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Publicaties Vrij-Katholieke Uitgeverij

� Pelgrim op aarde – hoofdlijnen van de Vrij-Katholieke

visie in vogelvlucht, F. R. den Outer, juni 1997; 94 blz.,
9 zww illustraties; ISBN 90-803757-2-1, Euro 6.50.
In de VK geloofsvisie, die grotendeels begin 20ste eeuw vorm
kreeg, wordt een Gods- en mensbeeld gegeven dat de mens
zelfverantwoordelijkheid toekent en ruimte laat voor geestelijke
ontwikkeling. Christus, behalve als historische figuur, krijgt niet
alleen ‘kosmische ‘gestalte en betekenis, maar wordt ook
gezien als het hoogste ‘beginsel’ in ieder mens.
Naast de leer over God, Christus, en de mens wordt ook een
leer over Maria en die van de sacramenten gegeven. Deze
hoodlijnen van de VK leer krijgen een afsluiting in de
algemene, ‘oecumenische’ geloofsbelijdenissen, speciaal die
van de 4de eeuw.

� Facetten – de Vrij-Katholieke Kerk twaalf keer belicht, di-
verse auteurs, juni 1997; 78 blz., 7 zw illustraties, ISBN
90-803757-1-3, Euro 6.50.
Heruitgave van een serie artikelen, uitgegeven in 1973,
bewerkt en aangevuld met nieuwe, speciaal voor de her-
uitgave van 1997 geschreven beschouwingen, waardoor
een breed scala is ontstaan.
Ter sprake worden gebracht aspecten als katholiek,
theosofie, esoterie, gnosis, mystiek, liturgie , bijbel – credo
– traditie, evenals een visie op Maria – de moeder Gods en
op engelen – wereldwijd en hemelsbreed.

� Karakteristiek – achtergronden van Beginselverklaring en

Samenvatting van de leer van de Vrij-Katholieke kerk,
L.C.E. van Hoogenhuyze; voorjaar 1999; 46 blz.; ISBN
90-803757-3-x , Euro 5,00.
Beide officiële documenten van de VKK worden op de
voet gevolgd en ten dele weergeven, voorzien van een
korte, heldere toelichting door een van de bisschoppen van
het eerste uur. In een appendix krijgen elke van de zeven
sacramenten afzonderlijk aandacht.

� In gebed – bidden, het Onze Vader en andere gebeden,
F.R. den Outer, voorjaar 2002; 79 blz., met 8 ill., waarvan
4 in kleur. Euro 6,50.
In ‘In gebed’ komen vele aspecten van bidden ter sprake.
Bidden als lof en dankzegging; dat eigen bewustzijn kan
overstijgen; dat op het meest duistere en wanhopige mo-
ment verlichting kan schenken. Bidden voor anderen – met
een beroep op de geestelijke wereld – dat de ander kan
bemoedigen en tot steun kan zijn.
Speciale aandacht krijgt het gebed dat Christenen uit alle
tradities gemeen hebben: het Onze Vader. Daarbij wordt
onder meer nader ingegaan op een geciteerde, bijzonder
visie die de zeven beden van dit gebed in verband brengt
met het zevenvoudige mensbeeld en met de zeven primaire
chakra’s van de mens.
Aan deze beschouwingen over bidden is een ruim aantal
oude en eigentijdse gebeden toegevoegd, te ervaren als een
meditatie.

� Lectionarium - lezingen tijdens de H. Mis, voorjaar 2000,
77 blz., Euro 7.-.
Deze uitgave bevat alle schriftgedeelten die in de officiële
VK uitgave van de LCC (5e druk, 1993) zijn opgenomen
als epistel- en evangelielezing. Ook zijn weergegeven de
lezingen van de Requiemmis en Huwelijksmis, van de
hogere wijdingen en van de kerkwijding. De vertaling is
grotendeels die van de Willibrord Bijbel van 1978 (die
vrijwel gelijk is aan die van 1995).
Welke gedeelten uit de Bijbel zijn opgenomen is in detail
aangegeven door versverwijzingen op de gebruikelijke
wijze. Een overzicht van de bijbelboeken en hun
afkortingen is op de laatste bladzijde te vinden.

Te bestellen

bij het VK boekendepot: Vijfmorgenstraat 3, 7204 ND
Zutphen, t.a.v. de ZEH J.W. Ritzer,
e-mail: j.ritzen1@chello.nl
Prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief portokosten.
(Het boek Karakteristiek is uitverkocht, maar wordt in
herdruk genomen; is mogelijk hier of daar nog te krijgen).
Verder zijn nog leverbaar, vanuit het VK Boeken- en
Kledingdepot (adres als hierboven):

boeken:

— Liedbundel voor de Vrij-Katholieke Kerk. Euro 7.50
— The Sacraments, C.W.Leadbeater/ S.H.Ph. von

Krusenstierna. Euro 17.50
— Een Christelijke gnosis, C.W. Leadbeater. Euro 8.50
— De verborgen zijde van de Christelijke Feestdagen,

C.W. Leadbeater. Euro 8.50
— De Hemelse Machten achter het Kerkelijk Jaar,

J.E. van der Stok/ R. Engelse., Euro 11.00
— Beginselverklaring & Samenvatting van de Leer, Euro 2.50
— De Vrij-Katholieke Kerk in Nederland, Euro 1.00.

Stoffen:

— linnen, Euro 7.50/m
— paarse, katoenachtige soutanestof, Euro 17.50/m
— paarse sokken in diverse maten, Euro 3,50.

* * *
*
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immers om een aantal mensen, die onafhankelijk van elkaar,
als spontane ooggetuigen opgetreden zijn. Gewone mensen,
onder wie ook mensen die zichzelf niet als religieus zien. Iets
dergelijks zien we ook bij onder andere mensen met een bijna-
doodervaring. Kennelijk kan een dergelijke ervaring je over-
komen, los van een levensbeschouwing.

Behalve de Christuservaringen bevat het boek ook een gods-
dienstpsychologisch commentaar en een uitvoerig nawoord van
uitgever Ton Jansen, waarin Rudolf Steiner uitvoerig aan het
woord komt. Jansen gaat hier in op het feit dat het hier in princi-
pe niet gaat om de fysieke, maar de etherische Christus. “Deze
blijkt over een geestelijke gestalte te beschikken, die een veel
grotere flexibiliteit kent dan het fysieke lichaam. Tegelijk, en
hierover verbazen de auteurs zich, kan deze gestalte zich zo
verdichten, dat hij brood breken en vis eten kan. Terecht zegt
Janssen: “Is het dan al te gewaagd te veronderstellen, dat deze
gestalte verschillende gedaantes kan aannemen, al naargelang
de persoon aan wie Hij zich vertoont?”

Mensen met een bijnadoodervaring ervaren ook vaak Je-
zus, Maria, een engel of een ander Wezen van Licht.

Hoe dan ook: ‘Christuservaringen heden’ is een ontroerend
boek dat je niet snel loslaat. Een verdienste van de uitgever
om een dergelijk boek uit te geven.

L.d.K.

G. Hillerdal en B. Gustafsson: Christuservaringen heden;

authentieke getuigenissen van tijdgenoten; Perunboeken, 2002.

Tijd en technosfeer
‘Tijd & technosfeer’ is een bijzonder, maar ook merkwaar-

dig boek. José Argüelles presenteert een revolutionair onder-
zoek, dat onderscheid maakt tussen de natuurlijke, kos- mische
tijd en de kunstmatige, mechanische tijd van de huidig Gregori-
aanse kalender. Naar zijn menig beïnvloedt onze tijdmeting ons
denken en heeft het een technologie opgeleverd die zichzelf zal
vernietigen. Tot ca. 3000 v. Chr. leefden de mensen volgens de
28-daagse cyclus van de natuurlijke tijd. Nu zullen we, volgens
hem, opnieuw zo’n 13-Manenkalender moeten invoeren, als we
tenminste de aarde en het leven daarop in stand willen houden.
Dan zal de mensheid in staat zijn zich op de komende verande-
ringen tot 2012 af te stemmen, een catastrofe te voorkomen en
de overgang te maken van technosfeer naar noösfeer, om een
harmonische nieuwe wereld te scheppen.

Ik moet eerlijk zeggen, dat het boek mij doet duizelen door
de veelheid aan informatie. Het leest heel boeiend, maar je
moet wel bij de les blijven om het allemaal goed te kunnen
volgen. Het boek is een gevolg van wat José Argüelles noemt
‘een van de machtigste en meest overweldigende gebeurtenis-
sen van onze tijd: 9/11. De wat hij noemt de Onvermijdelijke
Gebeurtenis van 11 september… Het was, volgens hem, een
signaal dat er iets zeer ingrijpends had plaatsgevonden om ve-
randering te brengen in de manier waarop we over onszelf en
onze toekomst dachten.” Het boekt roept ook de nodige vra-
gen op, vooral als Argüelles zegt het terrorisme op geen enk-
ele manier te vergoelijken – hij is een geweldloos pacifist –
maar de beweegredenen van de terroristen komen voort uit een
filosofie en een wereldbeschouwing, waarvoor hij sympathie
voelt. De Onvermijdelijke Gebeurtenis was volgens hem ook
een door en door theologisch moment, dat wat we in de huidi-
ge wereldoorlog meemaken, de strijd tussen de religie van
keuze en de religie van overgave.

Als hij eerder erop wijst ontdekt te hebben dat het geheel waar
is dat de Koran een wetenschappelijke tekst is en niets bevat
wat met de wetenschap in tegenspraak is, ga je het boek toch
met andere ogen lezen. Ik vraag mij dan af of teksten waarin
wordt opgeroepen ongelovigen te doden (om maar wat te noe-
men), ook wetenschappelijke teksten zijn, evenmin als ge-
welddadige passages in de bijbel dat zijn. Er is op zich niets op
tegen om te zeggen dat bepaalde teksten in de heilige boeken
van de religies sporen met wetenschappelijk onderzoek en ont-
dekkingen, maar heilige teksten blijven mensenwerk; bij open-
baringen is vooral de vertaalslag de zwakke schakel.

Over 9/11 zegt Argüelles verder, dat deze gebeurtenis in
diepere zin daarom onvermijdelijk was, omdat zij leek op een
soort vergelding voor de schending van de fundamentele wet-
ten van de natuur of zelfs van de goddelijke wet. Als hij hier
doelt op die wraakzuchtige God uit het Oude Testament, heb
ik daar moeite mee. Anders is het, als hij wil aantonen dat we
niet straffeloos kunnen doorgaan met het schenden van natuur-
wetten. Moeite heb ik ook met termen als ‘onvermijdelijk’.
Het is nog maar de vraag of 11 september onvermijdelijk was.

Toch is het boek zeker de moeite van het lezen waard. Het
is goed anders over onze ‘gregoriaanse tijd’ te denken. Wel-
licht is het de hoogste tijd en hangt onze toekomst ervan af.

L.d.K.
Tijd & Technosfeer. Ankh-Hermes, 2005.

* * *
*
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Illustratie uit “Water weet het antwoord”. Mausoro Emoto

Ankh-Hermes 2005 (zie boekbespreking elders)

Voorwoord

Een groot verlies voor onze Kerk, zo mogen we het overgaan van onze
voorzittend bisschop naar een hoger leven beslist wel noemen. Juist
ook in de moeilijke tijden van de laatste jaren was Mgr. Tom Dege-
naars een vaste rots op weg naar en in de ‘Vrij-Katholieke Kerk in
Nederland’ en in andere landen. Ondanks zijn fysieke problemen, was
hij als voorzittend bisschop nog actief present bij de bisschopscon-
secratie van Mgr. Baaij en Mgr. Sundien, op Tweede Pinksterdag.
Bedanken we +Tom door ons gebed. “Requiem dona ei, Domine, et
Lux perpetua luceat ei”. Laten we voor onze bisschoppen Gods zegen
vragen bij de voordracht van bisschop Toms opvolger.

Ook in deze Reflectie wordt de reeks artikelen geopend met de per-
soonlijke column van de hoofdredacteur. Hij maakt opmerkingen en
stelt vragen m.b.t. onze Kerk als ervaringskerk.

Op de omslag van dit nummer zien we een illustratie (helaas niet in de
ware kleuren) van Maritgen Matter, schrijfster van het artikel “Kabbala
– een mystieke klimboom”. Haar benadering van de Levensboom is
een heel bijzondere, een “existentiële” zou ik die willen noemen. We
kunnen die Levensboom a.h.w. zó onze existentie binnen halen, ja
hem beklimmen.

Alhoewel vanuit verschillend oogpunt, schrijven pr. Johan Pameijer
(Het geheim van de Naam) en bisschop Frank, als regionaris, (God ter
sprake) over Gods Naam; twee mooie artikelen die ons aanzetten nog
eens goed te beseffen ‘waar we het eigenlijk over hebben’. Bp. Frank
den Outer gaat in een ander artikel in op de ‘invulling’ van onze Kerk
als gemeenschap binnen de samenleving.

Een ‘heel eigen’ artikel is ook dat van Patricia van Oosten; de titel “God
zingt mij” vat haar belevingen wezenlijk samen.

Twee artikelen van Paul van Oyen, ‘De Bergrede’ en een kort stukje
‘Zoek een leermeester’. Aan het einde van dit tweede artikel volgt een
vraag van de hoofdredacteur; leest u die maar.

De ‘verzamelde gegevens’ vanuit onze kerkgemeenten werden weer
opgetekend door onze vaste medewerker Hendrik S. de Bruin.

Ten slotte nog een vraag aan ieder die een artikel wil inzenden: stuurt
u dat in elk geval naar het redactieadres (Zie colofon, links!)? [Dan
graag binnen een bestand, - als bijlage- en niet in de e-mail zélf]. Het
is verder goed om uw inzending tevens naar de hoofdredacteur te
zenden; dan kan er bij een ‘computeruitval’ nog weinig mis gaan.

Ook is het goed nog eens te wijzen op de sluitingsdatum kopij.

Frits Moers, eindredacteur.

Column – Lambèrt de Kwant.

Leven in het nu, toegewijd zijn, zo luidt het thema van het
V.K.K. kerkcongres, op 1,2 en 3 juli 2005.

Een actueel thema, waarover veel gepubliceerd wordt. Het
is goed eens met elkaar bij dit thema stil te staan, als leden van
de kerkgemeentes, maar ook als Kerk op zich.

Wat dat laatste betreft, ook als Kerk kunnen we of in het
verleden of te veel in de toekomst leven.

Hoeveel Kerken zijn er niet die de traditie haast heilig ver-
klaren: de heilige geschriften, de geschiedenis van de Kerk, de
weg die God met de Kerk ging, enz. Er zijn zelfs Kerken waar
preken worden voorgelezen van reeds lang overleden predikers.

Er is natuurlijk sprake van een spanningsveld: enerzijds het
‘staan in de traditie’ en anderzijds het ‘Kerk van vandaag en
morgen’ zijn. Dit geldt ook voor de VKK: we zijn een Kerk
met apostolische successie, waardoor we ons verbonden weten
met de historische Kerk van alle eeuwen. Daar is op zich niets
mis mee. Anders wordt het, als je die geschiedenis gaat verab-
soluteren en enkel Gods hand ziet in het stichten van de Kerk.
Ik denk niet, dat God zich zo bezig houdt met het stichten en
reilen en zeilen van Kerken. We hebben een blauwdruk van
2000 jaar geleden, waarop de Kerk is gebaseerd, maar dat be-
tekent nog niet dat die nooit aangepast of vernieuwd kan wor-
den. Het is daarom goed, dat ook de VKK openstaat voor
veranderingen en zich aanpast aan deze tijd. Ik wil best gelo-
ven dat er ‘eeuwige waarheden’ zijn, maar zeg met Krishna-
murti dat de ’waarheid een land zonder paden is’.

Ik hecht veel waarde aan de heilige geschriften van de grote
religies, zoals de Bhagavad Gita, de Upanishaden, de Bijbel, de
Thora, etc, maar ben er huiverig voor ze te verabsoluteren als dé
geïnspireerde woorden waaraan niet getwijfeld mag worden.

Het zijn wegwijzers voor gelovigen, maar ze moeten zelf
besluiten welke weg ze nemen.

Wat je ook nogal eens tegenkomt, is dat boeken en woorden
van stichters van Kerken en spirituele bewegingen haast heilig
worden verklaard. Zo hebben antroposofen nogal eens de neiging
te zeggen, dat Rudolf Steiner het toch maar zus en zo gezegd
heeft. Zelf sprak Steiner van ‘die kakelende kippen’, als er ergens
weer ruzie over de uitleg van zijn woorden werd gemaakt.

Bij Theosofen zie je hetzelfde: tijdens studiebijeenkomsten
krijg je verwonderde blikken, als je twijfelt aan de woorden
van Blavatsky, en onlangs maakte ik het ook mee in onze
Kerk, toen ik het waagde een uitspraak van Leadbeater in
twijfel te trekken.

1
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In Memoriam: + Tom Degenaars

Nadat dit nummer van Reflectie afgewerkt was, ontvingen wij het bericht

van het overlijden van onze voorzittend bisschop Mgr. Tom Degenaars.

Hij overleed op dinsdag 14 juni jl. op 83-jarige leeftijd.

Een verlies voor onze Kerk. Moge het goddelijke Licht hem omschijnen.

In de volgende editie zal aan een “In Memoriam” bij het overgaan

van Mgr. Tom aandacht besteed worden.

Sluitingsdatum kopij:

10 augustus 2005



Ik heb veel bewondering voor de boeken en de geschriften van
Blavatsky en Leadbeater, maar ook hun visie was deels tijdge-
bonden. Ze hebben ons schatten nagelaten waarop we zuinig
moeten zijn, maar we moeten ze wel herijken en doordenken.
Wat kunnen we er vandaag de dag mee? Wat hebben hun
woorden anno 2005 jonge mensen te zeggen?

En tegelijk de vraag: wat hebben we als Kerk anno 2005
jonge mensen te zeggen? Enerzijds zie je, dat sommige jong-
eren zich aangesproken voelen door wat er in de kerk gebeurt,
maar een veel groter deel kan er totaal niets mee. En dan heb ik
het over jonge mensen die over een verbluffende spirituele wijs-
heid en inzicht beschikken maar… toch niet uit de voeten kun-
nen met wat er ‘s zondags in onze kerken gebeurt. Begrijp me
goed, ik zeg niet, dat we nu maar aan het moderniseren moeten
gaan en alle tradities overboord moeten gooien. Waar het om
gaat is hoe we ook de jonge generatie kunnen inspireren.

Het is een oud probleem waarmee vele Kerken worstelden
en worstelen.

Je moet ook niet de fout maken die de rooms-katholieke Kerk
maakte door na het Tweede Vaticaans Concilie met het badwater
het spirituele kind weg te spoelen, waardoor eucharistievieringen
meer en meer gingen lijken op protestantse erediensten. Popgroe-
pen in de kerk hielpen ook niet om jongeren binnen te houden.
Wat je vandaag ziet, is dat parochies waar nog Gregoriaans ge-
zongen wordt, wél veel mensen en ook jongeren trekken. Enkele
jaren geleden was zelfs sprake van een hype, toen jongeren mas-
saal twintig jaar oude gregoriaanse opnames kochten. En ook nu
nog tonen zij belangstelling voor dergelijke muziek. ‘Als het
maar echt en authentiek is,’ zei een van hen eens. De ongeveer
26-jarige jongeman zei ook regelmatig naar de Jacobuskerk in
Den Haag te gaan, waaraan ik zelf ook goede herinneringen heb;
een parochie waar behalve gregoriaans nog schitterende missen
van o.a. Hayden en Mozart gezongen worden door een koor dat
er zijn mag. Balsem voor de ziel!

Het gaat mij dus niet om het moderniseren om te moderni-
seren, maar wel om het nadenken over hoe we én in de traditie
kunnen blijven staan én ook spirituele zoekers en jongeren
kunnen aanspreken. Als oud-pr-man zie ik mogelijkheden ge-
noeg om mensen uit te leggen waar het bij de VKK om gaat.

We gebruiken oude, maar heilige woorden; de H.Mis is een
geleide meditatie, en ik ervaar de heilzame uitwerking ervan
eveneens als balsem voor de ziel. Nu ik door omstandigheden
en vakanties niet alle zondagen aanwezig kan zijn, ervaar ik dit
toch als een groot gemis. M’n zondag is niet compleet!

Tegelijkertijd vraag ik mij af hoe we dit gevoel kunnen
overbrengen op mensen die heel serieus aan het zoeken zijn.
Tevens is het goed ons te realiseren, dat de preek ook geïnspi-
reerd en van binnenuit moet komen. We kennen als VKK ge-
lukkig geen dogma, maar het gnostische en mystieke aspect
kenmerkt ons wel. We verkondigen tenslotte een christelijke
leer vanuit theosofie en gnosis, zoals de VKK die verstaat en
weergeeft in het licht van de voortgaande spirituele ontwikke-
ling van de mens. Woorden die mij raken en aanspreken en
waardoor ik mij ook verwant voel met de VKK.

Weet dat het niet alleen om mijn mening gaat, maar ook
om die van vrienden en kennissen die op mijn aanraden de
VKK bezochten en bezoeken.

Ik ben ervan overtuigd, dat de VKK toekomst heeft. Maar
dan wel een toekomst waarin aan de gnostische en mystieke
elementen nog meer aandacht wordt besteed.

Vraag mij op welke manier. Ik behoor niet tot de geestelijk-
heid en ambieer dat ook niet.

Het is ook van belang ons te realiseren, dat we een Kerk
zijn van mensen met veel kennis op spiritueel gebied en ook
spirituele ervaringen kennen. Ze hebben niet zo’n behoefte aan
een leraar, vinden de leraar in zichzelf, maar zoeken wel naar
een stukje voeding. Gnosis gaat over innerlijke kennis en het
zou in dit verband goed zijn meer over die innerlijke weg naar
binnen te horen. Een oude wijsheid zegt, dat de meester op je
pad komt als je daaraan toe bent. Dat kan een goeroe of mees-
ter zijn, maar ook iemand van wie je veel leert. Maar, het is
ook heel goed mogelijk, dat je direct geïnspireerd wordt door
je innerlijke goeroe of innerlijke meester die in verbinding
staat met onze eeuwige Bron.

Dat mensen nog steeds zoeken naar antwoorden buiten
zichzelf en niet vertrouwen op hun eigen, innerlijke, stille
stem, heeft te maken met de illusie dat we in afgescheidenheid
leven en daardoor afgescheiden zijn van onze innerlijke bron.
Eeuwenlang hebben we het bij priesters en andere geestelijke
gezocht; zij waren het die de antwoorden gaven. Het is ook
niet zo verwonderlijk, dat vele christelijke, geestelijke leiders
zich grote zorgen maken over het toenemende aantal gelovi-
gen dat zich rechtstreeks laat inspireren door hun meesters,
gidsen en engelen.

De geestelijkheid in de VKK heeft geen of nauwelijks
moeite met dergelijke ervaringen, die ook nogal eens onder-
werp van gesprek zijn na de dienst. We zouden wat meer kun-
nen benadrukken hoe belangrijk het is om je op je innerlijke
leraar te richten. Rust en stilte zijn hierbij onmisbaar. In die
stilte wordt die stem duidelijk hoorbaar. In stilte krijgen veel
vragen een antwoord, en worden problemen stil opgelost. In
een conflict en in een onrustige omgeving kan er geen ant-
woord en geen oplossing zijn. Stil zijn, meditatie en gebed zijn
instrumenten waardoor we onze innerlijke stem kunnen horen.
Onze gidsen en engelen zijn gek op stilte, want dan wordt hun
stem eindelijk gehoord.

Een ware leraar of goeroe wijst van zich af en wijst men-
sen op hun innerlijke leraar, op de weg van gnosis.

De geestelijkheid in onze Kerk heeft o.a. die leraarsfunctie;
mensen wijzen op die innerlijke weg.

Leven in het nu…
‘Leven in het nu’ betekent, dat we goed leren luisteren naar

signalen vanuit ons kerkgenootschap; naar mensen die willen
delen met anderen over hun ervaringen en daar ook onderricht
over willen krijgen.

De VKK: een gnostische ervaringskerk.

* * *

Lambèrt de Kwant (1943),
hoofdredacteur van dit tijdschrift,
is journalist op het gebied van
religie en spiritualiteit. Hij houdt
zich o.a. bezig met radiopro-
gramma’s voor de Hindoe-
omroep OHM.
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Hij lanceert geniale ideeën om de grote wereldproblemen aan te
pakken. Uit het boek blijkt duidelijk dat hij door “Het boze”
wordt geïnspireerd, maar slechts weinigen hebben dit in de ga-
ten. Solovjov beschrijft een eindtijd, waarin de antichrist de
mensen een verlossing komt brengen, waardoor ze zelf niets
meer hoeven te doen. Terwijl de massa van de christenen ent-
housiast opgaat in de grote oecumene van de antichrist, is er een
kleine rest van rechtgelovige christenen die zich in een kleine,
ware oecumene rond drie leiders schaart: paus Petrus II, starets
Johannes en de stoere, protestantse professor Paulischaart. De
katholieke hiërarchie is vrijwel geheel overgelopen. Rond de
paus staat alleen nog maar een handjevol leken en religieuzen.
Onder druk van de verschrikkelijke gebeurtenissen en omstan-
digheden vinden katholieken, orthodoxen en protestanten elkaar
in een nieuwe eenheid. Wanneer Christus op aarde verschijnt,
sluiten ook de Joden zich aan. Wat voor hen de komst van de
Messias is, is voor de christenen Zijn Wederkomst.

Übermensch
De fraaie en met zorg uitgevoerde uitgave bevat nog een aantal
bijlagen, vooral van Solovjov zelf. Hij gaat in op de filosofie
van Nietzsche, die destijds ook Rusland stormenderhand ver-
overde. Solovjov ontzenuwt diens gedachtegoed, maar voor-
voelt tegelijk de dramatische toekomst ervan. Het lijkt wel of hij
aanvoelde wat de 20ste eeuw zou gaan brengen. De Übermensch
ziet hij als de misvorming van een christelijk begrip: “Deze
werkelijke Übermensch [Christus] heeft gezegd: ‘Wanneer gij
geen geloof hecht aan Mijn woorden, geloof dan in de daden die
Ik verricht.’ En Hij stond inderdaad op uit de dood.”

In de noten van het boek volgt een uitvoerige toelichting
en actualisering.
‘De Korte Vertelling van de Antichrist’ bezorgde Solovjov te-
recht wereldfaam. Wie dit verhaal nu leest, staat verbaasd over
de actualiteit ervan.

Voor wie meer over deze unieke filosoof wil weten, is dit
boek een aanrader.

Zoals gezegd, in een volgend nummer meer over Solovjev.
L.d.K.

Vladimir Solovjov: Korte vertelling van de antichrist.

Perunboeken, 2005.

Christuservaringen heden
Een ander fraai boek (uit het Perunfonds) dat mij raakte, is
‘Christuservaringen heden’. Authentieke getuigenissen van
tijdgenoten. Het gaat om ervaringen van mensen die menen
Christus te hebben gezien.

Bemdt Gustafson en Gunnar Hillerdal ontvingen na een
oproep in een grote Zweedse krant zo’n honderd brieven.
Vaak werd pas na lange aarzeling besloten om het ‘kostbaar’
geheim openbaar te maken. De verzameling documenten die
hierdoor is ontstaan, kan met recht uniek en enig in haar soort
worden genoemd. Als moderne religieuze belevingen zijn deze
bijzondere ervaringen van buitengewoon belang voor allen die
achter de woorden de werkelijkheid van het christelijk geloof
proberen te begrijpen. Deze werkelijkheid is, zo vermeldt de
flaptekst, in onze tijd een andere dan voorheen. De in dit boek
opgenomen ervaringen zijn hiervan het levende bewijs. De
vraag of de verhalen op illusie of op werkelijkheid berusten,
kan alleen worden beantwoord als aan de geestelijke realiteit
van deze belevingen niet te twijfelen valt. Het gaat hier
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Twee illustraties uit “Water weet het antwoord”.

Mausoro Emoto, Ankh-Hermes 2005

(zie boekbespreking elders)



mythe maakt, die als alle gnostische mythen begint met een
proloog in de hemel, zich op de aarde afspeelt en weer terug-
keert tot zijn oorsprong. Wie aandachtig luistert naar de
“Faust” van Berlioz, kan dit ook ervaren.

Kennis van het hart
Het bijzondere van dit boek is, dat het de cultuurgeschiedenis
van Europa als een driestromenland beschouwt. In Athene werd
de rede ontdekt; in Jeruzalem het geloof. Maar de oorsprong
van de Gnosis ligt in Alexandrië. Daar is zij in het gebied van
een vrijzinnig jodendom ontstaan en is altijd blijven bestaan,
totdat zij uitmondde in Theosofie, Antroposofie en Rozenkruis.
Met dit uitgangspunt heeft Gilles Quispel achttien zeer diverse
auteurs samengebracht. Allen hebben zij de rijke, geestelijke
stroming die de gnosis was en is, van hun kant belicht. Steeds
gaat het om gnosis als de ´kennis des harten´, om de innerlijke
ervaring die zich in beelden uitdrukt. “In deze bundel”, zegt Gil-
les Quispel in zijn inleiding, “hebben de experts met de stukken
aangetoond, dat de Gnosis van alle tijden is”.

L.d.K.

Gilles Quispel: Gnosis, de derde component

van de Europese cultuur. Rozenkruis Pers, 2005.

De Keulse Mani-Codex
De Keulse Mani-Codex is een fraai gebonden uitgave van

Rozenkruispers en is vertaald en ingeleid door Johannes van
Oordt en Gilles Quispel.

Het heeft lang geduurd voordat het manicheïsme, de gnos-
tisch-christelijke wereldreligie, die genoemd is naar Mani
(216-276/7), in de westerse wereld voorwerp werd van serieus
historisch en theologisch onderzoek. Gedurende de Middel-
eeuwen sprak men wel van “manicheïsme”, maar dan als een
huiveringwekkende naam voor vrijwel elke ‘ketterse’ mening.
Uitgeverij In de Pelikaan heeft in samenwerking met Biblio-
theca Philosophica Hermetica een schitterend, fraai geïllus-
treerd boek uitgegeven. De namen van Van Oordt en Quispel
staan borg voor een gedegen boekwerk, met een schat aan in-
formatie. We zullen in een volgend nummer uitvoeriger aan-
dacht schenken aan dit belangwekkende boek.

L.d.K.

Johannes van Oordt en Gilles Quispel:

De Keulse Mani-Codex. Pelikaan, 2005

Korte vertelling van de antichrist
Uitgeverij Perunboeken onderscheidt zich door wel zeer

bijzondere boeken.
Een daarvan is: “De korte vertelling van de antichrist” van

Vladimir Solovjov, “één van de grootste geesten van heel Rus-
land”, roemde Rudolf Steiner hem ooit. Daarbij merkte hij te-
gelijkertijd op, dat Solovjov voor westerlingen “buitengewoon
moeilijk te begrijpen is”. “Maar”, zo zegt hij verder, “Antro-
posofen moeten hem echter leren kennen (...), ze zouden zich
tot een zeker begrip van Solovjov moeten kunnen opwerken.”

Solovjovs “Korte vertelling van de antichrist” heb ik, in
een soort brochurevorm, al heel vaak gelezen. Van deze in Ne-
derland vrij onbekende Russische filosoof/dichter (1900 over-
leden) verscheen in 1900 ‘Drie gesprekken’, een apoca-
lyptisch-christelijke geschiedenisduiding in verhaalvorm,
waarvan een deel nu in bewerkte vertaling werd uitgegeven

door de antroposofische uitgever, uitgegeven ter gelegenheid
van Solovjovs 150ste geboortedag. Hoewel het boek welis-
waar al in 2003 verscheen, wil ik toch graag aandacht vragen
voor dit bijzondere boek.

Behalve de ‘Korte vertelling van de antichrist’ bevat het
boek enkele afzonderlijke bijlagen, die meer licht werpen op
deze bijzondere filosoof.

Nieuwe filosofie
Over Vladimir Solovjov is veel te zeggen, meer dan in deze
recensie mogelijk is. Misschien in een volgend nummer een
artikel over hem.

Solovjov (1853-1900) werd wel een van de grootste filoso-
fen van de negentiende eeuw genoemd. Hij was de grondleg-
ger van een nieuwe filosofie, die de verworvenheden van het
Westerse denken met de in de “oostelijke” Kerk bewaarde, tra-
ditioneel christelijke geloofswaarheden probeerde te verzoe-
nen in een hogere synthese van wetenschap, filosofie,
theologie en mystiek. Uitgever Ton Jansen zegt in een artikel,
in het antroposofische tijdschrift Motief, over hem: “Leven en
werk van Vladimir Solovjov overziend, blijkt hierin vooral een
geest te leven die – zowel door het streven om het mysterie
van Golgotha als belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis
van de aarde te begrijpen, alsook door de intensiteit en warmte
van de beleving – ten zeerste doet denken aan de geest van het
vroege christendom. Daarbij kwam het voor Solovjov net als
voor de eerste christenen niet alleen aan op het juiste begrip,
maar vooral ook op de praktische verwerkelijking van het
christendom in een rechtvaardige samenleving, waarin – om
met Rudolf Steiner te spreken – ‘de onzichtbare Christus ko-
ning is.” Vladimir Sergejevitsj Solovjov was een nogal opmer-
kelijk en kleurrijk figuur in de tweede helft van de 19de eeuw.
Op 25-jarige leeftijd hield hij in Moskou een lezingencyclus
over religieuze filosofie, juist op het moment dat het atheïsme
bon ton was. Onder het publiek bevonden zich schrijvers als
Dostojevski en Tolstoj, wier werk zich sindsdien in dialoog
met Solovjov ontwikkelde. Solovjov zou later in Dosto-
jevski’s roman `De gebroeders Karamazov’ figureren als de
jonge monnik Aljosja, die de wereld intrekt om de universele
liefde te prediken. Solovjov studeerde historische filologie,
fysische mathematica, later rechten en godsdienst.

Zijn leven is, mede door zijn visioenen, van ‘Sofia’, op-
merkelijk te noemen. Driemaal in zijn leven overkwam So-
lovjov de verschijning van deze vrouwelijke verpersoonlijking
van de wijsheid, in Rusland, Engeland en Egypte.

Sofia
In zijn filosofie werkt Solovjov de idee van Sofia uit als de be-
middelende persoon tussen de goddelijke Logos en de univer-
sele mensheid. Via haar kan de mensheid de rol spelen van de
‘godmensheid’, de collectieve vorm van de individuele Logos,
Jezus Christus.

Geniale ideeën
‘De korte vertelling van de antichrist’ beschrijft de situatie in
Europa in het begin van de 20ste eeuw en daarin is Solovjov
heel actueel. Het Europa van de 21ste eeuw was een bond van
min of meer democratische staten – de Verenigde Staten van
Europa. In die tijd was er in dit niet bepaald spiritueel ingestel-
de Europa een uitzonderlijk begaafde man die door velen als
een soort supermens gezien werd.
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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.: Van Eijdenhof 13, 3833 JW Leusden.
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.

Dankwoord bisschop Peter

Met dankbaarheid kijk ik terug op de 16
e

mei 2005, de dag waarop ik als bisschop geconsacreerd werd,

samen met Bp. Evert Sundien (Zweden). In het bewustzijn dat de congregatie als voertuig, als Lichaam van

Christus, dient, heb ik het ervaren als een overweldigende kracht die mij, door u, is toebedeeld.

Deze kracht maakt het voor mij en Gerda, mijn vrouw, mogelijk samen met u,

de taak van bisschop in onze Kerk te vervullen.

Nog niet heb ik zo naar mijzelf willen kijken, als dat ik in woorden, in korte en langere toespraken,

persoonlijke woorden en de onuitgesproken woorden, door de ogen van ontroering, heb ontvangen; zij

hebben mijn hartgevoel intens geroerd. U heeft mij daarmee een bijzondere spiegel aangeboden.

Ik vertrouw erop, dat dit wederzijds zal zijn.

Op het vele goeds, materieel en spiritueel, dat Gerda en mij ten deel is gevallen, is stilte het enige antwoord.

Het is niet mogelijk ieder persoonlijk te bedanken.

Daarom dank ik eenieder via deze weg voor al de mooie geschenken van deze dag.

+Peter.



Kabbala – een mystieke klimboom

Maritgen Matter

De kabbala is de laatste tijd in het nieuws als nieuwste Holly-
wood-hype. Deze millennia-oude spirituele traditie heeft ech-
ter weinig te maken met rode polsdraadjes tegen het boze oog
en getatoeëerde Godsnamen op siliconenbillen. De werkelijke
kabbala is een innerlijke weg. Een fikse klim via de sferen van
de Levensboom – ofwel de wetmatigheden van het universum
– naar de Bron. Een kabbalist is iemand die aan zijn innerlijke
groei werkt door die principes van het universum op het eigen
innerlijk toe te passen. Hij kan zijn bewustzijn van het ego
naar een hoger niveau van zijn tillen. Net als elke andere spiri-
tuele traditie, is de kabbala een pad tot reïntegratie met de
Goddelijke natuur. De kabbala als methode is dan ook geens-
zins beperkt tot het joodse gedachtegoed, en al eeuwenlang
opgenomen in alle respectabele, westerse mysteriescholen –
ook die van de katholieke Kerk. De kabbalistische Levens-
boom is een universeel model; het maakt inzichtelijk uit welke
principes de schepping is opgebouwd. In het woestijnzand van
vierduizend jaar geleden waren die principes niet anders dan
in onze moderne tijd – al kleden ze zich nu misschien een
beetje anders dan toen.

Oorsprong
Kabbala is Hebreeuws voor openbaring en betekent letterlijk:
dat wat ontvangen is. Het universele systeem vindt zijn oor-
sprong in de millennia-oude joodse traditie, en vertegenwoor-
digt de mystieke tak ervan. Volgens de joodse legende is de
kabbala door God zelf aan de onsterfelijke mens Henoch, die
‘met God wandelde,’ gegeven. Dat was in onheuglijke tijden,
toen er nog ‘reuzen op aarde woonden’. Henoch stierf niet,
maar bleef als de hoogste aartsengel Metatron de mensheid
gidsen. Volgens de westers-esoterische scholen incarneert
deze Grote Ingewijde telkens opnieuw in ieder groot cultuur-
tijdperk. Hij is, als de volledig gerealiseerde mens, het hoogste
punt van de omhoogstrevende Mensheid en communiceert
direct met God. De Egyptenaren vereerden hem als de leraar
en inwijder Thoth, en Hermetische traditie kent Henoch als
Hermes Trismegistus. De Indiërs vereren hem als Rama, de
Perzen als Zarathoestra en de Soefi’s als Idris. Henoch wijdde
(gereïncarneerd als Melchisedek) Abraham in en gaf hem de
sleutel tot het universum – de kabbala. Deze werd mondeling
en met de grootste omzichtigheid binnen de priesterkaste van
Israël overgedragen, en waarschijnlijk pas gedurende de Baby-
lonische ballingschap op schrift gesteld. Pas tijdens de dias-
pora (na de verwoesting van de Tempel, in 70 na Christus)
brachten gevluchte rabbi’s de kabbala onder andere naar Euro-
pa, waar vooral Spanje hen een warm onthaal bood. Van daar-
uit werd het hele Europese, geestelijke en culturele leven met
deze ideeën verrijkt. De jonge katholieke Kerk, die in de eerste
eeuwen vooral op gepassioneerd geloof dreef, zat te springen
om een theologisch stelsel dat naast de andere wereld-religies
kon bestaan. Ook zij is schatplichtig aan de kabbala – het
schema van de engelenkoren (opgetekend door Dionysius de
Areopagiet) komt bijvoorbeeld regelrecht uit de kabbalistische
traditie en werd op advies van niemand minder dan Thomas
van Aquino ingevoerd.

Elke mystieke traditie streeft naar vereniging met het godde-
lijke. Maar: wat is er eigenlijk nodig voor die felbegeerde staat
van volledige realisatie? In ieder geval twee dingen:
balans en bewustzijnsverhoging. Balans is noodzakelijk om niet
van een eenmaal verworven niveau van zijn weer naar beneden
te duikelen. Je kunt natuurlijk door middel van drugs of exces-
sieve spirituele oefeningen inbreken in de hogere werelden,
maar dat levert niets duurzaams op, als er geen basis is. Echte
bewustzijnsgroei kost tijd en gaat stap voor stap. Dit proces van
veilige transformatie is terug te vinden in de kabbalistische Le-
vensboom, de Otz Chiim – ook wel de Jakobsladder genoemd.
Deze Boom omvat de hele schepping. Uit het hoogste punt
stroomt het Goddelijk Zijn neer, dat in telkens dieper gelegen
schalen opgevangen wordt, tot in de aardse sfeer.

Opbouw van de Levensoom
De Levensboom bestaat uit tien sefiroth of sferen, tweeëntwin-
tig paden en drie pilaren. De sferen vertegenwoordigen kosmi-
sche invloeden. Volgens deze principes zijn de mens en het
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Over de inhoud: bij archeologische opgravingen in Israël doet
Stephen Foxx, lid van de New Yorkse Explorer’s Society, een
sensationele ontdekking. In een graf van 2000 jaar oud vindt
hij documenten die volgens de datering even oud zijn als het
skelet in het graf, maar waarop teksten staan die uit de moder-
ne tijd komen…

Hoe is het mogelijk dat er berichten uit het heden op een
plek uit de tijd van onze Messias terecht zijn gekomen? Heb-
ben we hier te maken met een of andere vorm van tijdreizen,
of is het allemaal één grote oplichterij? Hoe dan ook, als Step-
hens opdrachtgever, de mediamagnaat John Kaun, erachter
komt dat Fox belangrijk bewijsmateriaal voor hem heeft ach-
tergehouden, treft hij direct drastische maatregelen.
Een turbulente achtervolging begint. Een jacht tussen de ar-
cheoloog, het Vaticaan, diverse geheime diensten en een van
de grootste mediaconcerns ter wereld.
Andreas Esbach Het Messias mysterie. Karakter 2005

Ten slotte nog een drietal boeken in hetzelfde genre:
De Stilte van Rafaël is een literaire thriller uit1993: de Engelse
kunsthistorica Charlotte Penton is naar Urbino gekomen voor
de restauratie van La Muta, een schilderij van Rafaël. Tijdens
de feestelijke onthulling van het schilderij wordt graaf Malas-
pino met een mes verwond en het kostbare schilderij bescha-
digd door een stomme vrouw. Het vermoeden rijst, dat deze
vrouw geheimen uit het verleden van de graaf kent die veel
van Urbino’s inwoners ook geheim willen houden.
Leslie Forbes. De stilte van Rafaël. Karakter 2005.

Het Sindone complot is bepaald geen meeslepende, spannende
thriller, waarin twee geheime broederschappen het hebben
voorzien op de heilige lijkwade van Christus.

Het is niet overweldigend goed geschreven en er worden je
niet aan de lopende band weetjes gepresenteerd. De hoofdper-
soon is een sympathieke politieman die wat onduidelijke, man-
nelijke agenten en een paar superslimme dames om zich heen
heeft verzameld voor zijn afdeling Kunstdelicten. Maar het ver-
haal is geworteld in oude en mysterieuze (kerk)geschiedenis; en
dat zal het boek wel het etiket ‘als de Da Vinci-code’ hebben
opgeleverd. In Spanje verdreef Navarro worldbestseller Dan
Brown van de eerste plaats. En natuurlijk liggen er al filmplan-
nen klaar. Een prima boek voor de komende vakantiemaanden.
Julia Navarro: Het Sindone Complot. Sirene, 2005

Op de valreep ontving ik nog een boek in het genre:
“Het Sixtijnse geheim” van Philipp Vandenberg.

Met het oog op de deadline, was er geen gelegenheid meer
het boek te lezen. Ik volsta met het weergeven van de inhoud.

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Sixtijnse kapel
komen geheimzinnige inscripties aan het licht. Een geheimzin-
nige code die de Vaticaanse gemoederen danig verontrust. De
code lijkt te verwijzen naar een oeroude samenzwering.
Tijdens zijn speurtocht naar een verklaring stuit kardinaal Jel-
linek in de geheime archieven van het Vaticaan op een docu-
ment met een vernietigend geheim, dat de leer van de
katholieke Kerk op zijn grondvesten doet trillen. Waarom
heeft Michelangelo dit raadsel in zijn fresco’s verwerkt?
Philipp Vandenberg: Het Sixtijnse geheim. Karakter 2005

* * *
*

Nieuwe boeken

Een nieuw boek van Johan Pameijer op komst: “De vergeten
waarheid”

De eenheid van de tegenstellingen, het onderwerp van een
nieuw boek van de Raalter priester Johan Pameijer. Het is zijn
tiende boek over een spiritualiteit waar wij ons in de VKK
mee kunnen verenigen. De oorspronkelijke eenheid van het
heel-al verbrak in miljarden scherfjes en wij, de bewoners van
de planeet aarde, zijn een van deze scherfjes. Het doel van ons
bestaan is de weg naar de eenheid (heelheid of heiligheid) te-
rug te vinden. In dit nieuwe boek wordt in 25 essays de weg
naar de harmonie van de heelheid gevolgd, zoals die in talrijke
verhalen verborgen ligt. Evenals drie van zijn vorige boeken
(“Nachtzicht”, “Loutering” en “Vertrouwen in de eeuwig-
heid”) is “De vergeten waarheid” een uitgave van Uitgeverij
Sigma in Tilburg, dezelfde uitgever die ook de Jacob-Lor-
ber-boeken en het gehele oeuvre van Weinreb op de markt
brengt. De verwachting is, dat het nieuwe boek van Johan Pa-
meijer in de loop van juli of augustus zal verschijnen.

Gnosis, de derde component van de Europese cultuur.
Gilles Quispel is dé Nederlandse gnosis-kenner. Voor uitgeve-
rij De Pelikaan heeft hij recent Valentinus en zijn Evangelie

der waarheid en het Evangelie van Thomas vertaald en be-
commentarieerd. Ook schreef hij De hermetische Gnosis in de

loop der eeuwen.

Recent verscheen onder zijn redactie “Gnosis, de derde

component van de Europese cultuur”. Het boek bevat bijdra-
gen van o.a. Joost R. Ritman, Quispel zelf, Roel van den
Broek, Maria de Groot, Esther A. de Boer, Jan Helderman, J.
van Oort, Cees Aalders e.a.

Aanleiding tot de eerste uitgave was het druk bezochte
symposium ‘Gnosis, de derde component van de westerse cul-
tuurtraditie’ in 1989. Hoewel uiteraard niet aan ieder aspect
van de gnosis aandacht kon worden besteed, is deze heruitgave
toch van belang voor iedereen die zich verder in de gnosis wil
verdiepen. De bedoeling was alleen maar aan te tonen, dat
deze stroming - een parallel voor het Indische boeddhisme - in
het Westen altijd bestaan heeft, naast geloof en rede. Zo is
door recente vondsten duidelijk geworden, dat gnostici als Va-
lentinus en Basilides in de 2de eeuw na Christus, en Mani
(216-277), de stichter van een wereldgodsdienst, ondanks alle
verschillen, tot één geestelijke stroming behoren. Ook is we-
tenschappelijk aangetoond, dat de Katharen van de Middeleeu-
wen uit de antieke gnosis voortgekomen zijn. Ook wordt
duidelijk dat Jakob Boehme en zijn aanhangers, zoals Hegel,
eveneens gnostici waren. Ook Goethe zou onder de gnostici
gerekend moeten worden; hij heeft in zijn jonge jaren de gno-
sis bestudeerd en zelf een gnostisch systeem ontworpen. Toen
Wilhelm von Humbold hem geestdriftig beschreef hoe de
monniken van Montserrat hun Zwarte Madonna vereerden,
schreef hij het slot van zijn Faust:

Jungfrau, Mutter, Königin,

Göttin, bleibe gnädig!

Das Ewig-Weibliche

Goethe heeft eens gezegd dat hij zich de Godheid alleen maar
in de gestalte van een vrouw kon voorstellen. Quispel wijst
erop dat door dit slotwoord Goethe “Faust” tot een gnostische
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schiedenis van Jezus en Maria bevat, of dat de Priorij oeroud
is en een ononderbroken lijn van grootmeesters had, van Leo-
nardo tot de niet onomstreden Plantard, verlaat Brown de ge-
meenschappelijke paden. Volgens Burnstein is Brown in de
wereld van de middeleeuwse en new-age mythen gedoken.

Geheimen van de Code is een fascinerend, boeiend boek,
waarin vele auteurs en thema’s aan bod komen: Maria Magda-

lena en het heilig vrouwelijke, Echo’s uit het verbogen verle-

den. De vroege vormen van christendom, Consolidatie of

doofpotaffaire? De vestiging van het Ene Ware Geloof, Gehei-

me genootschappen. De geheimen geheim gehouden, Leonar-

do en zijn geheimen, De Da Vinci Code ontrafeld, Recensies

en verhandelingen over de Da Vinci Code, De bibliotheek van

Sophie. Het boek bevat ten slotte ook een uitvoerige woorden-
lijst. De Geheimen van de Code, is een complete bibliotheek
over wat er zoal over het boek, maar ook over Maria Magdale-
na e.d. is gepubliceerd.
Dan Burnstein: De geheimen van de Code. De mysteriën achter de

Da Vinci Code ontsluierd. Luitingh-Sijthoff.

Ontcijferd
Zoals dat altijd gaat bij bestsellers, verschenen er na het succes
van de Da Vinci Code parafernalia die proberen een graantje
mee te pikken van de hype om dit boek.

Zo verscheen De Da Vinci Code ontcijferd van Filip Cop-
pens. Dat hij geen debutant is, bewijst een korte blik op zijn
website, . (Hij is o.a. co-auteur van Pre-Atlantis, een boekje
over Atlantis en de beschaving die eraan vooraf zou zijn ge-
gaan.) ‘De Da Vinci Code ontcijferd’ is in een handig klein
formaat uitgegeven en wil een houvast bieden voor iedereen
die feiten en fictie in Browns boek van elkaar wil onderschei-

den. De auteur maakt hierbij een praktische onderverdeling in
de organisaties (Priorij van Sion en Opus Dei), de plekken, de
historische figuren en de schilderijen. Zodoende biedt dit
boekje (met literatuurlijst) een handig naslagwerk voor diege-
nen die dieper willen ingaan op het onderwerp, zonder zelf de
hele wereld af te moeten reizen.

Coppens behandelt de verschillende onderwerpen in het
boek en probeert de objectieve feiten steeds te toetsen aan de
subjectieve werkelijkheid.

Was Johannes inderdaad Maria Magdalena en was Het
Laatste Avondmaal niets anders dan de bruiloft van Jezus?
Coppens geeft een objectiever versie van de feiten en put uit
voldoende bronnenmateriaal om zijn beweringen te staven.
Filip Coppens: De Da Vinci code ontcijferd.

Frontier Publishing, Amsterdam 2005.

Het Messias mysterie
In de golf van het succes van de Da Vinci Code, verschenen
een aantal soortgelijke thrillers. Zo verscheen onlangs van
Andreas Esbach Het Messias mysterie. De cover vermeldt, dat
het hier gaat om ‘raadselachtige documenten in een eeuwen-
oud graf. Dubieuze bemoeienissen van het Vaticaan. De ont-
hulling van (natuurlijk!) een sensationele waarheid en… “een
must voor de liefhebber van de Da Vinci Code”. Eigenlijk zou
De Da Vinci Code- gekte ook moeten gelden voor Het Messias

Mysterie. Na lezing heb ik met het oog op de vakanties Het

Fatale Zwijgen van dezelfde auteur aangeschaft.
Eschbachs Het Messias-mysterie heeft alle elementen in

zich waarvoor de liefhebbers van boeken als De Da Vinci

Code zich naar de winkel spoeden.
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Berglandschap – tekening van Leonardo da Vinci

universum opgebouwd. De tweeëntwintig paden tussen de sfe-
ren beschrijven hun relatie. Door een pad te ‘belopen’, ontstaat
er balans tussen de daarbij behorende twee principes.

Verder heeft de Boom drie pilaren. Links staat Boaz, de
zwarte pilaar, ofwel de Zuil van Gerechtigheid. Rechts staat de
witte pilaar Jachin, ofwel de Zuil van Genade. Ze flankeerden
ooit in brons de ingang van de Tempel van Salomo. De witte
pilaar vertegenwoordigt de positieve pool, de opbouwende
kracht. Een uitstorting van leven en liefde, vergeving en ac-
ceptatie. Maar deze krachten hebben van nature geen begren-
zing – ze zouden wegstromen in de schepping, als er geen
omvattende vorm voor zou bestaan. Daar zorgt de zwarte pi-
laar voor. De zwarte pilaar vertegenwoordigt de negatieve
pool. Hier heerst Gerechtigheid, het beperkende element. De
wet, begrenzing, schuld, karma – maar ook destructie, angst en
dood. Hier zetelt het vormprincipe – wat te ver uitdijt, voos en
vormeloos wordt, ondergaat de strenge en medicinale werking
van de zwarte pilaar. Een foetus kan niet eeuwig blijven door-
groeien – een overmaat aan begrip kan lafheid worden. De
zwarte pilaar geeft vorm, test de schepping op levensvatbaar-
heid – en grijpt in als dat nodig is. Uit de dynamische span-
ning tussen deze positief en negatief geladen polen is de
schepping opgebouwd. Waar de beide polen samenkomen, op
de middelste pilaar van Evenwicht, ontstaat balans. Die is no-
dig is voor het vasthouden van bewustzijn.

Ken Uzelve
Op het eerste gezicht een complex verhaal, maar ook heel
compact, want de Levensboom beantwoordt immers aan de
Hermetische wet ‘zo boven zo beneden’ - een eenmaal begre-
pen principe kan dus op alle niveaus teruggevonden en toege-
past worden. Zo is de mens bijvoorbeeld zelf een kleine
Levensboom, en dus voorbeschikt om door middel van zelf-
kennis het universum op alle niveaus te begrijpen. Ken Uzel-
ve, en gij zult Gode gelijk worden...

Zo kwam ik er via de macro-Levensboom achter, dat er in
mijn micro-familieboom een calvinistische schaduw rond-
waarde die geïnspireerd was door de zwarte pilaar. Oordelen,
intellect, kritiek, schuld, knokken, vooral geen hulp vragen,
doorzetten en je nooit laten pakken. De witte pilaar bestond
wel, in de vorm van humor, creativiteit en energie – we deden
er alles aan om die sfeer te creëren – maar in mijn onbewuste
had de zwarte pilaar toch altijd het laatste woord. God had wel
wat beters te doen dan van mij te houden. ‘s Nachts sliep ik
‘met een oog open’ en een denkbeeldig zwaard onder mijn
kussen. De crisis kwam toen ik 28 was – het astrologische
jaar waarin iedereen de grote test van Saturnus (Binah) onder-
gaat. Ik had onder druk van de omstandigheden een zwanger-
schap moeten beëindigen en stortte kort daarop volledig in.
Nergens was nog hoop of liefde, God had mij verlaten en ik
doolde rond in de hel. De zwarte pilaar als enig geldig levens-
principe werd onhoudbaar. Op één allesbepalend moment koos
ik voor mijn hevig lijdende kern, daar ergens diep in de Hades.
Uit mededogen… En dit gebaar bleek de doorsteek naar de
witte pilaar te zijn. Ik kreeg ineens liefdevolle hulp van een
therapeute, die zo uit de hemel gevallen leek. Ik zag nu wat er
mankeerde. Dat was zo ongeveer ‘de helft’. Bij de vergeten
witte pilaar hoorden genade, liefde, klein en toch veilig zijn,
overgave, acceptatie, genieten, eens een uurtje niets mogen
doen, vergeving, vervulling, loslaten… en het gevoel dat God

me misschien tóch wel lief vond. Die dingen had ik altijd als
minderwaardig gezien – ik wilde niemand tot last zijn en putte
daar trots uit. Voorzichtig begon ik als leidraad te nemen wat
me innerlijk gelukkig maakte. De schaduw van mijn gerefor-
meerde grootvader, een strijdbaar predikant in dienst van de
zwarte-pilaar-religie bij uitstek, was opgelost.

Malkuth – de sfeer van de Aarde
Onder aan de Boom pendelt Malkuth – letterlijk ‘koninkrijk’.
Dat is de aarde, de tiende en meest verdichte sfeer van de
schepping. Hier vinden we de fysieke bouwstenen van het
heelal: de elementen, de wereld der atomen en ons eigen stof-
felijke lichaam. Onze planeet Aarde zelf, met al haar schatten
en schoonheden als de schuldeloze maar onbewuste natuur,
vertegenwoordigt Malkuth. In sprookjes symboliseren de
dwergen, die onvermoeibaar goud en edelstenen uit de aarde
opdelven, haar potentiële mogelijkheden.

Het maken van lange wandeltochten door de bergen en ge-
nieten van het prachtige uitzicht zijn voor mij een Malkuth-er-
varing. Maar ook het baren van een kind, het werken in de
tuin, of het bakken van brood…

Yesod – de sfeer van de Maan
Boven Malkuth staat Yesod, de maan. Dit is de wereld van de
levenskrachten en de psyche. Hier vinden we ook de droom-
wereld – het schaduwrijk van de psyche, dat niettemin mede-
delingen uit de hogere sferen kan opvangen in symbolische
vorm. De instincten die de menselijke soort in stand houden
zetelen hier - en ook dat ándere instinct tot zelfbehoud, ons
ego. Deze sfeer wordt in de kabbala ook wel het Fundament
genoemd. Met een ziek, zwak of opgeblazen, kortom instabiel
ego is er namelijk helemaal geen innerlijke groei mogelijk.
Het ego is geschapen als gezond steunpunt in de wereld van
alledag. Het gaat er dus niet om, zoals bij veel Oosterse reli-
gies, om het ego te vernietigen. Het moet integendeel zijn
rechtmatige plaats krijgen – in Yesod.

Hod – De sfeer van Mercurius.
Denken, snelle calculaties, intelligentie. Hier worden verban-
den gelegd en oplossingen bedacht. De computer is een echte
Hod-uitvinding. Magiërs, talenknobbels, handelaren en reizi-
gers horen bij Hod. Onze huidige Westerse samenleving staat,
met zijn vaak meedogenloze vrije markteconomie, computer-
gestuurde processen, flitskapitaal en dolgedraaide commercie
onder invloed van een verlaagd Mercurius-aspect. In zijn ver-
hoogde betekenis valt Hod samen met Hermes Mercurius, de
boodschapper der goden.

Praten, discussiëren, filosoferen, vreemde talen leren,
schrijven, vertellen…Zo ken ik Hod in mijn eigen leven. Als
ik in de krant een taalfout lees, krijgt mijn lichaam een soort
elektrische schok. Dat is helemaal de reactie van de Zwarte Pi-
laar: het zien wat ‘fout’ is. Een model als de Levensboom is
trouwens ook echt iets voor systeembeheerder Hod.

Netzach – De sfeer van Venus.
Zij is het stuwende ritme in de schepping. Netzach stuurt de li-
kes and dislikes van psyche aan. Lachen en huilen, erotische ge-
voelens, het genieten (en ook zelf maken!) van kunst en
schoonheid. Netzach stort zich vol overgave in het avontuur van
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het bestaan en beweegt op de dynamiek van de emotie. Afrodite
is haar heerseres, en Eros is haar motor. Voor mij uit het zich in
een gevoel van verliefdheid. Het kan op iemand, op iets, op het
leven zelf zijn. Eenmaal in de sfeer van Netzach, begin je ook an-
dere mensen in haar gouden toverlicht te bekijken, waardoor ze
zich op hun beurt interessanter, mooier, bezielder voelen. Een in-
tense uitwisseling is meestal het gevolg. Netzach verhevigt de
normale waarneming op een kunstzinnige manier. Ik maakte voor
mijn gevoel altijd de meest ongelooflijke en romantische avontu-
ren mee – op plekken en met mensen waar anderen soms niks bij-
zonders aan opmerkten. Het gouden randje …

Tiphereth – de sfeer van de Zon
Dit is het stralende middelpunt van de Boom. Tiphereth is de
innerlijke zon: het bewustzijn wordt wakker en stijgt op boven
het schemerrijk van Yesod. Hier leeft het innerlijke (goddelij-
ke!) kind. De mens is ooit afgedaald in de afgrond van het ge-
schapen universum, maar in Tiphereth herinnert hij zich weer,
dat hij onsterfelijk is. Je kunt je lichaam, je gedachten en emo-
ties zien als bekleding van je ware ‘ik’.

Hier horen intense geluksmomenten bij die eigenlijk niets
met de feitelijke situatie te maken hebben. Op een bankje in
het Vondelpark zitten, kind in het pierebad, niet eens echt
mooi weer – ik kijk zomaar wat naar de bomen en de wolken
en BOEM – ineens een overstromend geluksgevoel uit het
niets. Nou ja, uit mij. Dat is Tiphereth. Maar ook de momen-
ten van ‘wakker’ worden midden in een ruzie – en uit de nega-
tieve spiraal stappen door iets verzoenends of liefs te zeggen.

Geburah – de sfeer van Mars
Van oudsher werd Geburah of Mars gevreesd. Toch waakt hij
over de gezondheid van het totale organisme. Dit is de wereld
van het oordeel en het zwaard – de heilige oorlog tegen het
‘kwaad’. Denk aan Michaël en de draak; het lichaam dat een vi-
rus eruit werkt door middel van een koortsaanval. Of de chirurg
die moeder en kind redt door een keizersnee. In tijden van nood
kan iedereen op Geburah vertrouwen. Maar: een niet door hoge-
re principes aangestuurde Geburah kan voor veel ellende zor-
gen. Bloedbaden en wrede militaire dictaturen zijn daar
voorbeelden van. Deze krijgsheer moet wel onder het bevel van
een koning staan – dat wil zeggen in dienst van het Leven zelf.

Geburah maakt van de volgzaamste vrouw een tijger als
het moet – bij onrecht, aanranding, een kind in gevaar, een be-
valling. Menstruatie-perikelen zijn voor elke vrouw onont-
koombare ervaringen met deze sfeer. Ze maken het lichaam en
de psyche schoon.

Chesed – de sfeer van Jupiter
Jupiter, de koning onder de fysieke planeten Dit is het altijd
naar expansie strevende centrum van de geestelijke macht.
Een geïnspireerde en Bourgondische hofcultuur van pracht en
praal, waar alles om de charismatische (geestelijke) leider
draait… Osho, o.a. was met zijn driehonderd Rolls Royces
een boeiende Chesed-manifestatie in onze tijd. Chesed roept
liefde en verering op, maar kan ook potsierlijk worden als hij
niet wordt afgeremd. Zelfs de Paus bestelde niet zo lang gele-
den een Ferrari van twee miljoen euro. Chesed maakt geen
scherp onderscheid zoals de sferen op de zwarte pilaar, maar
aanvaardt alles in liefdevolle zegening en acceptatie.

Op het hoogste niveau komen uit deze sfeer de Leraren der
mensheid voort, ofwel de Messiassen. Chesed wordt ook met
de engelen in verband gebracht, die ons altijd positief en hel-
pend ter beschikking staan.

Wie ervaring heeft met een liefdevolle èn machtige (gees-
telijke) vader, kent het zwaartekrachtveld van Chesed.

Daath – de sfeer van Pluto
Voordat we Binah kunnen betreden, moeten we eerst de on-
zichtbare Daath passeren. Daath is een smalle bewustzijnsbrug
die goden en mensen scheidt. Niet voor niets was het in de
Joodse eredienst alleen aan de Hogepriester toegestaan het Hei-
ligste der heiligen binnen te gaan in de Tempel. Daarvoor moest
hij door het voorhang gaan – een symbolische Daathpassage.
Slechts als alle voorgaande niveaus gestabiliseerd zijn, kun je
veilig ‘over de balk’ lopen. Niet naar beneden kijken…!

Binah
In deze kosmische baarmoeder heersen afzondering, restrictie
en stilte. Hier zetelen het eeuwig vrouwelijke, het passief ont-
vangende, de Graal. Het kloosterleven is een echte Binahbe-
stemming en de Moederkerk zelf – net als alle andere wereld-
kerken – is een afspiegeling van deze sefira. Binah is de Oer-
moeder, de Zwarte Madonna, Isis. Ze is ook het fysieke uni-
versum zelf, het eeuwig oeraltaar van God. De behoefte aan
privacy is Binah. Ze is ook toewijding en geduld. Maar o wee:
wie alleen maar groei en vrijheid zoekt, zal een harde dobber
aan Binah hebben. Deze sfeer van Saturnus maakt aan ieder al
te exuberant feestje een einde. Binah kan je desnoods eeuwig
vasthouden in haar claustrofobische gevangenis - tot je de les
van de zwarte pilaar geleerd hebt.

Chochmah
Tegenover moedergodin Binah staat de vadergod Chochmah,
ofwel ‘wijsheid’. Deze sfeer, die ook Sophia vertegenwoor-
digt, is als een heilige rots die oprijst uit de nevel – en de eer-
ste zonnestralen van de Ene opvangt. Chochmah is de actieve,
opbouwende kracht die de witte pilaar aanstuurt – en ontvangt
zijn geniale inspiraties direct uit Kether.

Ik heb misschien een of twee keer een echte inspiratieve
flits opgevangen, maar de indruk daarvan is blijvend. Het kan
‘een eeuwigheid’ duren, voordat zo’n ingezaaide kiem tot was-
dom komt in het gewone leven; maar het voelt als een on-
breekbare belofte.

Kether
Helemaal boven in de Boom straalt Kether, letterlijk de ‘kroon’,
waarin alle tegenstellingen oplossen. Hier zetelt het hoogste
principe, de Ene, de Eerste Oorzaak. Alle dualiteit stroomt hier
uit in het eeuwige licht van Ain Soph Aur. Hierin stromen wij,
aan het einde van de lange klim op de Jacobsladder, een einde-
loos Pad via transformerende ervaringen, weer uit in de Bron.
Deze Bron heeft ons en het universum geschapen.

Soms lees ik mystici die hier geweest zijn, maar die kun-
nen er vaak ook geen zinnig woord meer over zeggen. Theresa
van Avila is een goed voorbeeld van een nog leesbare mystica,
die uit persoonlijke ervaring spreekt. Toen ik dagelijks in haar
‘Innerlijke Burcht’ las, werd ik letterlijk door Theresa’s gela-
den beschrijvingen ‘meegenomen’ naar de mystieke sferen. Ik
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kon vestigen door het ontmoedigen en vervolgens uitbannen van
de gnostiek en andere alternatieve interpretaties van de woorden
van Jezus. Dat Leonardo niet simpelweg een kunstenaar was,
maar ook grote geheimen beschermde. En dat niet grote leiders,
maar geheime genootschappen en machtige, verborgen samen-
zweringen de loop van de geschiedenis bepalen.

Brown weet het hele concept van het verborgen genoot-
schap, de priorij van Sion, met haar vermeende geheimen over
nakomelingen van Jezus en Maria Magdalena, knap uit te wer-
ken tot een mysterieus en onstuimig verhaal. Het is zijn ver-
dienste dat hij deze zeer onconventionele ideeën, die in 1982
voor het eerst werden verwoord in het niet onomstreden Het

Heilige Bloed en de Heilige Graal, bekend heeft gemaakt bij
een nieuw lezerspubliek. Toch gaat het in Browns boek over
fictie. Hij heeft heel veel geput uit andere werken.

De massale, wereldwijde belangstelling ( er komt zelfs een
film over) heeft overigens meer te maken met de aantrekkings-
kracht van complottheorieën. Het is deze complottheorie die
de kern van Browns bestseller vormt, maar niet door hem is
bedacht en al jaren bestaat. Toch stelt het boek ook teleur. Een
conclusie waarmee ik lezers die het boek de hemel in prijzen,
wellicht teleurstel.

In een thriller als deze moet wel iets heel belangrijks op het
spel staan als het complot zou worden onthuld. In de Da Vinci
Code is dat niets minder dan het traditionele christendom. Zo
lezen we, dat de heilige beker geen heilige beker is, maar hei-
lig bloed: het nageslacht van Jezus van Nazareth. De grondleg-

ger van het christendom en Maria Magdalena hadden een
dochter, Sara. Als dit waar is, zou deze theorie enkele funda-
menten uit het christendom omverwerpen. Ik heb het niet zo
op de theorie van het ‘heilig’bloed’ en dat Jezus afstamme-
lingen heeft. Een recensent schreef terecht dat alleen al het
idee dat zoiets tweeduizend jaar lang geheim kan worden ge-
houden, absurd is.

Ik ga op de inhoud van de Da Vinci Code niet verder in.
Veel van wat in het boek aan de orde komt, is al bekend, voor-
al waar het om Maria Magdalena gaat. Daar zijn wel betere
boeken over geschreven. Ik beweer niet dat het boek totale on-
zin bevat, maar het blijft fictie. Een spannende thriller die
mensen overigens wel aan het denken zet, al was het alleen al
de rol van Maria Magdalena in een vijandige, omgeving waar-
in zij bepaald niet vriendelijk werd bejegend.
Dan Brown. De Da Vinci Code. Luitingh / Sijthoff, 2004.

Geheimen…
Wat is feit en wat is fictie in Dan Browns bestseller? Die vraag
wordt beantwoord in het bij dezelfde uitgever verschenen boek
“De geheimen van de code, een uitgebreide analyse van de

thema’s in de Da Vinci Code”.

Het boek bevat fragmenten uit originele bronnen, nieuw
materiaal en interviews met prominente geleerden. Zowel
voor- als tegenstanders komen aan het woord, zodat de lezer
zich een eigen mening kan vormen.

Het boek bevat artikelen van bekende namen als Gilles
Quispel, Elaine Pagels, Lynn Picknett, Michael Baigent,
Esther de Boer, Jacob Slavenburg, Willem Glaudemans, e.a.
Geheimen van de Code, de ongeautoriseerde gids, is een com-
pendium van oorspronkelijke gedachten en artikelen, passages
uit talloze boeken, websites en bladen, interviews met voor-
aanstaande schrijvers en academici over hun vakgebied
De persoonlijke conclusie van Dan Burnstein is, dat hoe verd-
er Dan Brown teruggaat in de tijd, hoe meer hij op betrouwba-
re, intellectuele grond staat. Zo ondersteunen veel
antropologen, archeologen en andere experts in grote lijnen de
argumentatie in de Da Vinci Code over het heilig vrouwelijke.
Er is een overvloed aan wetenschappelijke literatuur die stelt,
dat voorafgaand aan joods christelijk monotheïsme, veel poly-
theïstisch heidense religies meer waarde hechten aan godinnen
naast goden en ook aan de spirituele en sacrale aard van seks,
voortplanting, vruchtbaarheid en geboorte. Ook over de vraag
of Maria Magdalena misschien verwisseld wordt met de pros-
tituee in het Nieuwe Testament, of over de vraag of Maria’s
rol bij de vestiging van het christendom veel groter was dan
eerder werd benadrukt, is een grote hoeveelheid onafhankelijk
wetenschappelijk werk te vinden, en ook onderzoeken door re-
ligieuze wetenschappers en theologen, die allemaal hetzelfde
beweren. Dan Bernstein wijst er terecht op dat waar we dichter
bij het heden komen de Da Vinci Code een fascinerend ver-
haal blijft, maar weinig te maken heeft met serieuze weten-
schap. De vroege geschiedenis van de kruistochten en de
Tempeliers, zoals die wordt weergegeven, loopt niet zover uit-
een met de wetenschappelijke consensus. Maar wanneer we
belanden bij onderwerpen als de heilige graal, die synoniem
zou zijn met Maria Magdalena en koninklijke afstammelingen
van Jezus; de geduldige toewijding van de Priorij van Sion aan
het heilig vrouwelijke; of het argument dat het laatste avond-
maal een geheime boodschap van Leonardo over de ware ge-
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Illustratie uit “Water weet het antwoord”. Mausoro Emoto

Ankh-Hermes 2005 (zie boekbespreking op deze pagina’s))



BOEKBESPREKINGEN

Water weet het antwoord
Recensie: Lambèrt de Kwant

De foto’s uit dit boek “Water weet het antwoord” kom je in tal
van bladen tegen. Masuro Emoto heeft met zijn boek met fo-
to’s van waterkristallen veel losgemaakt. Hij vroor watermon-
sters in, die tevoren waren blootgesteld aan de invloed van
woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek.
Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en stelde vast,
dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect ge-
vormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, ge-
dachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen.
Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit wa-
ter bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleu-
tel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen zowel
op persoonlijk vlak als op collectief en mondiaal niveau. Het
voert te ver om de werkwijze van Emoto te beschrijven, maar
de kristalfoto’s die hij maakte, bleken uitermate veelzeggend
in hun uitdrukking van de wereld. Hij ontdekte er een diepe
wijsheid in. Kristallen verschijnen slechts gedurende de twin-
tig of dertig seconden waarin de temperatuur stijgt en het ijs
begint te smelten. De kosmische waarheden krijgen vorm en
worden zichtbaar, ook al is het slechts voor enkele momenten.
Door dit kortstondige tijdvenster vangen we een glimp op van
een wereld die inderdaad magisch is.

Op een gegeven moment begon hij te experimenteren met
muziek. Emoto wist, dat de vibraties van muziek een bepaald
effect op water kunnen hebben. Hij is zelf een groot muzieklief-

hebber, maar had geen idee welke muziek hij zou gebruiken en
hoe hij experimenten moest uitvoeren. Het resultaat was verbij-
sterend. Beethovens ‘Pastorale’, met zijn levendige en heldere
klanken, resulteerde in prachtige en heldere, evenwichtige kris-
tallen. Bij Mozarts Symfonie no. 40, een gracieus gebed om
schoonheid, ontstonden er tere en elegante kristallen. Zo ook bij
andere composities. Alle klassieke muziek waaraan het water
werd blootgesteld resulteerde in goedgevormde kristallen met
een eigen karakter. Dit in tegenstelling tot het water dat werd
blootgesteld aan harde heavy metal, waar de kristallen op zijn
best waren gefragmenteerd of gedeformeerd.

Het bleef niet bij deze experimenten, en het bleek dat zin-
netjes op papier als ‘ dank je wel’ of ‘idioot” eveneens effect
hadden. Het water dat was blootgesteld aan ‘dank je wel’
vormde prachtige hexagonale kristallen, maar het water dat
aan het woord ‘ idioot’ was blootgesteld, liet dezelfde soort
kristallen zien als het water dat aan heavy metal was blootge-
steld: gedeformeerd en gedefragmenteerd. De vibratie van po-
sitief geschreven of gesproken woorden heeft, volgens Emoto,
een positief effect op onze wereld, terwijl de vibratie van ne-
gatieve woorden het vermogen heeft te vernietigen.

Het is verbijsterend te lezen, dat ook foto’s van landschap-
pen hun uitwerking niet missen. Foto’s van bepaalde steden,
zoals Rome, Venetië, Londen, Parijs, Bern, Sydney, etc gaven
misvormde kristallen te zien.

Het boek geeft te denken, dat alles met alles verbonden is,
gedachten, woorden, enz. Een negatieve gedachte heeft in-
vloed op de andere; positieve gedachten eveneens. Niet gek als
je bedenkt dat we grotendeels uit water bestaan. Emoto wijst
in dit verband op Shel- drake. Als we de lessen die we van wa-
ter leren combineren met de theorieën van Sheldrake, dan ko-
men we een heel eind om de vele mysteries van onze wereld te
ontsluiten. Ieder van ons beschikt over het vermogen de we-
reld te veranderen. Dat is de boodschap van dit fascinerende,
fraai geïllustreerde boek.

De film “What the bleep do we know?”, waarin o.m. de
waterkristallen van Emoto ter sprake komen, trekt in Amerika
en ook in Nederland volle zalen.

Eén kanttekening. Ik vraag mij af hoe de schitterende re-
sultaten ook blijvend zichtbaar zijn. Dat is ook de kritiek uit de
wetenschappelijke hoek. Gaat het om éénmalige experimenten
of zijn er in latere stadia ook foto’s met dezelfde resultaten ge-
maakt? Ik weet wel, dat voor de wetenschap alles aantoonbaar
en verifieerbaar moet zijn, maar je kunt niet alles wetenschap-
pelijk verklaren. Maar in dit geval snijdt de kritiek mijns
inziens wel enigszins hout. Dit doet echter niets af aan mijn
waardering voor dit fraaie boek, waarin de foto’s voor zich
spreken, zoals deze elders in Reflectie zijn afgebeeld.

Masaru Emoto: Water weet het antwoord. Ankh-Hermes, 2005.
Prijs: 14,50 Euro. Zie ook: Charlie Ryrie: De helende kracht van water.

Ankh-Hermes, 1999.

De Da Vinci Code kritisch bekeken.
Recensie: Lambèrt de Kwant

Er is veel te doen geweest over Dan Browns De Da Vinci Code.
Een boek dat je met rooie oortjes leest, dat wel, maar dat ook de
nodige vragen oproept. In deze “spirituele thriller” wil Dan
Brown niets minder doen dan de geschiedenis omkeren. Het
verhaal vertelt ons, dat Maria Magdalena geen prostituee was,
maar de vrouw van Jezus. Dat het orthodoxe christendom zich
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dwarrelde gewoon als een veertje omhoog – en moest met
kracht bedenken dat ik moeder was – en dat mijn kind van vier
maanden me hard nodig had! Ik weet niet wat er anders met
me gebeurd zou zijn… Een vriendin vertelde mij over een
soort smeltend inzicht dat ze ooit had. Ze had steeds maar ex-
tatisch gestameld: ‘O, nu zie ik het… Alles is een! Alles is
een!’ Iedereen dacht dat ze gek geworden was. Maar ze had
een hele bijzondere gloed in haar ogen, zelfs toen ze dit na al
die jaren vertelde…

Een kabbalagroep als voertuig
Eenmaal vertrouwd met het diagram van de Boom, ga je beteke-
nisvolle patronen zien in de werkelijkheid. Dat kun je heel goed
alleen doen, maar in een groep gaat dat nog beter. Door weke-
lijks gezamenlijk de Levensboom te bestuderen, energetische
oefeningen en geleide meditaties (ofwel path workings) te doen,
groeit het bewustzijn – niet zomaar in het wilde weg, maar in
overeenstemming met de kosmische principes. Mijn ervaring is,
dat je als groep een groter energieniveau op kunt bouwen dan in
je eentje. Een geoefende kabballagroep wordt op den duur na-
melijk een ‘voertuig’, dat in een andere bewustzijnsstaat de
Boom kan bereizen. De leraar neemt je mee – via de paden
word je de beoogde sferen binnengeloodst. Hierbij kun je unie-
ke archetypische en persoonlijke ervaringen opdoen.

Het dynamische avontuur van de geleide meditatie is een be-
langrijke methode om direct ervaring op te doen met de tien kosmi-
sche principes. Elke sfeer heeft als inwijdingsplaats een transfor-
merende ervaring voor je in petto. Zo kom je in een persoonlijk
leerproces terecht, waar ook anderen weer iets aan hebben. Door
met de sefiroth te werken kun je levensobstakels wegspoelen.

De Levensboom is terug te vinden in elk cultureel erfgoed
dat de blauwdruk van het universum in zich draagt. Het Oude
Testament en het Hebreeuwse alfabet, Griekse mythologie,
hermetische en alchemistische symboliek, de Keltische Ko-
ning-Arthurlegende, astrologie – allemaal geladen materiaal.
Bij mijn allereerste geleide meditatie gingen we de aardesfeer
van Malkuth binnen – een verschrikkelijk nauwe tunnel naar
de Hades, ofwel de Griekse onderwereld. Wat? Een tunnel in,
met mijn claustrofobie? Na een heftig moment van benauwd-
heid loste mijn paniek op, want de tocht ging verder. Ik sloop
met de andere groepsleden langs de hellehond Cerberus en liet
me door de zwijgende Charon overzetten. We mochten niet op
de wenende schimmen reageren en kwamen de grot weer uit in
Yesod, waar de maangodin Artemis ons verwelkomde. Ik, die
nooit een grot of zelfs een lift binnendurfde in de fysieke we-
reld, had nu iets overwonnen. Dat is het therapeutische ele-
ment van het werken met de Boom.

Tijdens deze path workings werk je met je innerlijke voor-
stellingsvermogen, dat hierdoor langzaam rijp wordt voor het
mediëren van hogere inhouden. Dan reis je met je energetisch
lichaam door de verschillende sefiroth, die objectieve symboli-
sche kennis bevatten. Dat energetisch lichaam is hetzelfde als
dat waarmee je droomt– alleen nu reis je meer bewust en met

een doel. Door oefeningen train je dit lichaam voor genoemde
expedities. Je leert bijvoorbeeld visualiseren en je gevoelsma-
tig verbinden met geestelijke inhouden. Het gaat er dus om
dat je naast spirituele kennis ook een innerlijke ervaring krijgt.
Als ik nu naar het diagram kijk, zie ik geen kale termen, maar
klapt er een levend universum vol ervaringen open – en voel
ik bovendien waar ik ben op dit moment.

Bruidegom en Bruid
De hele idee achter de sephirotische Boom is, dat Malkuth en
Kether ooit als Bruidegom en de Bruid een echtverbintenis
aangaan – in de Mens. Dan wandelt God met ons mensen op
aarde, en komt de Mens thuis in het Koninkrijk de Hemelen.
Daarvoor moeten we onze innerlijke Boom leren koesteren,
kortom onze ervaringen op orde brengen, stabiliseren en de
universele, goddelijke beginselen in onszelf ontwikkelen. Dat
is de kabbalistische betekenis van de Kroon op de Schepping.

*

(Dit artikel verscheen eerder in verkorte versie in het tijd-
schrift ‘Jonas’, december 2004).

Maritgen Matter (Zutphen, 1962), lid van de Amsterdamse kerkge-
meente, voltooide – na een lerarenopleiding Nederlands – de vakop-
leiding Illustratie en Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie.
Gedurende 10 jaren had zij haar eigen illustratie-studio in Amsterdam.
Daarna begon zij met schrijven. Met haar kinderboekendebuut ‘Schaap

met laarsjes’ (2002) verwierf zij o.a. de ‘Zilveren Griffel’ en de ‘Deut-
sche Jugendliteraturpreis’. Momenteel schrijft zij o.a. columns en
artikelen voor ‘Jonas’, en werkt aan een tweede kinderboek, een film-
scenario en een roman. Vanuit haar ruime spirituele belangstelling ziet
zij de Kabbala als een onmisbaar werktuig, als onderdeel van de
oeroude Hermetische traditie. Christendom ziet zij als een ‘wekroep’ tot
innerlijke groei, vandaar haar affiniteit met de VK-Kerk, die o.a. op de
christelijk esoterische traditie gegrondvest is.

* * *
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Illustratie uit “Water weet het antwoord”. Mausoro Emoto

Ankh-Hermes 2005 (zie boekbespreking elders)



Het geheim van de naam

Johan Pameijer

Het blijft een intrigerend verhaal, dat van de vissers die niets
vingen. Ze hadden hun netten aan de linkerkant van de boot
uitgeworpen en wachtten de hele nacht zonder resultaat. Toen
verscheen Jezus. “Zet uw netten uit aan de rechterkant”, zei
hij. Gedwee gehoorzaamden ze. Lang behoefden ze niet te
wachten. In een mum van tijd barstten de netten bijna van de
hoeveelheid vissen. Ze sleepten ze aan land en begonnen te
tellen. Honderd drie en vijftig vissen: 153! Niet meer en niet
minder. Wat had dat te betekenen? Precies de vraag, die de
exegeten eeuwenlang heeft beziggehouden. Toch is er maar
één antwoord mogelijk: de 153 vissen, die de discipelen aan
land sleepten, hebben betrekking op de naam van God.

Doorkneed als ze waren in getallenmagie, wisten de bijbelse
auteurs intuïtief dat het gebruik van getallen iets toevoegde aan
de tekst. Bovendien versluierde het gebruik van een getal de
ware betekenis voor niet-ingewijde lezers. Tegenwoordig weten
we dat het getal 153 de uitkomst is van een som. Negen maal
zeventien is namelijk precies 153. Maar tel de negen (een kern-
getal, omdat het driemaal drie is) bij de zeventien op, en het ge-
tal zesentwintig verschijnt. Nu zijn 17 en 26 allebei getallen van
de godsnaam Jehova ofwel YHVH, in cijfers omgezet:
10-5-6-5, bij elkaar opgeteld 10+5+6+5 = 26. Nu mag in de
oude joodse getalsmagie de 0 genegeerd worden. In dat geval
verschijnt de som 1+5+6+5 = 17. Plotseling wordt duidelijk, dat
zich achter de getallen 17 en 26 de naam YHVH verschuilt. De
vissers die aan de linkerkant bot vingen, haalden aan de rechter-
zijde van hun vissersboot god zelf uit het water, en het water is
in deze context duidelijk het symbool van de ziel. De uitleg van
de anekdote in Johannes 21 luidt dan als volgt: vissend aan de
goede zijde van de ziel wordt God gevonden, Die verborgen
blijft, als je aan de verkeerde zijde vist.

Een opmerkelijk verhaal. Enerzijds spoort het volledig met
de moderne visie op de linker en rechter hersenhelften, respec-
tievelijk rationeel en intuïtief, anderzijds vertelt het ons, dat
het vinden van God pure mystiek is. Natuurlijk is het een me-
tafoor voor de geestelijke inspanning die ware discipelen van
Jezus moeten verrichten om God te vinden. Langs rationele
weg zul je hem echter niet vinden. Alleen via het pad van de
intuïtie laat de onbekende God zijn verblijfplaats in de mense-
lijke ziel onthullen. Verder geeft dit verhaaltje ter afsluiting
van het Johannes-evangelie ons een boodschap mee over het
belang van een Naam.

Aan de naam werd vroeger magische macht toegekend.
Het noemen van de Naam brengt iemand in aanraking met de
aangeroepene. Daarom worden rituelen gevierd “In de naam
van...”. In een van zijn boeken herinnert Jung aan een Egypti-
sche hymne, waarin de gelovige zich tot de godheid Re wendt,
met de woorden: “Zeg me uw naam, goddelijke Vader, want
degene die bij zijn naam wordt geroepen, zal blijven leven.” In
een noot merkt de beroemde psychiater op: “Het geven van
een naam draagt bepaalde hoedanigheden over, zoals de ziel
zelf. Vandaar het oude gebruik om kinderen de naam van een
heilige te geven.”

Abra(ha)m en Sara(i)
Viermaal krijgt in het bijbelse conglomeraat van boeken ie-
mand een andere naam. Onmiddellijk na het sluiten van het
verbond met God, wordt aan de naam Abram een “ha” toege-
voegd en gaat de aartsvader Abraham heten. Aan de naam Sa-
rai, van zijn vrouw, wordt de “i” onttrokken, zodat zij voortaan
als Sara door het leven gaat. Historisch heeft deze naamsve-
randering mogelijk iets te maken met de afkomst van Abram
en Sarai. Oorspronkelijk zouden zij aanhangers zijn geweest
van het Indische godenpaar Brahma en Sarasvati, maar uit
ongenoegen over bepaalde sociale omstandigheden in India
met een volksverhuizing naar het “Ur der Chaldeeën” zijn ge-
komen, om de daar heersende religie te omarmen. Het verbond
met de nieuwe god was voor de Brahmaanse spijtoptanten een
echte wedergeboorte. Als stichters van de nieuwe joodse gods-
dienst verdienden zij een nieuwe naam.

Jacob - Is-Ra-El
Een derde naamswijziging is die van Jacob, na een griezelig,
nachtelijk avontuur. Aan de oever van de Jabbok-rivier bracht
Jacob zijn slavinnen en zijn elf zonen naar de overkant en verkoos
zelf de eenzaamheid om er te mediteren. De in Genesis 32:22-32
beschreven worsteling met een engel is de metafoor van zijn ei-
gen worsteling met de zwakheid van geest die ieder mens eigen
is. Na een nacht van strijd ontwrichtte “de man” Jacobs heupge-
wricht, hetgeen hem kreupel en onvruchtbaar maakte.

Dat is de oude manier om te vertellen dat Jacob een inwij-
ding ontving. Zijn ziel had geen geheimen meer voor hem en
de nieuwe naam, die de engel hem gaf, verdiende hij met ere.
Israël zou hij voortaan heten. Dat is voor het eerst dat deze
naam verschijnt: Is-Ra-El, een naam waarvan de betekenis nog
steeds niet ontsluierd is. Het is een geheime naam met een die-
pe esoterische betekenis. Het kan niet toevallig zijn, dat de let-
tergreep “Is” staat voor “Maan”, de lettergreep “Ra” voor
“Zon” en de lettergreep “El” voor “God”. Deze tegenwoordig
zo algemeen bekende landsnaam beschrijft niets anders dan de
opgang tot God via de Maan en de Zon.

Saulus-Paulus
Ten slotte ontmoeten we in de Handelingen van de apostelen
de “dreiging en moord blazende” Saulus, een agressieve ver-
volger van alles wat zich Christen noemt. Op de zandweg naar
Damascas verschijnt Christus zelf hem. De indrukwekkende
eenvoud van de klacht “Saul, Saul, waarom vervolgt Gij Mij”
is voor de opgewonden achtervolger onverdraaglijk. Hij stort
ter aarde, verblind door het licht waaruit de geheimzinnige
stem geklonken had. Drie dagen lang is Saulus stekeblind. In
zijn wanhoop brengt hij deze tijd biddend door. Eindelijk komt
de discipel Ananias en legt Saulus de handen op, daartoe ge-
machtigd door Jezus. En terstond vielen hem de schubben van
de ogen en hij kon weer zien, meldt Hand. 9:18. Onmiddellijk
liet Saulus zich dopen.
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in de Wijsheid van de Zoon en in de Liefde van de Heilige

Geest, Amen”.

� Priester Frank Kouwe sluit in het mei-juninummer hier
min of meer op aan: zo wordt de Liturgie volgens hem
over het algemeen als mannelijk ervaren. In de polariteit
van mannelijk en vrouwelijk en het samengaan van die
krachten is de Schepping mogelijk. Onze Liturgie dient
dan ook scheppend te zijn, een belangrijk onderwerp voor
de nieuwe Liturgiecommissie!

Zwolle in gewijde sfeer
� In het april-meinummer van het Maandbericht van de

Sint-Michaëlgemeente te Zwolle gaat priester Gert Jan van
der Steen nader in op het verschil tussen inwijdingen en
wijdingen. Tijdens een inwijding wordt vaak een gevoel
van lichtheid en opgeheven zijn ervaren. Daarbij komt
soms ook een gevoel van genade. Kerkelijk gezien kan
bijvoorbeeld het sacrament van de Doop ook als een
inwijding worden beschouwd. Bij een wijding gaat het
met name om het beter functioneren ten behoeve van
anderen en van de wereld, alsmede om de erkenning van
het Vaderschap Gods.

� Voorts filosofeert Wies Kuiper over de diakenwijding die ze
onlangs uit handen van Mgr. Den Outer heeft ontvangen:
“Mijn opdracht voor de rest van mijn leven is om dat, wat

door de wijding in gang is gezet, levend te houden. […]

Zo’n vermogen krijg je nooit voor jezelf. Het is bedoeld om

een beter instrument te kunnen zijn in Gods hand om het

plan dat Hij heeft, tot uitvoering te brengen. Het plan van

evolutie, dat zo mooi verwoord is in de Akte van Geloof: Dat

ieder, hoe ver hij ook is afgedwaald, eenmaal terug zal

komen naar zijn punt van uitgang, maar dan bewust. Hij is

vertrokken, onbewust, vanuit een eenheid, heeft de dualiteit

in al haar verschijningsvormen ervaren, en is als bewust

wezen op weg, terug naar die eenheid”.

Hendrik S. de Bruin (1934): studeerde na het gymnasium (al-
pha) Neerlandistiek tot het kandidaatsexamen, was vormings-
werker en werd uiteindelijk hoofdredacteur bij een Groningse
uitgeverij. Hij verricht nog altijd kopijvoorbereidend en redac-
tioneel werk, ook buiten dit tijdschrift.

* * *
*
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Egelskop, een moerasplant

Tekening in rood krijt van Leonardo da Vinci



alle woorden, die wij gebruiken om de Godheid en de
schepping te omschrijven, slechts beperkte aanduidingen
zijn, en dat het werkelijke mysterie niet te omschrijven
valt. De H. Drievuldigheidsdag is een bijzondere gelegen-
heid om – door alle omschrijvingen heen – in directe aan-
raking met het Mysterie te komen”.

Den Haag blikt even terug…
� In het april-meinummer van het kerkblad van de Haagse

kerkgemeente van Sint Albaan wordt onder meer aandacht
geschonken aan de bouw van de Sint-Albaankerk, welke in
1932 aan de Rietzangerlaan begonnen is. Mgr. Bongers
heeft destijds de eerste steen gelegd. Van dit gebeuren,
waarbij ook prof. Van der Stok aanwezig was, alsook van
het vroegere interieur van de kerk, en van het destijds nog
onbebouwde terrein rondom het godshuis kunt u foto’s
bekijken op internet: . Voorts wordt u geadviseerd naar
‘on line’ te gaan: fotocatalogus, en te zoeken op
Rietzangerlaan 2a of op Vrij Katholieke Kerk.

Naarden in het licht van de Zeven Stralen
� In het maartnummer van het ‘Maandbericht’ van de Naar-

dense kerkgemeente van Sint Michaël en Alle Engelen
wordt onder meer gewezen op de betekenis van de voort-
durende aanbidding van het H. Sacrament op Witte Don-
derdag. De indringende stilte en de, als het ware, voelbare
aanwezigheid van Christus zorgen ervoor, dat tijd bijna
niet meer bestaat, aldus priester Marco Warnon.

� Priester Markus van Alphen wijdt een artikel aan de Zeven
Stralen. Belangstellende lezers en lezeressen verwijst hij in
dezen naar de serie ‘De nieuwe psychologie’ (van Alice
Bailey), waarvan de eerste twee delen bestaan uit een
‘Verhandeling over de Zeven Stralen’.

� In de april-editie is aandacht voor de voorjaarsvergadering
van de Raad van Gemeenten op zaterdag 4 juni in Utrecht,
voor het VKK-congres op 1, 2 en 3 juli 2005 in het
Theosofisch Centrum te Naarden, en voor een internationaal
kerkcongres, dat in 2006 zal plaatsvinden. “In 2003 hebben
wij als kerkprovincie het voortouw genomen vanuit de
gedachte, dat het vrouwelijke aspect van God meer aandacht
dient te krijgen binnen de Kerk. Dat vrouwelijke aspect uit
zich niet alleen in het wijden van vrouwen, maar dient ook
naar voren te komen in de organisatie en de liturgie. Het is
zinvol dit op het congres aan re reiken aan hen die zich
hebben aangesloten,” aldus het commentaar.

� ‘Missie en Visie’ is nu ten tweeden male behandeld in de
Clericale Synode. Met enkele aanpassingen gaat dit stuk in
maart naar de besturen van de kerkgemeenten voor een
tweede bespreking.

� De inmiddels door Mgr. Frank uitgebreide Liturgiecom-
missie communiceert via de CKB-Nieuwsbrief met de
kerkleden over de liturgische/ceremoniële vorderingen.

De Raalter kerkgemeente en het uitverkoren volk
� In het maart-aprilnummer van de ‘Lichtkring’ van de

Raalter Christus-Pantocratorgemeente stelt priester Johan
Pameijer, dat Adam en Eva prachtige symbolen zijn voor
belangrijke fasen in het Scheppingsproces. Het Jodendom
liet ons dan ook een schat aan symbolen en metaforen

na.Door de eeuwen heen steunden de Joden op de
historische basis van hun Thora en de daaraan ontleende
mystieke interpretaties van de Kabbala. Nog steeds noemt
het Joodse volk zichzelf ‘het uitverkoren volk’ en de staat
die het al jaren met hand en tand verdedigt: ‘het Beloofde
Land’.
De naam van de staat Israël is samengesteld uit de drie
woorden ‘Is’, ‘Ra’ en ‘El ‘: Maan, Zon en God, een van de
Joodse mystieke geheimen. Jacob ontving deze naam, nadat
hij was ingewijd in de goddelijke Mysteriën, die besloten
liggen in de ogenschijnlijk historische verslagen van de Thora.
Wij weten inmiddels, dat de Exodus geen historische
grondslag heeft. De namen van de 42 halteplaatsen en hun
betekenissen wijzen op een diepgaand groeiproces van het
bewustzijn. Egypte stelt het land van de veelheid voor, en
Kanaän dat van de eenheid (de stammen als ‘het uitverkoren
volk’). Het Jodendom profileert zich als een metafoor van de
mensheid, daaraan ontleent dit volk zijn grote belang.
Waarom werd Jezus juist in Bethlehem geboren? Niet alleen
omdat zich daar enkele belangrijke mysterietempels
bevonden. Het geheim schuilt volgens het Joodse mystieke
denken in de naam Beth-lechem (Broodhuis) en in de
totaalwaarde van de letters waaruit deze naam bestaat. Deze
bedraagt 490. Zoals er 42 halteplaatsen in de Exodus zijn (de
zes Scheppingsdagen) belichaamt Bethlehem (7 x 70) de
zevende dag. Alleen hier kan Hij worden geboren, die de
wereld de achtste dag (het nieuwe Jeruzalem of de Nieuwe
Aarde) zal binnenleiden.

Utrecht herdenkt professor

priester Van der Stok z.g.
� In het januari-februarinummer van het Maandbericht van de

Utrechtse Sint-Maartengemeente is aandacht geschonken
aan de nog altijd actuele opvattingen van professor priester
J.E. van der Stok z.g. Hij stelde dat “onder de machten
achter de tijdkring van het kerkelijk jaar de vrouwelijke
machten op zijn minst een gelijkwaardige, zo niet een meer
overwegende rol spelen dan de mannelijke; op politiek,
economisch en godsdienstig gebied en op dat van het gezin
overheersen overal tegenwoordig de mannelijke machten
met een volslagen terzijdestelling of zelfs onderdrukking
van de vrouwelijke, productieve zijde”.
Zijns inziens geldt dit ook voor de Liturgie van de VKK. Zo is
de Invocatie in de Korte Vorm van de voorbereiding der H.
Mis ‘volslagen mannelijk’, want zij laat datgene wat de
vrouwelijke achtergrond van de H. Drievuldigheid genoemd
kan worden, terzijde. Doordat in het oudste christendom na de
uitdrijving van de gnostieke opvattingen alle aanbiddingen
van de vrouwelijke voorstellingen werden veroordeeld en
alles wat verband hield met de Hagia Sofia werd geëlimi-
neerd, is de hedendaagse christelijke theologie uitermate
steriel. Tot overmaat van ramp werd in de puriteinse tijden
van de Hervorming in de protestantse Kerken het laatste
overblijfsel van de aanbidding van het Eeuwig Vrouwelijke,
de adoratie van Onze Lieve Vrouwe, uitgeroeid.
In het kader van een ideale viering van elke H. Mis en op
grond van de vrouwelijke aspecten van Kracht, Wijsheid
en Liefde stelt prof. Van der Stok dan ook voor om de
Invocatie aldus te verbeteren: “In de Kracht van de Vader,
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Enige tijd na zijn bekering wordt zijn naam Saulus gewijzigd
in Paulus, de Samech met de getalswaarde 60 vervangen door
de Peh met de getalswaarde 80. Het geheim achter deze
naamsverandering zou te maken kunnen hebben met de 60,
een getal van deze wereld, samenhangend met de zes schep-
pingsdagen, en de 80 – de nieuwe wereld – een getal dat te
maken heeft met de acht, een eeuwigheidssymbool.

De gnostici
Dat een verandering van Naam een diepgravende betekenis
heeft, toont ook het Evangelie van Philippus. “Als een christen
de Heilige Geest ontvangt, draagt hij de naam als een ge-
schenk,” leert dit Evangelie van een gnostische groepering uit
Antiochië. Het Valentiniaanse ‘Evangelie der Waarheid’ staat
zelfs uitvoerig stil bij de diepe achtergrond van de naamge-
ving. De naam van de Vader spreekt men niet uit. Hij open-
baart zichzelf door een Zoon. Daarom is de Naam groot. Wie
zou deze grote naam dan kunnen uitspreken, behalve Hij aan
wie deze Naam toebehoort. De zonen van de Naam in wie de
naam van de Vader rustte en die zelf, op hun beurt, rustten in
Zijn Naam, aldus het bijzondere, ten onrechte uit de bijbelse
canon geweerde Evangelie.

Diepe eerbied voor de Naam doorademt dit geschrift.
Eigenlijk staat het geheel in het teken van de eerste bede van
het Onze Vader: “Uw Naam worde geheiligd.” Deze naam, zo
predikt Valentinus, behoort niet tot de categorie van woorden
en benamingen, maar hij is onzichtbaar. Hij, die niet voortge-
bracht is, heeft geen naam. Elders leert het Evangelie der
Waarheid respectvol: “Alleen de Zoon kreeg de Naam.”

Velen beschouwen het Evangelie der Waarheid als een me-
ditatie, en wie het werk met het hart leest, zal dit beamen.
Alleen dan kan men schrijven: “Wat is de naam? Het is de
oorspronkelijke Naam, het is werkelijk de Naam die van de
Vader afkomstig is, want Hij (de Vader) is de juiste Naam.”

Het Onze Vader
Zoals gezegd bewaarde het zevenvoudige “Onze Vader”

het heilige karakter van de Naam in de allereerste bede. Het
gebed van de Heer, zoals het wel wordt genoemd, kan dienen
als een meditatie, waarin de indaling van de goddelijke kracht
langs de zeven beden van de geheiligde Naam tot in het hart
van “het boze” voelbaar wordt gemaakt. Wie wil, kan door de
omgekeerde lezing van het “Onze Vader”, dus opgaande van-
uit “het boze”, tot het mysterie van de heilige Naam, weer op-
stijgen van het oer-menselijke tot in het goddelijke.

Juist in deze opstijging vanuit de boze laagte ervaart men de
verruiming van het bewustzijn, stap voor stap. Langs de vier
vragende beden worden de drie aanbiddende mantra’s bereikt.
Zo ontvouwt zich uit de beperktheid van het lagere de ongeken-
de vrijheid van het hogere. Uw wil geschiede, Uw koninkrijk
kome en dan het metafysische “Uw Naam worde geheiligd”. Nu
pas wordt het mysterie van de Naam gevoeld in een grenzenloos
bewustzijn, omhuld door een oceaan van eeuwigheid.

Wie de indaling van het goddelijke langs de zevenvoudige
ladder van het “Onze Vader” meebeleeft en vervolgens de op-
stijging langs diezelfde ladder ondergaat, die begrijpt de meta-
foor van de 153 vissen. De ziel is als de peilloze diepte van de
oceaan, bodemloos en zonder maat, maar gevuld met alle as-
pecten die door het “gebed des Heren” worden aangeroerd: het
boze, de verleiding, de vergeving, het dagelijkse brood – als

metafoor voor ons geestelijke voedsel – en dan, alsof een ri-
vier naar de overzijde wordt gekruist, de Wil van God, zijn
Koninkrijk, bekroond met zijn ondoorgrondelijke Naam.

Ik ben die Ik ben
Namen hebben altijd een magische klank gehad. Door ie-
mands naam te noemen verkreeg men een zekere macht over
de persoon. Vandaag de dag ontvangen kinderen de meest
exotische namen, als teken van een multiculturele samenle-
ving. Namen bezitten een zekere toverkracht. Om ons heen
ontmoeten we mensen die hun naam veranderen, omdat ze een
nieuwe fase van hun leven binnengaan. Hiermee symboliseren
ze een nieuwe geboorte.

Maar één ding mogen we niet vergeten: de levensenergie
die wij God noemen, is naamloos. “Ik ben die ben,” zegt God
tot Mozes; en in de Hindoese Upanishads noemt het goddelijk
Zelf zich eenvoudig “Aham” (Ik ben). Ook de ziel heeft geen
naam. De naam die wij dragen is het tijdelijke merkteken van
onze persoonlijkheid. Hier op aarde moeten wij gekend wor-
den door onze naam, anders zijn we onvindbaar. In het be-
wustzijn van de ziel zijn er andere maatstaven ter herkenning.

Maar door de naam die onze ouders ons hebben gegeven,
zijn we met een onzichtbare draad verweven met de grote
voorgangers die onder dezelfde naam bekend waren, zoals
Chris, Johannes, Jacobus, Peter, Paul, Maria, Anna, Magda en
Rebecca. In de zuidelijke landen is zelfs de naam Jezus niet
ongebruikelijk. Tegenwoordig dragen honderden Europeanen
de naam van de profeet Mohammed, en mensen van Hindoese
origine tooien zich met namen als Krishna, Rama en Lakshmi.
Zo zijn de banden met de grote heiligen nooit doorgesneden en
gaan wij door het leven als de erfgenamen van de legendari-
sche religieuze helden.

Over de auteur: zie Reflectie 2005, nr. 1. Zijn nieuw te verschijnen
boek vindt u in de rubriek ‘Nieuwe boeken’.
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Binnengekomen mededeling

Van het ‘Internationaal Theosofisch Centrum’,

Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GS Naarden

Reincarnation: the untrue fact,

voordrachten in het Engels door

Prof John Algeo

van 6 – 13 juli 2005

Programma en informatie:

www.itc-naarden.org

E-mail: info@itc-naarden.org

tel: 035 - 6945121



“God zingt mij”

Patricia van Oosten

Als er één ding is dat ik ontdekt heb in zingen, dan is het wel
dat er een perfecte ordening of perfect principe bestaat; dat,
wanneer volledig wordt afgestemd met dit principe, dit tot zui-
vere en moeiteloze toonvorming leidt, tot schone, helende zang.

De formule is als volgt: De “doener” verdwijnt, wanneer de
ervaring van toon en klank (taalgestalte) volledig wordt toegela-
ten, volledig wordt ontvangen, in lichaam, ziel en geest. Wan-
neer het ik, het “men” verdwijnt of oplost in muziek.

Zoals een vliegtuig wordt gebouwd in overeenstemming
met het principe van de aërodynamica, waardoor het perfect,
zeker, licht en harmonieus vliegt, zo zijn wij in vrede, zeker-
heid, dankbaarheid en liefde, wanneer we opgaan in of één
zijn met het Ene, Goddelijke Principe. Dit principe drukt zich
uit in toon of essentie en gestalte of vorm. Opgaan in ervaring,
zonder inbeelding, geeft geen ruimte aan het ego, maar aan
Christus, het ware Zelf.

Er is nog steeds actie, handelen, maar dan vanuit de directe
bron. Dat handelen is zonder weerstand, zonder angst, conflict
of strijd. Het is handelen, het is zijn – in overgave.

Wat ik ook ontdekte in zingen is, dat schoonheid en har-
monie vanzelf optreden, wanneer techniek en klankvoorstel-
ling niet worden ondernómen. Dan is er eenwording met de
muzikale klank en toonbewegingen zélf. Heel praktisch eigen-
lijk: Gods techniek.

Het heeft lang geduurd voordat ik zag, dat er dan geen per-
soon meer is die zingt, maar alleen het zingen zélf. De persoon
en de zang zijn een en dezelfde! De persoon en haar techniek
en inbeeldingen van imperfectie bestaan helemaal niet! Er is
alleen maar rituele zang en die is perfect. Altijd.

In eenwording met wat is, gedragen gedachten zich rustig,
helder, en eenduidig. Het gevolg daarvan is, dat mijn stem, mijn
innerlijk lichaam, zich licht en uiterst efficiënt beweegt én dat
mijn zang stabiel, levend, vrij, vreugdevol en ontroerend is.
Daardoor besefte ik, dat alle uitkomsten de levende manifestatie
van God is, die liefde, goedheid, volmaaktheid en zekerheid is.

Zingend besefte ik, dat gedachten ten grondslag liggen aan
alle verschijnselen en dat dus de verschijnselen even vluchtig
zijn als gedachten. Niet “werkelijk” of permanent, maar re-
flecterend wat geloofd wordt. Is dat geloof wankel, gebaseerd
op imperfectie en tekort, dan spiegelt zich dat in de stof. Is dat
geloof zeker, volledige overgave en vertrouwen aan wat IS,
dan spiegelt zich dat als veiligheid en vrede in de stof. Maar
geloof zónder overgave of eenwording met de zang van han-
delingen en sensaties in ons dagelijkse leven, is een mentaal
idee dat geen zoden aan de dijk zet.

Het “moeilijke” is, dat er eerst dit geloof van eenheid moet
zijn en niet de op de stof georiënteerde analyse. Die is voort-
durende vrede niet van nut.

Zingend besefte ik ook, dat ik niet in staat ben om mijn ge-
dachten blijvend te sturen of te controleren. Ze zijn te vluchtig
(muzikaal) en reageren op mijn pogingen van angst en contro-
le. Een eindeloze cirkel, bewijzend dat zelfgerichtheid een er-
varing van verdeeldheid schept.

Aldus ontdekte ik, dat de enige, werkelijke verandering ten
goede gelegen is in het loslaten van resultaten (inbeeldingen)
en het overgeven van het vergankelijke, juist door er helemaal
in op te gaan, erin te verdwijnen. Dit is de actie van zingen,
wat de realisatie is van het Zelf, dat Zang is: God die Zichzelf
Zingt, op de plaats waar Ik Ben.

Zo begreep ik, dat zingen “plaats” heeft in het Licht van ge-
waarzijn, waar de persoon, zijn techniek, zijn interpretatie en
zijn zang niet bestaan. Er is alleen dansende orde in het Licht.

In die overgave is er “moeitenloosheid” en vermeerdering
van levenskracht, emotionele balans en heling, vrede, schoon-
heid en mededogen.

De “Ik die doet” blijkt niet te bestaan, wanneer je hem
zoekt; wanneer de zanger zijn voorstelling en techniek loslaat
en op zoek gaat naar wie er zingt…

Het ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods’ is dus slechts een
verspringen van de blik in de doener en zijn inbeeldingen, in
het Licht van de dansende verschijnselen. Het is Leven; het is
bevrijding. Zingen in het Licht is het vieren van bevrijding.

Zoals in de stralen van de zon geen duisternis verkeert, zo
verkeert er geen duisternis in ons als zijnde uitstralingen van het
Ene Goddelijke Principe. Zoals de stralen van de zon nooit pro-
beren de zon zelf te bereiken, want ze zijn één met de zon, zo
wil gebed of contemplatie nooit God bereiken, maar wél uitstra-
len. Zo is in zang elke poging (van de persoon) om de toon te
bereiken een poging die disbalans creëert. Eén toon te zijn en
deze toelaten uit te stralen in alle zang, in alle muziek, dát de-
monstreert de schoonheid van zang, van de mens, van God.

Zo kunnen lijden en gebrek het gevolg zijn van zelfverzon-
nen ideeën omtrent tekort, ziekte en dood; omtrent goed en
verkeerd, vanuit dat ‘wortel-idee’, dat ik “iemand ben, die is
en doet en van wie alles van afhangt”. Zo iemand maakt in-
beelding mogelijk. Lelijke inbeeldingen inruilen voor schonere
geeft geen werkelijke vrede.

Blijkbaar is er dus één principe, dat net als voor zingen en
vliegen ook voor ‘leven’ geldt. Het enige wat gevraagd wordt,
is overgave aan zang, zoals het leven zich nu voordoet, en het
lied, de klanken (gestalten) en tonen (sensaties) van Zijn, in
het weten dat Gods werkelijkheid Liefde, perfectie is.

Aangezien ‘toon’ een ongedeelde, oneindige eenheid is, is
zingen de juiste handeling om te leren ‘op te gaan’ in het Per-
fecte Principe. Vandaar dat bijna alle religieuze en spirituele
disciplines zang praktiseren. Uiteraard mist het zijn doel, wan-
neer persoon en inbeelding nog actief zijn. Maar zang heeft de
verleidende eigenschap om die te vergeten…

In zingen ervaar je onmiddellijk wanneer er geen balans is
en deze ‘gecompenseerd’ ¹ moet worden. Dit betekent, dat de
doener aan zet is, in plaats van God.

Het zingende ontvouwt de wetten van de aërodynamica
van de stem en de ziel. Zang is helend, herstelt Orde.

Zo navigeer je door middel van zang in afstemming op
Eenheid. God zorgt dat je vleugels zó bewegen, dat je vliegt en
niet valt...
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Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten

Hendrik S. de Bruin

Amersfoort in de bres voor de Vrouw(en)
� In het meinummer van het Amersfoortse Maandbericht

herinnert priester Parcival van Gessel ons eraan, dat Eleonore
Kemperink de tweede vrouw zal zijn, die tot subdiaken wordt
gewijd: zij ontvangt deze wijding (met Henry Hagen) op
Hemelvaartsdag in de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwe-
gemeente uit handen van Mgr. Frank den Outer.

� De discussies rond de vrouwenwijdingen in onze Kerk
waren veelvuldig en heftig. Sommigen waren ertegen,
omdat zij ervan uitgingen, dat de apostolische successie
teniet zou worden gedaan, aangezien de discipelen alleen
mannen waren geweest en dus alleen mannen de pries-
terlijke opvolging door zouden kunnen geven; anderen
vreesden dat de vrouwenwijdingen onverantwoord waren
vanwege conflicterende energieën waardoor ‘een
vrouwenlichaam schade zou ondervinden’…

� Priester Parcival stelt hiertegenover, dat alle wijdingen
zowel voor vrouwen als voor mannen zijn; met Pinksteren
werden immers zowel vrouwen als mannen aangeraakt met
de Heilige Geest, zoals we lezen in de toespraak van Petrus
in de Handelingen der Apostelen (2,17).

� Eveneens in het meinummer stelt priester Tom Fokker, dat
de subdiaken degene is, die specifiek de verhalen over
Christus moet vertellen, toen hij als Jezus op aarde leefde
en de mensen trachtte liefde voor elkaar bij te brengen als
leden van een grote familie van de mensheid.

Rotterdam duikt in de

geschiedenis der kerkgemeente
� Priester Ronald Engelse verzorgde in het meinummer van

het Maandbericht van de Rotterdamse Sint-Franciscus-
gemeente een boeiende, geïllustreerde geschiedschrijving
van deze gemeenschap. Ze viert haar tachtigjarig bestaan én
de 90ste verjaardag van priester Frans ten Brink op zondag 5
juni (feest van St. Bonifacius), terwijl tijdens de feestelijke
H. Mis op die dag Mgr. Den Outer Petra Schuurmans tot
klerk en Ietske Engelse tot deurwachter en lezer zal wijden.

� Al op zondag 24 september 1922 werd in een private
Vrij-Katholieke kapel aan het Virulyplein de eerste H. Mis
(stille Mis) door priester ir. B. Wouters opgedragen. De
kerkgemeente groeide gestaag en in 1925 werd ze – men
kerkte toen in een private kapel aan de Mathenesserlaan –
toegewijd aan de H. Franciscus van Assisi.
Op 5 april 1926 legde Mgr. Wedgwood al de eerste steen
voor de te bouwen kerk en op 15 augustus van dat jaar
consacreerde hij onder grote belangstelling het nieuwe
godshuis, een creatie van architect ir. Lockhorst. Binnen een
jaar was de Vrij-Katholieke geloofsgemeenschap van Rot-
terdam uitgegroeid tot een der best toegeruste Vrij-Katho-
lieke gemeenten in Nederland, mede dankzij priester Wou-
ters en diens vrouw, die tot in de Tweede Wereldoorlog de
dragende krachten achter deze kerkgemeente zijn geweest.

� Vermeldenswaard in dit meinummer zijn zeer zeker ook
het artikel over het Thomas-evangelie (deel 2), de bijdrage
over de religie der Katharen en de beschouwing over het
ontstaan der ‘Ecclesia Catholica Libera’, alsmede de
aandacht voor Jiddu Krishnamurti.

Meditatie in Bloemendaal
� In het april-meinummer van ‘Raphaël’ van de gelijknamige

kerkgemeente Haarlem e.o. vertellen Mark en Liza Velt-
kamp ons over de unieke kerk van de Sagrada Familia (de
H. Familie) in Barcelona. De bouw startte al in 1882 en de
bouwmeester Antoni Gaudí sliep zelfs op de bouwplaats
om altijd bij ‘zijn’ kerk aanwezig te kunnen zijn. Het bede-
huis kent vele symbolische beeldengroepen en telt acht
klokkentorens. Dankzij vrijwillige bijdragen en bouwers
wordt nog altijd aan de kerk gebouwd. Geen lijn is er recht,
want Gaudí zei steeds: “De mens is de schepper van de
rechte lijn, God die van de golvende”. (Van 28 april t.e.m.

18 september wordt de tentoonstelling ‘Antoni Gaudí –

Dromen en bouwen’ gehouden in de Kunsthal

Museumpark, Westzeedijk 341 te Rotterdam. – hsdb)

� Een meditatieve bijdrage, ‘Zonnestralen’ geheten, wijst
ons op het fantastische gezicht, wanneer “zonnestralen de
kerk binnenkomen, zichtbaar gemaakt door de wierook die
er nog hangt, zo vlak na de dienst. De energie stroomt als
het ware naar binnen. Energie waar wij allen gebruik van
mogen maken. En wat voor het zonlicht geldt, geldt ook
voor het Goddelijk Licht. Ook deze energie daalt iedere
week in de kerk neer. Alleen hebben wij de taak om het
Goddelijk Licht niet in de kerk te houden, maar we moeten
het met z’n allen naar buiten verspreiden, want dat is zo
nodig in deze periode van somberheid en nood. De wereld
heeft het hard nodig”…

Amsterdam te drieën…
� Een citaat uit een artikel over de Triniteit, geschreven door

priester Piet Standaar in het april-meinummer van de
‘Mededelingen’ van de Amsterdamse Sint-Gabriël-
gemeente: “Drievuldigheidsdag: In het Graduale voor deze
dag wordt gezegd: “Er zijn drie getuigen in de hemel: de
Vader, het Woord (de Zoon) en de Heilige Geest; en deze
drie zijn één. Er zijn ook drie getuigen op aarde: de Geest,
het water en het bloed; ook deze drie zijn één”. Deze aard-
se getuigen zijn symbolen, of vertegenwoordigers van het
geopenbaarde Goddelijke leven. Zo verwijzen de geest en
het water naar het scheppingsproces, dat zo prachtig wordt
beschreven in het boek Genesis. Geest en water kunnen wij
zien als de twee complementaire manlijke en vrouwelijke
oerprincipes, waardoor de Godheid tot openbaring kan ko-
men. Al het leven – ook ons leven – draagt deze oerprinci-
pes met zich mee. Het bloed is een symbool van dit
geopenbaarde Goddelijke leven. Wij moeten begrijpen dat
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Van de Regionaris

God ter sprake – priesterwijding en het vrouwelijk aspect

Sinds de verzelfstandiging zijn in onze Kerk aan twee vrou-
wen hogere wijdingen verleend: die van subdiaken en van dia-
ken; binnen afzienbare tijd volgt ook de wijding tot priester.
Voor sommigen onder ons is dat traag, in het besef dat die ver-
zelfstandiging al twee jaar geleden plaatsvond; voor anderen
(te) snel. We moeten aan het idee van vrouwelijke priesters
wennen, maar het is daarbij goed ons te realiseren dat binnen
de LCC, de Liberal Catholic Church, een dertigtal jaren gele-
den al het openstellen van het priesterschap voor vrouwen ter
sprake kwam, maar werd afgewezen door een onderling net
niet overeenstemmende visie op dit punt van de Algemene
Bisschoppelijk Synode. De situatie in de VK Kerk in Neder-
land, en daarmee ook in een aantal andere VK kerkprovincies,
doet nu recht aan de gelijkwaardigheid van vrouwen en man-
nen, in álle opzichten, ook in die van het kerkelijke ambt.

Onze Kerk is in Nederland niet de eerste hierin; al eerder is
door ons gewezen op de priesterwijding binnen de OudKatho-
lieke Kerk van twee vrouwen. De wijding van een van hen
vond plaats in december 2003 in de OK kathedraal te Utrecht;
zij wordt volkomen als priester en zielenherder geaccepteerd
in de Groningse parochie waar zij is ingedeeld.

Niet helemaal los hiervan worden door ons nu al enige tijd
veel gedachten gewijd aan ‘het vrouwelijke aspect’, waarvan
velen menen dat dat nauwelijks tot uiting komt in onze Kerk.
Wat wordt dan onder het vrouwelijke aspect verstaan? Niet
met betrekking tot de positie van vrouwen in de Kerk – dat
ook wel, zij het in dit verband wat zijdelings – maar veel meer
in liturgie en leer: daarin is het allemaal te mannelijk gedacht
en verwoord. Een vrouwelijke benadering van het leven en in
de menselijke verhoudingen,– daarvoor lijkt er geen ruimte te
bestaan. Het sterkst komt dit tot uiting – of juist niet!– in het
Godsbeeld; het komt ter sprake – of juist niet! bij de aanvang
van elke lof- en eredienst, en bij elke Eucharistie die we vie-
ren: in de Naam van de heilige Drievuldigheid.

God ter sprake
Eigenlijk zouden we moeten zwijgen in plaats van spreken
over God; immers ‘waarover we niet kunnen spreken, moeten
we zwijgen’, zo hield ons een hedendaags filosoof al voor.
Maar spreken over God in liturgie en leer doen we voortdu-
rend. Ik breng daarom God toch ter sprake, en bezie of er wat
zinnigs met ‘het vrouwelijke aspect’, en dan in het bijzonder
van God, te zeggen is. En als dat enigszins mogelijk zou zijn,
dan in ieder geval in symbolen, of in metaforen, dat is, anders
gezegd, in gelijkenissen van één woord. Zo’n metafoor van
God, een erfenis van Israël, is ‘Vader’. God is als een vader;
en daarbij horen één of meerdere karakteristieken van ‘vader’
die passend kunnen zijn voor God. In de loop van de eeuwen
zijn steeds verschillende karakteristieken van ‘vader’ passend
bevonden; te denken is aan nabijheid, geborgenheid, liefde, en
ruimte en groei naar volwassenheid gevend, … Maar het kan
zelfs zó zijn, dat ook niets karakteristieks van ‘vader’ meer
goed van toepassing is op God, en daardoor verliest de meta-
foor ‘vader’ zijn betekenis en waarde. Het lijkt erop, dat dat in

deze tijd het geval is, al was het alleen al om de (geheel
onterechte) associatie van ‘vader’ met een man. Over God de
Moeder spreken lost het probleem natuurlijk niet op, evenmin
als spreken over God de Vader-Moeder: .

God is eigenlijk een naam, een niet nader benoembare
Naam weliswaar, maar zeker geen begrip; want een begrip is
toepasbaar op zaken die wel iets gemeenschappelijks hebben,
maar toch zeer verschillend kunnen zijn zoals bijvoorbeeld het
begrip ‘boom’. Spreken over het Godsbegríp heeft dus geen
zin: God als Naam is uniek, is met niets vergelijkbaar, al kun-
nen we een aspect van God vergelijken met iets voor ons be-
kends ‘als Vader’. Het kan ook anders, maar het Christendom
heeft het geërfd van Israël; Jezus zelf gebruikte die Naam.
Maar het blijft een metafoor, en daarmee een benadering.
‘Vader’ is geen aspect van God, Die geen enkel ‘aspect’ heeft;
God is veel meer dan ‘vader’, veel grootser, omvattender, over-
stijgender, meer overtreffend in alles wat ons bekend is.

We kunnen misschien wel spreken over het goddelijke in
ons – de goddelijke vonk –, maar natuurlijk nooit over
God-in-ons. Omgekeerd zijn we wel altijd ‘in God’, al zijn we
ons er zo weinig van bewust.

Het spreken in metaforen zoals die voor ‘God de Vader’,
geldt natuurlijk ook voor ‘God de Zoon’; en Jezus zelf sprak
over ‘Zoon’, als metafoor, al had hij het ook over zonen en
dochters in de voor de hand liggende, reële betekenis. Daarbij
te bedenken dat het dán niet gaat over kinderen, maar over
volwassen mensen, niet over nog opgroeiende kinderen.
Dáárover sprak hij ook, maar gebruikte direct daarna de woor-
den ‘áls kinderen’, als metafoor voor hen die het Koninkrijk
van God aannemen als kinderen.

Evenals bij God de Vader is het bij God de Zoon, bij
Christus, niet goed mogelijk te spreken van Christus-in-ons.
Wel misschien over ‘het Christusbeginsel-in-ons’? Dat hangt
in ieder geval samen met ons mensbeeld dat wij voor dyna-
misch houden, in ontwikkeling, uitgroeiend naar, ja naar wat?
Naar volmaaktheid, heelheid?

Als het vrouwelijke aspect in liturgie en leer ontbreekt,
moeten we dan, sprekend over God, niet zoeken naar een an-
dere metafoor van God, omdat de huidige zo veel mannelijk-
heid zou veronderstellen? Dat kan mogelijk het gemis aan het
vrouwelijke aspect vanzelf opheffen, omdat dan het in de loop
der eeuwen ingeslopen mannelijke aspect niet meer als tegen-
pool ter sprake komt. Ik pleit overigens ten sterkste hierbij niet
te spreken van het mannelijke of vrouwelijke aspect van God:
God heeft immers geen aspecten en zeker niet mannelijke of
vrouwelijke.

Het bovenstaande bevat slechts fragmentarische gedachten,
die voortgezet zouden moeten worden in een gezamenlijke
overdenking door betere en meer nauwkeurige en zinvolle.

God ter sprake:– hoe moeilijk is het spreken over God. We
kunnen het niet laten– ter meerdere glorie van God.

+Frank, regionaris.
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Patricia van Oosten: (V-K. kerkgemeente Utrecht) is professioneel
zangeres / pedagoge. Zij geeft meditatieve concerten met Gregori-
aanse, Tibetaanse en Soefie-gezangen, begeleid met tanpura. Ze
heeft een praktijk voor professionele stem- & zangtraining. Ze maakte
de CD ‘Rosa M.’ met Ensemble Purusha; zang, tanpura, sitar en viool.
Meer informatie op de website: www.healing-sound.nl

¹. “Healing Sound” leert je het ‘compenseren’ te vergeten. Ze leert je
geen techniek, maar helpt je liefdevol de verdeeldheid los te laten en
één te worden met Toon, Eenheid. Dan is het verder enkel zaak om
ook in het dagelijkse leven te leren één te zijn en op te gaan in haar
gebeurtenissen.

* * *
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Johannes de Doper – naar een schilderij van Leonarda da Vinci



De Bergrede

Paul G. van Oyen

In het Mattheus Evangelie lezen we hoe velen Hem volgden
uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het ge-
bied aan de overkant van de Jordaan. Dan neemt Jezus zijn
discipelen mee, de berg op, en spreekt hij de zaligsprekingen
van de “bergrede” uit.

Dit is de feitelijke, historische achtergrond van het ont-
staan van de Bergrede. Maar de Bijbel is natuurlijk méér dan
een historisch verslag van de laatste twee of drie jaar van Je-
zus’ fysieke aanwezigheid onder de mensen. Er is de overdui-
delijke symboliek, die met vrijwel al zijn doen en laten
verbonden is, en – tenslotte – is er ook steeds het spirituele
aspect van zijn boodschap, dat altijd gericht is op het vinden

van het Koninkrijk dat nabij is (namelijk: dat in u is).

Zo zijn er drie betekenisniveaus:
1.– De letterlijke betekenis, die tevens een historische
en feitelijke dimensie heeft;

2.– De symbolische betekenis, die maakt dat sommigen zelfs
beweren dat de vraag of Jezus nu wel of niet een historische
figuur is geweest niet van belang is;
3.– de spirituele betekenis, die gaat over het herstel van
de verbinding met het Goddelijke en onsterfelijke.

Het beklimmen van een heuvel of een berg en het achterlaten
van de menigte heeft als symboliek natuurlijk, dat je geen
paarlen voor de zwijnen kunt gooien en dat een spirituele of
religieuze traditie een uiterlijke kant heeft en een innerlijke
kant. De innerlijke kant is slechts bestemd voor diegenen die
er ‘klaar voor zijn’, omdat ze er vurig naar verlangen en omdat
ze vurig verlangen naar het ‘koninkrijk’ dat in u is.

In spirituele zin geeft deze passage aan, dat hij met zijn
leerlingen de innerlijke stilte opzocht, ver van het gewone ge-
doe van de wereld, om in die verstilde plek, alsof op een berg,
de zaligsprekingen uit te spreken.
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1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg,
en toen Hij neergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot hem

2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

10 Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid;
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen,
en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen;
want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

accenten te leggen, maar die eerder de religie dan de Kerk be-
treffen; die het Christendom zien als een religie die de mens
leidt tot God, als in een mysterieschool, als een individuele
scholingsweg tot heelheid. Maar het accent in bovenstaande
beschouwing is gelegd op de Kerk, de Christelijke gemeen-
schap. Mijns inziens alleen van hier uit, en dus eigenlijk alleen
in gemeenschap, is die scholingsweg te gaan die tot God leidt
en waarin ook de individuele bestemming van de mens zijn
voltooiing bereikt. Die individuele voltooiing is niet een weg
op zich, maar valt samen met de bewustwording van het unie-
ke, en voor het grote geheel van gemeenschap onuitsprekelijk
belangrijke deel van dat geheel dat ieder mens is - daarmee
wezenlijk bewust van de eenheid van het leven.

En de Vrij-Katholieke Kerk?
Als mij de vraag zou worden gesteld naar het bijzondere van
deze Kerk als één van de vele Kerken of geloofsgemeen-
schappen, op Christus gericht en deel uitmakend – naar wij
geloven – van het mystieke lichaam van Christus, dan zou ik
op bovenstaande karakteristiek van ‘Kerk’ willen wijzen en
die ik ook van toepassing acht te zijn op onze Kerk, maar er
nog iets aan wil toevoegen. Hiermee gaat immers ook een ge-
loofs- of ‘verkondigings’-aspect gepaard, een leer zo u wilt.
Want iedere geloofsgemeenschap, en zelfs iedereen afzonder-
lijk, verstaat - binnen het gemeenschappelijk christelijke -
Christus op eigen wijze, en heeft daarmee een eigen ‘leer’.

Mijn toevoeging is dan deze – naast wat er ook geschreven
staat in de Beginselverklaring en Samenvatting van de Leer:

� de VK Kerk schept een ruimte om het mysterie, het
lumineuze of het verlichtende van het bestaan te ervaren,
ook en in het bijzonder tezamen, collectief, speciaal tijdens
de viering van de heilige Mis. Dit is niet uniek – andere
katholieke Kerken, kerkgemeenschappen en kloosters
hebben dat ook – maar in onze Kerk gaat het gepaard met
een Gods- en mensbeeld dat God, maar óók de mens in z’n
grootsheid erkent.

� Het Godsbeeld is zowel abstract (Liefde, Waarheid, Licht)
wanneer wij erover denken, als ‘persoonlijk’ (Vader, Heer,
en ook ‘liefde’) - wanneer wij Het ervaren. God is niet een
Almacht die de mens ter verantwoording roept aan het
einde der tijden of na het sterven.

� Het mensbeeld geeft aan de mens een zelfverantwoorde-
lijkheid en de grootse visie van een geleidelijk persoonlijke
transformatie naar heelheid, een bewustwordingsproces
van het unieke en voor het grote geheel ongekend belang-
rijke deel voor het geheel dat ieder mens is – een proces
dat verloopt op een weg die verder reikt dan één bestaan,
verder dan één incarnatie.
De mens is grotendeels de maker van eigen welbevinden
en misère. De zegenende genade van God helpt de misère,
het verdriet en het lijden die anderen hem toebrengen te
dragen en te vergeven, maar ook kan het inzicht van het bij
anderen veroorzaakte lijden, en het berouw hierover, als
Gods zegenende genade worden ervaren.

� Christus, één van de ‘Personen’ van God, die volmaakt tot
uiting is gekomen in Jezus. De meest toegankelijke ‘poort’
tot God is Christus’ Geest, Die ook in en door de sacra-
menten zich uit.

� Het wereldbeeld is groots en verre van eng: het omvat een
immense tijdspanne en ruimte, hoewel niet beperkt tot deze
aarde, toch geconcentreerd hierop. De wereld, met name de
aarde, is niet het domein van de mens, de dieren en het
plantenrijk alléén, maar óók dat van andere hiérarchieën,
waarvan die van de engelen het meest bekend zijn
geworden, en waarmee mensen het innigst in contact
kunnen komen.

Dit artikel is een aanvulling en bewerking van een hoofdstuk
uit mijn Kiezelstenen op het pad – over God, mens, samenle-
ving waartoe? waarheen? Nr. 20 van de VK-reeks, kerkge-
meente Arnhem, voorjaar 2001.

Frank den Outer (1934) is de regionair bisschop van de Vrij-Katho-
lieke Kerk in Nederland. In de jaren ‘60 was hij een viertal jaren werk-
zaam bij een bedrijf in het UK, na te zijn afgestudeerd aan de TU Delft.
In 1963 werd hij tot priester gewijd. Terug in Nederland kwam hij in
dienst van een elektrotechnische, industriÙle firma, die hem in vele
delen van de wereld bracht. Zijn bisschopswijding vond plaats in 2002.
De auteur is sterk christocentrisch ingesteld, erkent dankbaar dat
spirituele stromingen in theosofie en gnostiek verdiepend hebben
gewerkt, en nog werken, op het vrij-katholieke denken en de liturgische
vormen. Hij meent dat de synthese met deze ten dele niet-christelijke
esoterie steeds in christelijke termen dient te worden verwoord.

1. Wij zijn gebouwd op de grondslag van de apostelen en profeten ....’

(en gegrondvest op Christus de Heer): het begin van de H. Mis, korte

vorm.

* * *
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Bij het overlijden van Theo Singendonk

Door een communicatiefout werd de herdenking van

priester Theo Singendonk niet opgenomen in ons vorige

nummer. We plaatsen deze nagedachtenis daarom alsnog

in dit nummer.

Op 27 januari jl. is op bijna 85 jarige leeftijd priester Theo

Singendonk overleden.

In de Arnhemse kerk, waar hij in juni 1979 de priesterwij-

ding ontving, is op 30 januari de Heilige Mis, met grote

dankbaarheid voor wat hij voor de Arnhemse kerkge-

meente heeft betekend, aan hem opgedragen. Allen die

hem hebben gekend, weten hoe toegewijd, liefdevol en

zachtmoedig hij gestalte heeft gegeven aan het priester-

schap. Met grote nauwgezetheid verrichtte hij zijn werk en

gaf hij blijk van zijn kennis. Door zorgvuldig gekozen en

uitgesproken woorden heeft hij velen geïnspireerd met

zijn preken; altijd op zoek naar de ware bedoeling van de

woorden in de vele geschriften die hem voedden op zijn

zoektocht naar de waarheid achter de gebeurtenissen.

Op 1 februari hebben zijn vrouw, kinderen, familie en be-

kenden op een plechtige en liefdevolle wijze afscheid van

hem genomen. Daarbij kwam op een bijzondere wijze tot

uitdrukking wat en hoeveel hij heeft betekend voor allen

die hem na stonden. Maar ook dat hij zijn leven heeft ge-

steld in het teken van dienstbaarheid en dan met name

dienstbaarheid aan de Heer.

De leden van de Arnhemse kerkgemeente zijn hem zeer

dankbaar voor wat hij aan hun gemeenschap gedurende

vele tientallen jaren en in verschillende functies heeft bij-

gedragen.

Rien van Geet



Onze kerk, een uitzonderlijke

mensengemeenschap binnen de samenleving?

+Frank den Outer

Als mensen zich met anderen verbonden gaan weten en deze
onderlinge band gaan versterken, elkaar steunen, elkaar tot
deelgenoot maken, dan is dit een scheppend proces-in-wor-
ding, want het leidt uiteindelijk tot een organisch geheel. De
‘elementen’ van dit proces zijn gemeenschap en individu, die
aan elkaar tegengesteld lijken te zijn. Maar toch zijn ze op el-
kaar betrokken om zo in leven te blijven, zoals ook een boom
en de ernaast staande andere: dicht genoeg bij elkaar om el-
kaar schaduw te geven, en ver genoeg uit elkaar opdat beide
bomen de noodzakelijke levenssappen uit de grond kunnen
opnemen. Dit geldt ook voor mensen binnen een organisch ge-
heel van een gemeenschap. Ze geven elkaar de ruimte, laten
elkaar tot hun recht komen èn steunen elkaar.

Dat de ontwikkeling naar een geheel op zich heel bijzonder
is, vergeten we soms. Alléén aan de mens is het gegeven in de
collectiviteit zijn juiste plaats te bepalen; de mens alléén bezit
gemeenschapvormende kracht zonder verlies van individuali-
teit, dat wil zeggen het vermogen om een integrerend deel van
een groep te zijn, en niet alleen een nummer in de massa. De
massa immers is nooit méér dan de som van individuen, ter-
wijl de gemeenschap een levend organisme is, dat leven in
stand houdt en leven schenkt. Daarmee is het een scheppende
groep; en er vindt voortdurend een her-scheppingsproces
plaats van de groep.

Als we het hebben over een religieuze gemeenschap, een
Kerk – en niet over een sportvereniging bij voorbeeld –, dan
houdt dit scheppingsproces van zo’n gemeenschap in Christe-
lijke termen in: het inhoud geven aan en tot uitdrukking
brengen van ‘het mystieke lichaam van Christus’, en – als ge-
volg daarvan – van ‘het Koninkrijk der Hemelen’. Dat mystie-
ke lichaam van Christus is een wijze van spreken over de
verbondenheid van mensen ‘in Christus’, waarop even verder
nader wordt ingegaan.

De eerste Christelijke geloofsgemeenschappen kenden een
grote verbondenheid, die bovendien inhield een leven in ge-
meenschap van goederen. Hierover is geschreven in de Hande-
lingen der Apostelen, en ook Paulus is er vol van.

Hoe dacht men nu in het begin over die gemeenschap? Wat
is de aard daarvan? Kunnen we ons er (nog) in herkennen? Die
gemeenschap werd aangeduid met ecclesia, Grieks voor ‘bij-
een geroepen vergadering’, eigenlijk ‘geroepenen’ (uit de rest)
of zelfs ‘uitverkorenen’. Volgens de apostel waren de eerste
Christenen bijeen geroepen ‘tot de volheid van God in Chris-
tus’. Daardoor komt de mens in een nieuwe staat of nieuwe
bestaansdimensie. Maar de uitverkoren geroepenen beteken-
den slechts een voorlopige uitverkiezing of afzondering, ‘tot-
dat de hele mensheid zal zijn binnengegaan’ (Rom 12:25).
En dat is het einddoel van Gods plan.

Naast ecclesia (waarvan het Franse église is afgeleid) ken-
de men ook voor die gemeenschap het woord kurakion, Grieks
voor: ‘huis van de Heer’ (Duits: Kirche; Nederlands: kerk;
Engels: church). Dit woord is afgeleid van kurios dat Heer be-
tekent – we zingen in elke H. Mis het Kyrie Eleison (Grieks

voor ‘Heer, ontferm u over ons’). Kerk is dus al diegenen die
geroepen zijn en betrokken zijn op de Heer, dat is betrokken
op Christus, de Heer, de Zoon van God. Het betreft de ge-
meenschap der gelovigen (met een geloof in Christus).

Over die gemeenschap van Christenen – later aangeduid met
‘mystiek lichaam van Christus’– schrijft Paulus in zijn brief aan
de Efeziërs: “Christus is het hoofd waaruit heel het lichaam –
hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn
gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten – zijn vol-
le wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde” (4:16).

Hij ziet zo’n eerste ecclesia ontstaan rondom de apostelen,
verbonden met de profeten 1 en geleid door de Geest. En hij
hoopt en verwacht dat de Kerk deze karakteristieken blijvend
zal behouden; dat ze dus, in verbondenheid met haar oor-
sprong, steeds opnieuw zal worden ge´nspireerd en dat ze
steeds open zal blijven voor de gave van de H. Geest. Hij be-
seft dat de Kerk een groeiend lichaam is, een bouwwerk of
tempel in uitvoering; dat dóór het heilig Jeruzalem zal neerda-
len vanuit de hemel.

Dat alles is een in vele opzichten tÚ hooggespannen visie
op de Kerk gebleken. Maar een ideaalbeeld, een visie, is vol-
gens C.G. Jung weliswaar onbereikbaar, maar toch noodzake-
lijk als stuwende kracht tot volmaking.

De Kerk is begonnen als een gesloten agapè-gemeenschap,
met geheimhouding en inwijdingen, zoals in de oude mysterie-
scholen. Een levend geloof, ontvankelijkheid voor het spirituele
en mystieke ervaring was toen norm en bezieling voor allen.
Toen de Kerk echter een volkskerk werd (in de 4e eeuw), ver-
dween die gevoeligheid voor het mysterie. De innerlijke bele-
ving maakte plaats voor een uiterlijke; het esoterische voor het
exoterische; gemeenschapsbesef voor gehoorzaamheid aan een
hiÙrarchisch gezag. En aanvaarden van een leer wordt criterium
voor het al dan niet behoren tot de gemeenschap.

Mystiek lichaam van Christus
Het inhoud geven aan, en tot uitdrukking brengen van ‘het
mystieke lichaam van Christus’, en daarmee ook van ‘het Ko-
ninkrijkder Hemelen’, wat houdt dat in? Hoe willen we elkaar
deelgenoot maken, wat willen we elkaar overdragen? Wat wil-
len we tot stand brengen?

Is het niet die visie van een ecclesia, een kuriakon te tonen
en bewust te maken, en daardoor tot werkelijkheid te brengen?
Het is die gerichtheid op Christus, waardoor dat mystieke
lichaam van Christus hier en daar werkelijkheid wordt, het he-
melse Jeruzalem soms even neerdaalt uit de hemelen... Dàt to-
nen we door onze religieuze levenshouding, door handelingen,
gedachten en woorden, door symbolen, beelden en vormen
van kunst. Dit bewust doen en met liefde. Dan is die agapè-ge-
meenschap van het prille begin weer aanwezig.

Dit beeld van een kerkgemeenschap kunnen we zeker zien
als een op Christus gerichte benadering, een Christo-centrische
visie van een Kerk als gemeenschap. Er zijn natuurlijk andere
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Door alle eeuwen heen is de bergrede beschouwd als een cen-
traal gegeven van de boodschap van Jezus Christus. Een wer-
kelijk verlichte leermeester kan op ons de kracht overbrengen
die het gewaarzijn van Gods alomtegenwoordigheid in ons kan
ontsluieren. Maar de akker moet dan wel vruchtbaar zijn en de
grond moet bewerkt zijn, voordat het zaad gezaaid kan wor-
den. Jezus geeft de Bergrede niet aan de menigte, maar aan
zijn leerlingen, voor zover die in staat waren zich voor deze
boodschap open te stellen. Dikwijls wil de menigte zich niet
eens voor Gods aanwezigheid openstellen. Dat is veel te lastig
en veel te bedreigend. We hebben een schat te vergeven, maar
de mensen willen slechts brood en spelen. Een ieder die de
schat van Jezus’ boodschap wenst te bezitten, omdat hij of zij
de waarheid zoekt, kan veel leren van de Bergrede en kan een
discipel worden. In de Bergrede noemt Jezus als het ware de
voorwaarden waaraan we moeten voldoen om daadwerkelijk
discipel te worden en de wijze waarop wij ons moeten voorbe-
reiden. Hij leert ons de weg en de manier om ons innerlijk te
zuiveren, zodat de waarheid van God binnenin ons volledig
kan worden ontsluierd.

3. Zalig zijn de armen van geest;
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
In deze eerste zaligspreking noemt Jezus de allereerste voor-
waarde waaraan een discipel moet voldoen om in staat te zijn
te ontvangen wat zijn verlichte leraar hem te bieden heeft: Hij
moet arm zijn van geest.

Arm zijn van geest betekent in de eerste plaats: eenvoudig,
nederig en het tegendeel van arrogant en hoogmoedig. Zolang
een geest nog trots is op geleerdheid en meent allerlei materiële
en geestelijke zaken te kunnen bezitten en het eigendom ervan
ook daadwerkelijk opeist, is deze geest nog niet klaar om de ho-
gere elementen (gesymboliseerd door de ‘berg’) te ontvangen.

Iemand meldde zich voor een cursus praktische ‘spirituali-

teit’ en wordt gewaarschuwd dat het woordje ‘praktisch’ im-

pliceert, dat allerlei huishoudelijk werk moet worden gedaan

en bovendien is er het noodzakelijke onderhoud en de renova-

tie van het gebouw waar de cursus plaatsvindt. Bovendien zijn

er voorlieden die instructies geven, die men zonder morren zal

moeten opvolgen. Daarnaast is er ook nog een studieprogram-

ma zoals Bijbelstudie en zang enz.

Daarop vroeg de persoon in kwestie wat ervoor nodig was

om voorman te worden of leider te zijn. Het antwoord was, dat

een voorman alleen maar voorman is en toekijkt, terwijl hij een

sigaretje rookt of een shekje draait. ‘Nu begrijp ik het’, zei de

aspirant cursist en vroeg meteen om voorman te mogen worden.

We willen allemaal leraar zijn, maar alvorens leraar te
worden, moeten we leren discipel te zijn. We zullen moeten
leren nederig te zijn.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zolang we denken dat we rijk zijn of veel kennis bezitten, zul-
len we geen geestelijke vooruitgang boeken ‘want we weten
alles toch al?’. Wanneer we ons arm van geest voelen en er-
over treuren dat we Gods aanwezigheid niet kunnen waarne-
men noch begrijpen, kunnen we vertroost worden. Het treuren
waar Christus over spreekt is heel zeldzaam, want het rijst op uit
een gevoel van geestelijk verloren zijn, van geestelijke een-
zaamheid. Het is een treuren dat noodzakelijk is (vandaar:
zalig), omdat we ons alleen dan voor Gods troost en genade

kunnen openstellen. De meesten van ons zijn heel tevreden met
het leven dat we leiden. De zelfgenoegzaamheid druipt ervan af
en we genieten in volle teugen van de luxe en rijkdom van ons
fysieke bestaan in deze wereld, in Nederland. Misschien weten
we wel ergens, diep in ons hart, dat we nog wel het een en ander
missen, maar waarom zouden we ons daar nog druk om maken.
Wein, weib und gesang is toch genoeg nietwaar? Zo vullen we
ons leven met de leegheid van eindeloos veel zintuiglijke prik-
kels en met de sensatie die erbij hoort.

In de Navolging van Christus (Hfdst 15) zegt Thomas van
Kempen:

Geef mij boven alles om in U tot rust te komen en laat

mijn hart in U de vrede vinden.

U bent de ware vrede in het hart, U bent het enige

rustpunt. Buiten U is alles wreed en onrustig.

Hfdst 16: Alle menselijke troost is vluchtig en kort.
De zalige en waarachtige vertroosting wordt door de

ware zoeker gevonden in het innerlijk.

Een godvruchtig mens draagt altijd zijn vertrooster,

Jezus Christus, met zich mee en zegt tot Hem: Heer

Jezus, blijf bij mij altijd en overal.

Wanneer wij voelen dat niets ons tevreden kan stellen behalve
het wéten zelf dat God aanwezig is, zal God ons naar zich toe-
trekken, zoals een magneet een speld aantrekt. Dan zullen wij
vertroost worden.

5. Zalig zijn de zachtmoedigen;
want zij zullen het aardrijk beërven.

Vrijwel altijd en overal zijn we overtuigd dat we een afge-
scheiden bestaan leiden. Dat afgescheiden bestaan is gevestigd
in onze persoonlijkheid en in onze individualiteit. Die overtui-
ging is het gevolg van onwetendheid. Want in het onbegrensde
kan geen afgescheidenheid bestaan. God is alomtegenwoordig
en Zijn aanwezigheid is onbegrensd. Het is ons eigen ego dat
ons van God afhoudt en de verbinding verbreekt. Het egoïsme
dat eruit voortkomt, maakt ons hart ijskoud. Die ijskoude
hardheid is het tegenovergestelde van zachtmoedigheid.
Zachtmoedigheid betekent te leven in overgave aan God, zon-
der daarbij enige gedachte te koesteren aan ‘ik’ , ‘mij’ en
‘mijn’. Dit betekent helemaal niet dat we ons dan maar moeten
losmaken van onze familie, van ons bezit, onze vrienden en
onze materiële welvaart. Zolang we er intens dankbaar voor
zijn en al die dingen als een ‘gegeven’ beschouwen, d.w.z. als
van God gegeven, waarbij wij niet meer zijn dan houder of
rentmeester, zullen we in staat zijn het keiharde opeisen te re-
lativeren en ook anderen hun geluk te gunnen. Als we onze in-
dividuele eisen leren loslaten, die uit afgescheidenheid zijn
voortgekomen, zullen we tenslotte ontdekken dat de hele
schepping aan ons toebehoort. Meestal denkt men dat wie
zachtmoedig is een ‘watje’ is en zich niet in deze ‘harde’ we-
reld kan handhaven. Maar een feit is, dat wie zich hard en
hardvochtig opstelt niet meer van het leven kan genieten. Wat
weet iemand die van binnen ijskoud is en een hart heeft als
steen van werkelijk genot? Wat weet deze mens van gelukza-
ligheid? Alleen diegenen die vervuld zijn van goddelijke ge-
lukzaligheid kunnen werkelijk van het leven genieten. Dit valt
niet te bewijzen. Eenieder zal dit zelf moeten ontdekken door
het te ervaren.
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6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.
Wat voor een merkwaardige gerechtigheid is dit, waarvan Jezus
wil dat we ernaar ‘hongeren en dorsten’? Het is een bijbelse uit-
drukking die uit het Oude Testament afkomstig is en die ver-
wijst naar de noodzaak om uit de ‘gevangenschap van de schep-
ping’ te worden bevrijd of verlost. In symbolische zin wordt
deze verlossing uitgebeeld door de uittocht uit Egypte, met haar
wrede en volstrekt onredelijke farao’s en haar ‘vleespotten’ in
de vorm van materiële welstand. De gerechtigheid heeft te ma-
ken met het idee van erfgenaamschap als ‘Zoon’ of als ‘Men-
senzoon’. Hier tegenover staat het gegeven van de gevangen-
schap in slavernij. De mens heeft zichzelf gebonden aan deze
sensuele, materiële en zogenaamd concrete ‘wereld’. De mens
is er geheel aan verslaafd. Dit gegeven van de tegenstelling tus-
sen vrijheid en gebondenheid is het centrale gegeven van zowel
het Oude als het Nieuwe Testament. Met de ‘zondeval’ kwam
de gevangenschap aan de materiële wereld van het zintuiglijke,
en Jezus Christus kwam als Verlosser om ons eraan te herinne-
ren dat we wezenlijk goddelijk en onsterfelijk zijn en vrij. Die
wezenlijke vrijheid en ongebondenheid te verwerkelijken is Zijn
blijde boodschap (Evangelie) bij uitstek. Als zoon zijn we erfge-
naam en zullen we verzadigd worden. Hoe eerder we ‘wederge-
boren worden in Jezus Christus’ hoe beter, want dan worden we
erfgenaam. Maar dan moeten we wel met Jezus kunnen zeggen
(van binnenuit en vanuit een levend weten): Ik en de Vader zijn

één. Wie dat kan zeggen als levende werkelijkheid en als levend
voorbeeld is verlost en vrij.

Onze honger en dorst naar de ‘gerechtigheid’ waar Jezus
over spreekt, is maar heel relatief, wisselend en beperkt. Waar
het om gaat, is dat we leren om onze herinnering aan de werke-
lijkheid van ons erfgenaamschap te voeden en te versterken. We
zullen dus moeten beginnen aan onszelf te werken en de verbin-
ding met Hem in ons innerlijk weer te versterken. We zullen
ons erop moeten toeleggen Zijn aanwezigheid weer te ontdek-
ken en te ontwaren. Dit kan slechts door gebed, door meditatie,
door overweging en door reflectie. De mystieke traditie uit de
Middeleeuwen geeft ons hierover een goudmijn aan informatie.
Naarmate onze innerlijke kracht – en dus ons innerlijke verlang-
en – groeit en sterker wordt, zal datzelfde verlangen uitgroeien
tot een knagende honger en een verscheurende dorst. Dit is de
honger en de dorst naar ‘gerechtigheid’, naar verlossing. Een in-
tens verlangen is de meest zekere weg tot God.

7 Zalig zijn de barmhartigen;
want hun zal barmhartigheid geschieden.
Barmhartig zijn is een van de randvoorwaarden, voordat we
ons kunnen openstellen voor de werkelijkheid van Gods aan-
wezigheid in ons en om ons heen. Barmhartigheid heeft vooral
te maken met onze relatie met de mensen uit onze omgeving
en om ons heen. Zolang we innerlijk nog verteerd worden
door allerlei fundamentele gevoelens zoals haat, wraakzucht,
afgunst, jaloezie, nijd en kwaadheid, blijven we innerlijk ge-
heel verdeeld en gespleten. Dan is het onmogelijk om de een-
heid van het Koninkrijk en de harmonie en vrede die erbij
horen binnen te treden. Barmhartigheid impliceert dat we zelfs
alle ‘gerechtvaardigde’ gevoelens van haat, nijd, afgunst en ja-
loezie etc laten voor wat ze zijn, hoewel we ze heel goed kun-
nen voelen en kunnen waarnemen. Barmhartigheid impliceert
een grote innerlijke kracht in de vorm van zelfbeheersing, die

ervoor zorgt dat we slechts naar datgene kijken wat juist is in
de context van ons intense verlangen naar verlossing en bevrij-
ding. Al datgene wat ons van die weg afhoudt of afleidt, is niet
relevant, hoe ‘boos’ we ook zouden kunnen worden en hoe
wraakzuchtig we ons ook zouden kunnen opstellen. Barmhar-
tigheid is een praktische invulling van de alom geprezen chris-
telijke naastenliefde, de caritas.

Wat is het verschil tussen God en de mens? Als je de mens
ook maar één keer kwetst, zal hij al jouw vroegere genegenheid
en vriendschap vergeten en zal hij slechts denken aan die ene keer
dat je hem in de steek liet. Maar God laat je nooit in de steek. Hoe
vaak hij ook verloochend wordt. Zonde bestaat slechts in de ogen
van de mens. God kijkt niet naar de zonden van de mens, maar
naar zijn goedheid. En God zag dat het goed was.

8. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Welke zuiverheid is er nodig om God te zien? In de eerste
plaats kunnen we God niet ‘zien’ met onze gewone ogen en
evenmin met ons geestelijk oog. Maar we kunnen Hem zien
met ons hart, wanneer we weten dat we helemaal in Zijn sub-
stantie zijn opgenomen. God zelf is voorbij vorm, voorbij de
tijd, voorbij de schepping. Hij is er de grondslag van, maar
blijft zelf geheel niet betrokken. Hij is de toeschouwer en al
het geschapene is dat waarop het toeschouwen gericht is. Hoe
kan het waargenomene de waarnemer zijn? Of nog sterker:
hoe kan het waargenomene de waarnemer ‘zien’? Dat kan al-
leen als reflectie in de spiegel van de schepping. De schepping
is als een spiegel die Gods alomtegenwoordigheid zichtbaar
maakt in al het geschapene. Al wat geschapen is, is een uit-
drukking van Gods aanwezigheid. Wie dat inziet, ziet God,
overal. De Bijbel zegt, dat God de mens geschapen heeft naar

Zijn beeld en gelijkenis. En zo is het ook: als Zijn beeld zijn
we een weerspiegeling, een reflectie van Zijn aanwezigheid.
Hiervoor moet de spiegel zuiver zijn, helder en niet beslagen.
Hoe meer we ons naar het licht begeven, des te verder raken
we verwijderd van de duisternis. Dan zullen we God zien in al
wat geschapen is, als in een spiegel. We zien onszelf weerspie-
geld in de ander. Inderdaad: heb de ander lief als uzelf.

9 Zalig zijn de vreedzamen;
want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Wij kunnen geen vrede brengen, als we die vrede niet eerst in
onszelf gevonden hebben. We zullen weer moeten leren tevre-
den te zijn en in vrede te leven. Dit is geen uitnodiging om bij
de pakken te gaan neerzitten en alles gelaten over ons heen te
laten gaan. Wie in vrede verblijft, zal juist heel helder zijn en
alles opmerken. Die mens ziet hoe de vork werkelijk in de
steel steekt en hij weet dat in feite de dingen ‘zichzelf doen’.
Dat wil niet zeggen dat je geen aardappelen meer hoeft te
schillen en ook geen emmer water hoeft te halen als een vloer
geschrobd moet worden. Dat ‘werk’ gaat gewoon door. In feite
gaat alles gewoon door en men vervult er de taak en functie
die men in dat geheel te vervullen heeft, zonder enige terug-
houdendheid. Maar de innerlijke vrede maakt dat er geen afge-
scheiden ikheid meer is, die wat dan ook onderneemt. Alles
wordt gezien en beleefd als Uw wil geschiede. Wie is er dan
die iets ‘doet’? De enige werkzame factor is Gods scheppende
wil. Wie dat wéét, is innerlijk tevreden, want er is niets anders.
Die mens is werkelijk een Zoon van God.

Over de auteur: zie Reflectie 2005, nr. 1.
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Zoek een leermeester! Zo snel mogelijk!

Paul G. van Oyen

Het doen en laten van de mensen kan worden beschouwd van-
uit een viertal wezenlijke verlangens. Zij staan bekend als art-

ha, kâma, dharma en moksha: geld verdienen en bezit verwer-
ven; het vervullen van allerlei wensen en ambities; het op een
juiste manier vervullen van je taak en functie in het leven; en –
ten slotte – het zoeken en vinden van verlossing of bevrijding.
Het is duidelijk dat deze laatste wens het dikwijls laat afweten
tegen de wens naar geld en bezit, maar toch verlangt ieder
mens, na kortere of langere tijd, naar de ‘uitgang’ uit de malle-
molen van het dagelijkse leven.

Die uitgang wordt slechts gevonden, wanneer deze mens
de wilskracht opbrengt om naar zichzelf te kijken en niet lang-
er naar de mensen om hem of haar heen. Dit ‘naar jezelf kij-
ken’ betekent ook, dat je gaat inzien en begrijpen dat wie de
wereld wil veranderen, bij zichzelf zal moeten beginnen. Het
naar ‘jezelf kijken’ betekent ook dat we langzamerhand gaan
begrijpen dat we zullen moeten gaan doen wat we zeggen en
dat we zullen moeten gaan leven naar wat we preken. Dit alles
is in de wereld waarin we leven niet erg ‘populair’. Potverte-
ren en ‘leuke dingen doen’ lijkt veel aangenamer. Toch weten
we allemaal dat alles wat een begin heeft ook een einde heeft.
Dit geldt ook voor al die aangename en leuke dingen die we zo
graag ‘doen’. Vroeg of laat zal er ook aan die dingen een einde
komen en dan hebben we slechts de vage herinnering hoe
‘prettig het allemaal was’, terwijl het leven nu heel ‘anders’ is.
Hoe ouder we worden, hoe meer deze overweging aan actuali-
teit wint. Waar is deze verlossing op gericht? Alle grote tradi-
ties van menselijke beschaving houden ons voor dat er een
andere wereld is, een andere werkelijkheid, voorbij de tijdelij-
ke en wispelturige, schone schijn van deze wereld. Jezus en
Johannes de Doper roepen in koor: keer terug en draai je om,

want het Koninkrijk is nabij. Dat ‘koninkrijk’ – die werkelijk-
heid – is zó nabij dat het in je is. Een oud geschrift uit India,
de Katha Upanishad, zegt:

“God maakte dat de zinnen naar buiten zijn gekeerd.

Daarom kijkt een mens naar buiten en niet naar zichzelf. Nu

en dan heeft een vermetele ziel, die onsterfelijkheid begeerde,

omgezien en zichzelf gevonden.”

De onwetende mens loopt altijd achter het geluk aan en
verzinkt dan in de valstrikken van de dood. Maar de wijze
mens, die het onsterfelijke zoekt, loopt niet mee met de dingen
die sterven.

Socrates hield ons al voor dat de menselijke ziel goddelijk
is en onsterfelijk. Die onsterfelijkheid wordt uitsluitend en al-
leen bereikt door middel van zelfkennis. Deze zelfkennis
brengt de mens tot zichzelf, tot zijn eigen onsterfelijkheid. Die
kennis is de ‘crème de la crème’ van alle kennis. Alle andere
vormen van kennis zinken weg in het niets van irrelevantie,
omdat zij de mens niet tot zichzelf brengen, maar hem achter-
laten in de droom die schepping heet. De uitdaging is juist om
uit die droom te ontwaken en die te vergeten, zodat de echte
werkelijkheid – die van het ontbreken van iedere polariteit –
begrepen en gevonden wordt. Wie die werkelijkheid vindt,

vindt de verlossing en is ontwaakt. Meister Eckhart geeft een
prachtige beschrijving van deze mens:

Er zijn lieden op het aardrijk die onze Heer geestelijk het

aanzijn geven, zoals zijn moeder hem lichamelijk baarde. Wie

zijn die lieden? Zij zijn leeg van alle dingen en schouwen de

spiegel der waarheid en zijn onwetend daartoe gekomen; zij

zijn op het aardrijk, hun woning is echter in het hemelrijk en

zij zijn gezet in rust; zij lopen als een klein kind.

.. De oude mens is de aardse mens, die gericht is op het ui-

terlijke en die altijd tegengestelden opzoekt en die gebonden is

en slaafs. Maar de andere mens, die ook in ons is, is de inner-

lijke mens die in de schrift de ‘nieuwe mens’ wordt genoemd:

een hemels mens, altijd jong, vriendelijk en edel. Daarop doelt

de Heer, als hij zegt dat een edel mens naar een ver land reis-

de (Lk 19:12), een koninkrijk ontving en dan terugkeerde.

Zoals iedere topsporter een coach zoekt om tot de presta-
ties te komen die in de topsport vereist zijn, zo zal degene die
tot Zelfkennis wil komen ook een coach moeten zoeken. Die
coach is diegene die alle principes van de aloude traditie in
zich heeft opgenomen en verwerkelijkt en die zich uitsluitend
nog bekommert om het welzijn van de discipel. Die coach is
een guru, een Meester.

Over de auteur: zie Reflectie 2005, nr. 1.

Bij dit artikel het volgende van de redactie:
‘Reflectie’ wil een podiumfunctie vervullen en ook uitnodigen
tot reacties.

Paul van Oyen is van mening, dat om spiritueel te groeien
een leermeester nodig is. Daarover wordt verschillend ge-
dacht. In een volgend nummer verschijnt het artikel “Zoek de
meester in jezelf”, waarin gesteld wordt: een ware leraar of
goeroe wijst van zich af en helpt je bij je innerlijke leraar /
goeroe te komen. Misschien heeft een mens een “tijdelijke” le-
raar nodig, die ons bij onze innerlijke leraar brengt. Hebben
we een spirituele leraar nodig? En zo ja, wat is eigenlijk een
spirituele leraar? Zo maar wat vragen om op te reageren.
Het kost misschien de ruimte voor een artikel, maar uw reac-
ties zijn welkom en maken het blad misschien toch ook wel
wat levendiger. Een “sprekers- of lezershoek”? L.d.K.

* * *
*
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Veel mensen verstaan onder luisteren:

Wachten tot de ander ophoudt met praten

(Paul van den Bergh)



6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.
Wat voor een merkwaardige gerechtigheid is dit, waarvan Jezus
wil dat we ernaar ‘hongeren en dorsten’? Het is een bijbelse uit-
drukking die uit het Oude Testament afkomstig is en die ver-
wijst naar de noodzaak om uit de ‘gevangenschap van de schep-
ping’ te worden bevrijd of verlost. In symbolische zin wordt
deze verlossing uitgebeeld door de uittocht uit Egypte, met haar
wrede en volstrekt onredelijke farao’s en haar ‘vleespotten’ in
de vorm van materiële welstand. De gerechtigheid heeft te ma-
ken met het idee van erfgenaamschap als ‘Zoon’ of als ‘Men-
senzoon’. Hier tegenover staat het gegeven van de gevangen-
schap in slavernij. De mens heeft zichzelf gebonden aan deze
sensuele, materiële en zogenaamd concrete ‘wereld’. De mens
is er geheel aan verslaafd. Dit gegeven van de tegenstelling tus-
sen vrijheid en gebondenheid is het centrale gegeven van zowel
het Oude als het Nieuwe Testament. Met de ‘zondeval’ kwam
de gevangenschap aan de materiële wereld van het zintuiglijke,
en Jezus Christus kwam als Verlosser om ons eraan te herinne-
ren dat we wezenlijk goddelijk en onsterfelijk zijn en vrij. Die
wezenlijke vrijheid en ongebondenheid te verwerkelijken is Zijn
blijde boodschap (Evangelie) bij uitstek. Als zoon zijn we erfge-
naam en zullen we verzadigd worden. Hoe eerder we ‘wederge-
boren worden in Jezus Christus’ hoe beter, want dan worden we
erfgenaam. Maar dan moeten we wel met Jezus kunnen zeggen
(van binnenuit en vanuit een levend weten): Ik en de Vader zijn

één. Wie dat kan zeggen als levende werkelijkheid en als levend
voorbeeld is verlost en vrij.

Onze honger en dorst naar de ‘gerechtigheid’ waar Jezus
over spreekt, is maar heel relatief, wisselend en beperkt. Waar
het om gaat, is dat we leren om onze herinnering aan de werke-
lijkheid van ons erfgenaamschap te voeden en te versterken. We
zullen dus moeten beginnen aan onszelf te werken en de verbin-
ding met Hem in ons innerlijk weer te versterken. We zullen
ons erop moeten toeleggen Zijn aanwezigheid weer te ontdek-
ken en te ontwaren. Dit kan slechts door gebed, door meditatie,
door overweging en door reflectie. De mystieke traditie uit de
Middeleeuwen geeft ons hierover een goudmijn aan informatie.
Naarmate onze innerlijke kracht – en dus ons innerlijke verlang-
en – groeit en sterker wordt, zal datzelfde verlangen uitgroeien
tot een knagende honger en een verscheurende dorst. Dit is de
honger en de dorst naar ‘gerechtigheid’, naar verlossing. Een in-
tens verlangen is de meest zekere weg tot God.

7 Zalig zijn de barmhartigen;
want hun zal barmhartigheid geschieden.
Barmhartig zijn is een van de randvoorwaarden, voordat we
ons kunnen openstellen voor de werkelijkheid van Gods aan-
wezigheid in ons en om ons heen. Barmhartigheid heeft vooral
te maken met onze relatie met de mensen uit onze omgeving
en om ons heen. Zolang we innerlijk nog verteerd worden
door allerlei fundamentele gevoelens zoals haat, wraakzucht,
afgunst, jaloezie, nijd en kwaadheid, blijven we innerlijk ge-
heel verdeeld en gespleten. Dan is het onmogelijk om de een-
heid van het Koninkrijk en de harmonie en vrede die erbij
horen binnen te treden. Barmhartigheid impliceert dat we zelfs
alle ‘gerechtvaardigde’ gevoelens van haat, nijd, afgunst en ja-
loezie etc laten voor wat ze zijn, hoewel we ze heel goed kun-
nen voelen en kunnen waarnemen. Barmhartigheid impliceert
een grote innerlijke kracht in de vorm van zelfbeheersing, die

ervoor zorgt dat we slechts naar datgene kijken wat juist is in
de context van ons intense verlangen naar verlossing en bevrij-
ding. Al datgene wat ons van die weg afhoudt of afleidt, is niet
relevant, hoe ‘boos’ we ook zouden kunnen worden en hoe
wraakzuchtig we ons ook zouden kunnen opstellen. Barmhar-
tigheid is een praktische invulling van de alom geprezen chris-
telijke naastenliefde, de caritas.

Wat is het verschil tussen God en de mens? Als je de mens
ook maar één keer kwetst, zal hij al jouw vroegere genegenheid
en vriendschap vergeten en zal hij slechts denken aan die ene keer
dat je hem in de steek liet. Maar God laat je nooit in de steek. Hoe
vaak hij ook verloochend wordt. Zonde bestaat slechts in de ogen
van de mens. God kijkt niet naar de zonden van de mens, maar
naar zijn goedheid. En God zag dat het goed was.

8. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Welke zuiverheid is er nodig om God te zien? In de eerste
plaats kunnen we God niet ‘zien’ met onze gewone ogen en
evenmin met ons geestelijk oog. Maar we kunnen Hem zien
met ons hart, wanneer we weten dat we helemaal in Zijn sub-
stantie zijn opgenomen. God zelf is voorbij vorm, voorbij de
tijd, voorbij de schepping. Hij is er de grondslag van, maar
blijft zelf geheel niet betrokken. Hij is de toeschouwer en al
het geschapene is dat waarop het toeschouwen gericht is. Hoe
kan het waargenomene de waarnemer zijn? Of nog sterker:
hoe kan het waargenomene de waarnemer ‘zien’? Dat kan al-
leen als reflectie in de spiegel van de schepping. De schepping
is als een spiegel die Gods alomtegenwoordigheid zichtbaar
maakt in al het geschapene. Al wat geschapen is, is een uit-
drukking van Gods aanwezigheid. Wie dat inziet, ziet God,
overal. De Bijbel zegt, dat God de mens geschapen heeft naar

Zijn beeld en gelijkenis. En zo is het ook: als Zijn beeld zijn
we een weerspiegeling, een reflectie van Zijn aanwezigheid.
Hiervoor moet de spiegel zuiver zijn, helder en niet beslagen.
Hoe meer we ons naar het licht begeven, des te verder raken
we verwijderd van de duisternis. Dan zullen we God zien in al
wat geschapen is, als in een spiegel. We zien onszelf weerspie-
geld in de ander. Inderdaad: heb de ander lief als uzelf.

9 Zalig zijn de vreedzamen;
want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Wij kunnen geen vrede brengen, als we die vrede niet eerst in
onszelf gevonden hebben. We zullen weer moeten leren tevre-
den te zijn en in vrede te leven. Dit is geen uitnodiging om bij
de pakken te gaan neerzitten en alles gelaten over ons heen te
laten gaan. Wie in vrede verblijft, zal juist heel helder zijn en
alles opmerken. Die mens ziet hoe de vork werkelijk in de
steel steekt en hij weet dat in feite de dingen ‘zichzelf doen’.
Dat wil niet zeggen dat je geen aardappelen meer hoeft te
schillen en ook geen emmer water hoeft te halen als een vloer
geschrobd moet worden. Dat ‘werk’ gaat gewoon door. In feite
gaat alles gewoon door en men vervult er de taak en functie
die men in dat geheel te vervullen heeft, zonder enige terug-
houdendheid. Maar de innerlijke vrede maakt dat er geen afge-
scheiden ikheid meer is, die wat dan ook onderneemt. Alles
wordt gezien en beleefd als Uw wil geschiede. Wie is er dan
die iets ‘doet’? De enige werkzame factor is Gods scheppende
wil. Wie dat wéét, is innerlijk tevreden, want er is niets anders.
Die mens is werkelijk een Zoon van God.

Over de auteur: zie Reflectie 2005, nr. 1.
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Zoek een leermeester! Zo snel mogelijk!

Paul G. van Oyen

Het doen en laten van de mensen kan worden beschouwd van-
uit een viertal wezenlijke verlangens. Zij staan bekend als art-

ha, kâma, dharma en moksha: geld verdienen en bezit verwer-
ven; het vervullen van allerlei wensen en ambities; het op een
juiste manier vervullen van je taak en functie in het leven; en –
ten slotte – het zoeken en vinden van verlossing of bevrijding.
Het is duidelijk dat deze laatste wens het dikwijls laat afweten
tegen de wens naar geld en bezit, maar toch verlangt ieder
mens, na kortere of langere tijd, naar de ‘uitgang’ uit de malle-
molen van het dagelijkse leven.

Die uitgang wordt slechts gevonden, wanneer deze mens
de wilskracht opbrengt om naar zichzelf te kijken en niet lang-
er naar de mensen om hem of haar heen. Dit ‘naar jezelf kij-
ken’ betekent ook, dat je gaat inzien en begrijpen dat wie de
wereld wil veranderen, bij zichzelf zal moeten beginnen. Het
naar ‘jezelf kijken’ betekent ook dat we langzamerhand gaan
begrijpen dat we zullen moeten gaan doen wat we zeggen en
dat we zullen moeten gaan leven naar wat we preken. Dit alles
is in de wereld waarin we leven niet erg ‘populair’. Potverte-
ren en ‘leuke dingen doen’ lijkt veel aangenamer. Toch weten
we allemaal dat alles wat een begin heeft ook een einde heeft.
Dit geldt ook voor al die aangename en leuke dingen die we zo
graag ‘doen’. Vroeg of laat zal er ook aan die dingen een einde
komen en dan hebben we slechts de vage herinnering hoe
‘prettig het allemaal was’, terwijl het leven nu heel ‘anders’ is.
Hoe ouder we worden, hoe meer deze overweging aan actuali-
teit wint. Waar is deze verlossing op gericht? Alle grote tradi-
ties van menselijke beschaving houden ons voor dat er een
andere wereld is, een andere werkelijkheid, voorbij de tijdelij-
ke en wispelturige, schone schijn van deze wereld. Jezus en
Johannes de Doper roepen in koor: keer terug en draai je om,

want het Koninkrijk is nabij. Dat ‘koninkrijk’ – die werkelijk-
heid – is zó nabij dat het in je is. Een oud geschrift uit India,
de Katha Upanishad, zegt:

“God maakte dat de zinnen naar buiten zijn gekeerd.

Daarom kijkt een mens naar buiten en niet naar zichzelf. Nu

en dan heeft een vermetele ziel, die onsterfelijkheid begeerde,

omgezien en zichzelf gevonden.”

De onwetende mens loopt altijd achter het geluk aan en
verzinkt dan in de valstrikken van de dood. Maar de wijze
mens, die het onsterfelijke zoekt, loopt niet mee met de dingen
die sterven.

Socrates hield ons al voor dat de menselijke ziel goddelijk
is en onsterfelijk. Die onsterfelijkheid wordt uitsluitend en al-
leen bereikt door middel van zelfkennis. Deze zelfkennis
brengt de mens tot zichzelf, tot zijn eigen onsterfelijkheid. Die
kennis is de ‘crème de la crème’ van alle kennis. Alle andere
vormen van kennis zinken weg in het niets van irrelevantie,
omdat zij de mens niet tot zichzelf brengen, maar hem achter-
laten in de droom die schepping heet. De uitdaging is juist om
uit die droom te ontwaken en die te vergeten, zodat de echte
werkelijkheid – die van het ontbreken van iedere polariteit –
begrepen en gevonden wordt. Wie die werkelijkheid vindt,

vindt de verlossing en is ontwaakt. Meister Eckhart geeft een
prachtige beschrijving van deze mens:

Er zijn lieden op het aardrijk die onze Heer geestelijk het

aanzijn geven, zoals zijn moeder hem lichamelijk baarde. Wie

zijn die lieden? Zij zijn leeg van alle dingen en schouwen de

spiegel der waarheid en zijn onwetend daartoe gekomen; zij

zijn op het aardrijk, hun woning is echter in het hemelrijk en

zij zijn gezet in rust; zij lopen als een klein kind.

.. De oude mens is de aardse mens, die gericht is op het ui-

terlijke en die altijd tegengestelden opzoekt en die gebonden is

en slaafs. Maar de andere mens, die ook in ons is, is de inner-

lijke mens die in de schrift de ‘nieuwe mens’ wordt genoemd:

een hemels mens, altijd jong, vriendelijk en edel. Daarop doelt

de Heer, als hij zegt dat een edel mens naar een ver land reis-

de (Lk 19:12), een koninkrijk ontving en dan terugkeerde.

Zoals iedere topsporter een coach zoekt om tot de presta-
ties te komen die in de topsport vereist zijn, zo zal degene die
tot Zelfkennis wil komen ook een coach moeten zoeken. Die
coach is diegene die alle principes van de aloude traditie in
zich heeft opgenomen en verwerkelijkt en die zich uitsluitend
nog bekommert om het welzijn van de discipel. Die coach is
een guru, een Meester.

Over de auteur: zie Reflectie 2005, nr. 1.

Bij dit artikel het volgende van de redactie:
‘Reflectie’ wil een podiumfunctie vervullen en ook uitnodigen
tot reacties.

Paul van Oyen is van mening, dat om spiritueel te groeien
een leermeester nodig is. Daarover wordt verschillend ge-
dacht. In een volgend nummer verschijnt het artikel “Zoek de
meester in jezelf”, waarin gesteld wordt: een ware leraar of
goeroe wijst van zich af en helpt je bij je innerlijke leraar /
goeroe te komen. Misschien heeft een mens een “tijdelijke” le-
raar nodig, die ons bij onze innerlijke leraar brengt. Hebben
we een spirituele leraar nodig? En zo ja, wat is eigenlijk een
spirituele leraar? Zo maar wat vragen om op te reageren.
Het kost misschien de ruimte voor een artikel, maar uw reac-
ties zijn welkom en maken het blad misschien toch ook wel
wat levendiger. Een “sprekers- of lezershoek”? L.d.K.

* * *
*
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Veel mensen verstaan onder luisteren:

Wachten tot de ander ophoudt met praten

(Paul van den Bergh)



Onze kerk, een uitzonderlijke

mensengemeenschap binnen de samenleving?

+Frank den Outer

Als mensen zich met anderen verbonden gaan weten en deze
onderlinge band gaan versterken, elkaar steunen, elkaar tot
deelgenoot maken, dan is dit een scheppend proces-in-wor-
ding, want het leidt uiteindelijk tot een organisch geheel. De
‘elementen’ van dit proces zijn gemeenschap en individu, die
aan elkaar tegengesteld lijken te zijn. Maar toch zijn ze op el-
kaar betrokken om zo in leven te blijven, zoals ook een boom
en de ernaast staande andere: dicht genoeg bij elkaar om el-
kaar schaduw te geven, en ver genoeg uit elkaar opdat beide
bomen de noodzakelijke levenssappen uit de grond kunnen
opnemen. Dit geldt ook voor mensen binnen een organisch ge-
heel van een gemeenschap. Ze geven elkaar de ruimte, laten
elkaar tot hun recht komen èn steunen elkaar.

Dat de ontwikkeling naar een geheel op zich heel bijzonder
is, vergeten we soms. Alléén aan de mens is het gegeven in de
collectiviteit zijn juiste plaats te bepalen; de mens alléén bezit
gemeenschapvormende kracht zonder verlies van individuali-
teit, dat wil zeggen het vermogen om een integrerend deel van
een groep te zijn, en niet alleen een nummer in de massa. De
massa immers is nooit méér dan de som van individuen, ter-
wijl de gemeenschap een levend organisme is, dat leven in
stand houdt en leven schenkt. Daarmee is het een scheppende
groep; en er vindt voortdurend een her-scheppingsproces
plaats van de groep.

Als we het hebben over een religieuze gemeenschap, een
Kerk – en niet over een sportvereniging bij voorbeeld –, dan
houdt dit scheppingsproces van zo’n gemeenschap in Christe-
lijke termen in: het inhoud geven aan en tot uitdrukking
brengen van ‘het mystieke lichaam van Christus’, en – als ge-
volg daarvan – van ‘het Koninkrijk der Hemelen’. Dat mystie-
ke lichaam van Christus is een wijze van spreken over de
verbondenheid van mensen ‘in Christus’, waarop even verder
nader wordt ingegaan.

De eerste Christelijke geloofsgemeenschappen kenden een
grote verbondenheid, die bovendien inhield een leven in ge-
meenschap van goederen. Hierover is geschreven in de Hande-
lingen der Apostelen, en ook Paulus is er vol van.

Hoe dacht men nu in het begin over die gemeenschap? Wat
is de aard daarvan? Kunnen we ons er (nog) in herkennen? Die
gemeenschap werd aangeduid met ecclesia, Grieks voor ‘bij-
een geroepen vergadering’, eigenlijk ‘geroepenen’ (uit de rest)
of zelfs ‘uitverkorenen’. Volgens de apostel waren de eerste
Christenen bijeen geroepen ‘tot de volheid van God in Chris-
tus’. Daardoor komt de mens in een nieuwe staat of nieuwe
bestaansdimensie. Maar de uitverkoren geroepenen beteken-
den slechts een voorlopige uitverkiezing of afzondering, ‘tot-
dat de hele mensheid zal zijn binnengegaan’ (Rom 12:25).
En dat is het einddoel van Gods plan.

Naast ecclesia (waarvan het Franse église is afgeleid) ken-
de men ook voor die gemeenschap het woord kurakion, Grieks
voor: ‘huis van de Heer’ (Duits: Kirche; Nederlands: kerk;
Engels: church). Dit woord is afgeleid van kurios dat Heer be-
tekent – we zingen in elke H. Mis het Kyrie Eleison (Grieks

voor ‘Heer, ontferm u over ons’). Kerk is dus al diegenen die
geroepen zijn en betrokken zijn op de Heer, dat is betrokken
op Christus, de Heer, de Zoon van God. Het betreft de ge-
meenschap der gelovigen (met een geloof in Christus).

Over die gemeenschap van Christenen – later aangeduid met
‘mystiek lichaam van Christus’– schrijft Paulus in zijn brief aan
de Efeziërs: “Christus is het hoofd waaruit heel het lichaam –
hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn
gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten – zijn vol-
le wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde” (4:16).

Hij ziet zo’n eerste ecclesia ontstaan rondom de apostelen,
verbonden met de profeten 1 en geleid door de Geest. En hij
hoopt en verwacht dat de Kerk deze karakteristieken blijvend
zal behouden; dat ze dus, in verbondenheid met haar oor-
sprong, steeds opnieuw zal worden ge´nspireerd en dat ze
steeds open zal blijven voor de gave van de H. Geest. Hij be-
seft dat de Kerk een groeiend lichaam is, een bouwwerk of
tempel in uitvoering; dat dóór het heilig Jeruzalem zal neerda-
len vanuit de hemel.

Dat alles is een in vele opzichten tÚ hooggespannen visie
op de Kerk gebleken. Maar een ideaalbeeld, een visie, is vol-
gens C.G. Jung weliswaar onbereikbaar, maar toch noodzake-
lijk als stuwende kracht tot volmaking.

De Kerk is begonnen als een gesloten agapè-gemeenschap,
met geheimhouding en inwijdingen, zoals in de oude mysterie-
scholen. Een levend geloof, ontvankelijkheid voor het spirituele
en mystieke ervaring was toen norm en bezieling voor allen.
Toen de Kerk echter een volkskerk werd (in de 4e eeuw), ver-
dween die gevoeligheid voor het mysterie. De innerlijke bele-
ving maakte plaats voor een uiterlijke; het esoterische voor het
exoterische; gemeenschapsbesef voor gehoorzaamheid aan een
hiÙrarchisch gezag. En aanvaarden van een leer wordt criterium
voor het al dan niet behoren tot de gemeenschap.

Mystiek lichaam van Christus
Het inhoud geven aan, en tot uitdrukking brengen van ‘het
mystieke lichaam van Christus’, en daarmee ook van ‘het Ko-
ninkrijkder Hemelen’, wat houdt dat in? Hoe willen we elkaar
deelgenoot maken, wat willen we elkaar overdragen? Wat wil-
len we tot stand brengen?

Is het niet die visie van een ecclesia, een kuriakon te tonen
en bewust te maken, en daardoor tot werkelijkheid te brengen?
Het is die gerichtheid op Christus, waardoor dat mystieke
lichaam van Christus hier en daar werkelijkheid wordt, het he-
melse Jeruzalem soms even neerdaalt uit de hemelen... Dàt to-
nen we door onze religieuze levenshouding, door handelingen,
gedachten en woorden, door symbolen, beelden en vormen
van kunst. Dit bewust doen en met liefde. Dan is die agapè-ge-
meenschap van het prille begin weer aanwezig.

Dit beeld van een kerkgemeenschap kunnen we zeker zien
als een op Christus gerichte benadering, een Christo-centrische
visie van een Kerk als gemeenschap. Er zijn natuurlijk andere
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Door alle eeuwen heen is de bergrede beschouwd als een cen-
traal gegeven van de boodschap van Jezus Christus. Een wer-
kelijk verlichte leermeester kan op ons de kracht overbrengen
die het gewaarzijn van Gods alomtegenwoordigheid in ons kan
ontsluieren. Maar de akker moet dan wel vruchtbaar zijn en de
grond moet bewerkt zijn, voordat het zaad gezaaid kan wor-
den. Jezus geeft de Bergrede niet aan de menigte, maar aan
zijn leerlingen, voor zover die in staat waren zich voor deze
boodschap open te stellen. Dikwijls wil de menigte zich niet
eens voor Gods aanwezigheid openstellen. Dat is veel te lastig
en veel te bedreigend. We hebben een schat te vergeven, maar
de mensen willen slechts brood en spelen. Een ieder die de
schat van Jezus’ boodschap wenst te bezitten, omdat hij of zij
de waarheid zoekt, kan veel leren van de Bergrede en kan een
discipel worden. In de Bergrede noemt Jezus als het ware de
voorwaarden waaraan we moeten voldoen om daadwerkelijk
discipel te worden en de wijze waarop wij ons moeten voorbe-
reiden. Hij leert ons de weg en de manier om ons innerlijk te
zuiveren, zodat de waarheid van God binnenin ons volledig
kan worden ontsluierd.

3. Zalig zijn de armen van geest;
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
In deze eerste zaligspreking noemt Jezus de allereerste voor-
waarde waaraan een discipel moet voldoen om in staat te zijn
te ontvangen wat zijn verlichte leraar hem te bieden heeft: Hij
moet arm zijn van geest.

Arm zijn van geest betekent in de eerste plaats: eenvoudig,
nederig en het tegendeel van arrogant en hoogmoedig. Zolang
een geest nog trots is op geleerdheid en meent allerlei materiële
en geestelijke zaken te kunnen bezitten en het eigendom ervan
ook daadwerkelijk opeist, is deze geest nog niet klaar om de ho-
gere elementen (gesymboliseerd door de ‘berg’) te ontvangen.

Iemand meldde zich voor een cursus praktische ‘spirituali-

teit’ en wordt gewaarschuwd dat het woordje ‘praktisch’ im-

pliceert, dat allerlei huishoudelijk werk moet worden gedaan

en bovendien is er het noodzakelijke onderhoud en de renova-

tie van het gebouw waar de cursus plaatsvindt. Bovendien zijn

er voorlieden die instructies geven, die men zonder morren zal

moeten opvolgen. Daarnaast is er ook nog een studieprogram-

ma zoals Bijbelstudie en zang enz.

Daarop vroeg de persoon in kwestie wat ervoor nodig was

om voorman te worden of leider te zijn. Het antwoord was, dat

een voorman alleen maar voorman is en toekijkt, terwijl hij een

sigaretje rookt of een shekje draait. ‘Nu begrijp ik het’, zei de

aspirant cursist en vroeg meteen om voorman te mogen worden.

We willen allemaal leraar zijn, maar alvorens leraar te
worden, moeten we leren discipel te zijn. We zullen moeten
leren nederig te zijn.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zolang we denken dat we rijk zijn of veel kennis bezitten, zul-
len we geen geestelijke vooruitgang boeken ‘want we weten
alles toch al?’. Wanneer we ons arm van geest voelen en er-
over treuren dat we Gods aanwezigheid niet kunnen waarne-
men noch begrijpen, kunnen we vertroost worden. Het treuren
waar Christus over spreekt is heel zeldzaam, want het rijst op uit
een gevoel van geestelijk verloren zijn, van geestelijke een-
zaamheid. Het is een treuren dat noodzakelijk is (vandaar:
zalig), omdat we ons alleen dan voor Gods troost en genade

kunnen openstellen. De meesten van ons zijn heel tevreden met
het leven dat we leiden. De zelfgenoegzaamheid druipt ervan af
en we genieten in volle teugen van de luxe en rijkdom van ons
fysieke bestaan in deze wereld, in Nederland. Misschien weten
we wel ergens, diep in ons hart, dat we nog wel het een en ander
missen, maar waarom zouden we ons daar nog druk om maken.
Wein, weib und gesang is toch genoeg nietwaar? Zo vullen we
ons leven met de leegheid van eindeloos veel zintuiglijke prik-
kels en met de sensatie die erbij hoort.

In de Navolging van Christus (Hfdst 15) zegt Thomas van
Kempen:

Geef mij boven alles om in U tot rust te komen en laat

mijn hart in U de vrede vinden.

U bent de ware vrede in het hart, U bent het enige

rustpunt. Buiten U is alles wreed en onrustig.

Hfdst 16: Alle menselijke troost is vluchtig en kort.
De zalige en waarachtige vertroosting wordt door de

ware zoeker gevonden in het innerlijk.

Een godvruchtig mens draagt altijd zijn vertrooster,

Jezus Christus, met zich mee en zegt tot Hem: Heer

Jezus, blijf bij mij altijd en overal.

Wanneer wij voelen dat niets ons tevreden kan stellen behalve
het wéten zelf dat God aanwezig is, zal God ons naar zich toe-
trekken, zoals een magneet een speld aantrekt. Dan zullen wij
vertroost worden.

5. Zalig zijn de zachtmoedigen;
want zij zullen het aardrijk beërven.

Vrijwel altijd en overal zijn we overtuigd dat we een afge-
scheiden bestaan leiden. Dat afgescheiden bestaan is gevestigd
in onze persoonlijkheid en in onze individualiteit. Die overtui-
ging is het gevolg van onwetendheid. Want in het onbegrensde
kan geen afgescheidenheid bestaan. God is alomtegenwoordig
en Zijn aanwezigheid is onbegrensd. Het is ons eigen ego dat
ons van God afhoudt en de verbinding verbreekt. Het egoïsme
dat eruit voortkomt, maakt ons hart ijskoud. Die ijskoude
hardheid is het tegenovergestelde van zachtmoedigheid.
Zachtmoedigheid betekent te leven in overgave aan God, zon-
der daarbij enige gedachte te koesteren aan ‘ik’ , ‘mij’ en
‘mijn’. Dit betekent helemaal niet dat we ons dan maar moeten
losmaken van onze familie, van ons bezit, onze vrienden en
onze materiële welvaart. Zolang we er intens dankbaar voor
zijn en al die dingen als een ‘gegeven’ beschouwen, d.w.z. als
van God gegeven, waarbij wij niet meer zijn dan houder of
rentmeester, zullen we in staat zijn het keiharde opeisen te re-
lativeren en ook anderen hun geluk te gunnen. Als we onze in-
dividuele eisen leren loslaten, die uit afgescheidenheid zijn
voortgekomen, zullen we tenslotte ontdekken dat de hele
schepping aan ons toebehoort. Meestal denkt men dat wie
zachtmoedig is een ‘watje’ is en zich niet in deze ‘harde’ we-
reld kan handhaven. Maar een feit is, dat wie zich hard en
hardvochtig opstelt niet meer van het leven kan genieten. Wat
weet iemand die van binnen ijskoud is en een hart heeft als
steen van werkelijk genot? Wat weet deze mens van gelukza-
ligheid? Alleen diegenen die vervuld zijn van goddelijke ge-
lukzaligheid kunnen werkelijk van het leven genieten. Dit valt
niet te bewijzen. Eenieder zal dit zelf moeten ontdekken door
het te ervaren.
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De Bergrede

Paul G. van Oyen

In het Mattheus Evangelie lezen we hoe velen Hem volgden
uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het ge-
bied aan de overkant van de Jordaan. Dan neemt Jezus zijn
discipelen mee, de berg op, en spreekt hij de zaligsprekingen
van de “bergrede” uit.

Dit is de feitelijke, historische achtergrond van het ont-
staan van de Bergrede. Maar de Bijbel is natuurlijk méér dan
een historisch verslag van de laatste twee of drie jaar van Je-
zus’ fysieke aanwezigheid onder de mensen. Er is de overdui-
delijke symboliek, die met vrijwel al zijn doen en laten
verbonden is, en – tenslotte – is er ook steeds het spirituele
aspect van zijn boodschap, dat altijd gericht is op het vinden

van het Koninkrijk dat nabij is (namelijk: dat in u is).

Zo zijn er drie betekenisniveaus:
1.– De letterlijke betekenis, die tevens een historische
en feitelijke dimensie heeft;

2.– De symbolische betekenis, die maakt dat sommigen zelfs
beweren dat de vraag of Jezus nu wel of niet een historische
figuur is geweest niet van belang is;
3.– de spirituele betekenis, die gaat over het herstel van
de verbinding met het Goddelijke en onsterfelijke.

Het beklimmen van een heuvel of een berg en het achterlaten
van de menigte heeft als symboliek natuurlijk, dat je geen
paarlen voor de zwijnen kunt gooien en dat een spirituele of
religieuze traditie een uiterlijke kant heeft en een innerlijke
kant. De innerlijke kant is slechts bestemd voor diegenen die
er ‘klaar voor zijn’, omdat ze er vurig naar verlangen en omdat
ze vurig verlangen naar het ‘koninkrijk’ dat in u is.

In spirituele zin geeft deze passage aan, dat hij met zijn
leerlingen de innerlijke stilte opzocht, ver van het gewone ge-
doe van de wereld, om in die verstilde plek, alsof op een berg,
de zaligsprekingen uit te spreken.
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1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg,
en toen Hij neergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot hem

2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;
want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

10 Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid;
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen,
en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen;
want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

accenten te leggen, maar die eerder de religie dan de Kerk be-
treffen; die het Christendom zien als een religie die de mens
leidt tot God, als in een mysterieschool, als een individuele
scholingsweg tot heelheid. Maar het accent in bovenstaande
beschouwing is gelegd op de Kerk, de Christelijke gemeen-
schap. Mijns inziens alleen van hier uit, en dus eigenlijk alleen
in gemeenschap, is die scholingsweg te gaan die tot God leidt
en waarin ook de individuele bestemming van de mens zijn
voltooiing bereikt. Die individuele voltooiing is niet een weg
op zich, maar valt samen met de bewustwording van het unie-
ke, en voor het grote geheel van gemeenschap onuitsprekelijk
belangrijke deel van dat geheel dat ieder mens is - daarmee
wezenlijk bewust van de eenheid van het leven.

En de Vrij-Katholieke Kerk?
Als mij de vraag zou worden gesteld naar het bijzondere van
deze Kerk als één van de vele Kerken of geloofsgemeen-
schappen, op Christus gericht en deel uitmakend – naar wij
geloven – van het mystieke lichaam van Christus, dan zou ik
op bovenstaande karakteristiek van ‘Kerk’ willen wijzen en
die ik ook van toepassing acht te zijn op onze Kerk, maar er
nog iets aan wil toevoegen. Hiermee gaat immers ook een ge-
loofs- of ‘verkondigings’-aspect gepaard, een leer zo u wilt.
Want iedere geloofsgemeenschap, en zelfs iedereen afzonder-
lijk, verstaat - binnen het gemeenschappelijk christelijke -
Christus op eigen wijze, en heeft daarmee een eigen ‘leer’.

Mijn toevoeging is dan deze – naast wat er ook geschreven
staat in de Beginselverklaring en Samenvatting van de Leer:

� de VK Kerk schept een ruimte om het mysterie, het
lumineuze of het verlichtende van het bestaan te ervaren,
ook en in het bijzonder tezamen, collectief, speciaal tijdens
de viering van de heilige Mis. Dit is niet uniek – andere
katholieke Kerken, kerkgemeenschappen en kloosters
hebben dat ook – maar in onze Kerk gaat het gepaard met
een Gods- en mensbeeld dat God, maar óók de mens in z’n
grootsheid erkent.

� Het Godsbeeld is zowel abstract (Liefde, Waarheid, Licht)
wanneer wij erover denken, als ‘persoonlijk’ (Vader, Heer,
en ook ‘liefde’) - wanneer wij Het ervaren. God is niet een
Almacht die de mens ter verantwoording roept aan het
einde der tijden of na het sterven.

� Het mensbeeld geeft aan de mens een zelfverantwoorde-
lijkheid en de grootse visie van een geleidelijk persoonlijke
transformatie naar heelheid, een bewustwordingsproces
van het unieke en voor het grote geheel ongekend belang-
rijke deel voor het geheel dat ieder mens is – een proces
dat verloopt op een weg die verder reikt dan één bestaan,
verder dan één incarnatie.
De mens is grotendeels de maker van eigen welbevinden
en misère. De zegenende genade van God helpt de misère,
het verdriet en het lijden die anderen hem toebrengen te
dragen en te vergeven, maar ook kan het inzicht van het bij
anderen veroorzaakte lijden, en het berouw hierover, als
Gods zegenende genade worden ervaren.

� Christus, één van de ‘Personen’ van God, die volmaakt tot
uiting is gekomen in Jezus. De meest toegankelijke ‘poort’
tot God is Christus’ Geest, Die ook in en door de sacra-
menten zich uit.

� Het wereldbeeld is groots en verre van eng: het omvat een
immense tijdspanne en ruimte, hoewel niet beperkt tot deze
aarde, toch geconcentreerd hierop. De wereld, met name de
aarde, is niet het domein van de mens, de dieren en het
plantenrijk alléén, maar óók dat van andere hiérarchieën,
waarvan die van de engelen het meest bekend zijn
geworden, en waarmee mensen het innigst in contact
kunnen komen.

Dit artikel is een aanvulling en bewerking van een hoofdstuk
uit mijn Kiezelstenen op het pad – over God, mens, samenle-
ving waartoe? waarheen? Nr. 20 van de VK-reeks, kerkge-
meente Arnhem, voorjaar 2001.

Frank den Outer (1934) is de regionair bisschop van de Vrij-Katho-
lieke Kerk in Nederland. In de jaren ‘60 was hij een viertal jaren werk-
zaam bij een bedrijf in het UK, na te zijn afgestudeerd aan de TU Delft.
In 1963 werd hij tot priester gewijd. Terug in Nederland kwam hij in
dienst van een elektrotechnische, industriÙle firma, die hem in vele
delen van de wereld bracht. Zijn bisschopswijding vond plaats in 2002.
De auteur is sterk christocentrisch ingesteld, erkent dankbaar dat
spirituele stromingen in theosofie en gnostiek verdiepend hebben
gewerkt, en nog werken, op het vrij-katholieke denken en de liturgische
vormen. Hij meent dat de synthese met deze ten dele niet-christelijke
esoterie steeds in christelijke termen dient te worden verwoord.

1. Wij zijn gebouwd op de grondslag van de apostelen en profeten ....’

(en gegrondvest op Christus de Heer): het begin van de H. Mis, korte

vorm.

* * *
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Bij het overlijden van Theo Singendonk

Door een communicatiefout werd de herdenking van

priester Theo Singendonk niet opgenomen in ons vorige

nummer. We plaatsen deze nagedachtenis daarom alsnog

in dit nummer.

Op 27 januari jl. is op bijna 85 jarige leeftijd priester Theo

Singendonk overleden.

In de Arnhemse kerk, waar hij in juni 1979 de priesterwij-

ding ontving, is op 30 januari de Heilige Mis, met grote

dankbaarheid voor wat hij voor de Arnhemse kerkge-

meente heeft betekend, aan hem opgedragen. Allen die

hem hebben gekend, weten hoe toegewijd, liefdevol en

zachtmoedig hij gestalte heeft gegeven aan het priester-

schap. Met grote nauwgezetheid verrichtte hij zijn werk en

gaf hij blijk van zijn kennis. Door zorgvuldig gekozen en

uitgesproken woorden heeft hij velen geïnspireerd met

zijn preken; altijd op zoek naar de ware bedoeling van de

woorden in de vele geschriften die hem voedden op zijn

zoektocht naar de waarheid achter de gebeurtenissen.

Op 1 februari hebben zijn vrouw, kinderen, familie en be-

kenden op een plechtige en liefdevolle wijze afscheid van

hem genomen. Daarbij kwam op een bijzondere wijze tot

uitdrukking wat en hoeveel hij heeft betekend voor allen

die hem na stonden. Maar ook dat hij zijn leven heeft ge-

steld in het teken van dienstbaarheid en dan met name

dienstbaarheid aan de Heer.

De leden van de Arnhemse kerkgemeente zijn hem zeer

dankbaar voor wat hij aan hun gemeenschap gedurende

vele tientallen jaren en in verschillende functies heeft bij-

gedragen.

Rien van Geet



Van de Regionaris

God ter sprake – priesterwijding en het vrouwelijk aspect

Sinds de verzelfstandiging zijn in onze Kerk aan twee vrou-
wen hogere wijdingen verleend: die van subdiaken en van dia-
ken; binnen afzienbare tijd volgt ook de wijding tot priester.
Voor sommigen onder ons is dat traag, in het besef dat die ver-
zelfstandiging al twee jaar geleden plaatsvond; voor anderen
(te) snel. We moeten aan het idee van vrouwelijke priesters
wennen, maar het is daarbij goed ons te realiseren dat binnen
de LCC, de Liberal Catholic Church, een dertigtal jaren gele-
den al het openstellen van het priesterschap voor vrouwen ter
sprake kwam, maar werd afgewezen door een onderling net
niet overeenstemmende visie op dit punt van de Algemene
Bisschoppelijk Synode. De situatie in de VK Kerk in Neder-
land, en daarmee ook in een aantal andere VK kerkprovincies,
doet nu recht aan de gelijkwaardigheid van vrouwen en man-
nen, in álle opzichten, ook in die van het kerkelijke ambt.

Onze Kerk is in Nederland niet de eerste hierin; al eerder is
door ons gewezen op de priesterwijding binnen de OudKatho-
lieke Kerk van twee vrouwen. De wijding van een van hen
vond plaats in december 2003 in de OK kathedraal te Utrecht;
zij wordt volkomen als priester en zielenherder geaccepteerd
in de Groningse parochie waar zij is ingedeeld.

Niet helemaal los hiervan worden door ons nu al enige tijd
veel gedachten gewijd aan ‘het vrouwelijke aspect’, waarvan
velen menen dat dat nauwelijks tot uiting komt in onze Kerk.
Wat wordt dan onder het vrouwelijke aspect verstaan? Niet
met betrekking tot de positie van vrouwen in de Kerk – dat
ook wel, zij het in dit verband wat zijdelings – maar veel meer
in liturgie en leer: daarin is het allemaal te mannelijk gedacht
en verwoord. Een vrouwelijke benadering van het leven en in
de menselijke verhoudingen,– daarvoor lijkt er geen ruimte te
bestaan. Het sterkst komt dit tot uiting – of juist niet!– in het
Godsbeeld; het komt ter sprake – of juist niet! bij de aanvang
van elke lof- en eredienst, en bij elke Eucharistie die we vie-
ren: in de Naam van de heilige Drievuldigheid.

God ter sprake
Eigenlijk zouden we moeten zwijgen in plaats van spreken
over God; immers ‘waarover we niet kunnen spreken, moeten
we zwijgen’, zo hield ons een hedendaags filosoof al voor.
Maar spreken over God in liturgie en leer doen we voortdu-
rend. Ik breng daarom God toch ter sprake, en bezie of er wat
zinnigs met ‘het vrouwelijke aspect’, en dan in het bijzonder
van God, te zeggen is. En als dat enigszins mogelijk zou zijn,
dan in ieder geval in symbolen, of in metaforen, dat is, anders
gezegd, in gelijkenissen van één woord. Zo’n metafoor van
God, een erfenis van Israël, is ‘Vader’. God is als een vader;
en daarbij horen één of meerdere karakteristieken van ‘vader’
die passend kunnen zijn voor God. In de loop van de eeuwen
zijn steeds verschillende karakteristieken van ‘vader’ passend
bevonden; te denken is aan nabijheid, geborgenheid, liefde, en
ruimte en groei naar volwassenheid gevend, … Maar het kan
zelfs zó zijn, dat ook niets karakteristieks van ‘vader’ meer
goed van toepassing is op God, en daardoor verliest de meta-
foor ‘vader’ zijn betekenis en waarde. Het lijkt erop, dat dat in

deze tijd het geval is, al was het alleen al om de (geheel
onterechte) associatie van ‘vader’ met een man. Over God de
Moeder spreken lost het probleem natuurlijk niet op, evenmin
als spreken over God de Vader-Moeder: .

God is eigenlijk een naam, een niet nader benoembare
Naam weliswaar, maar zeker geen begrip; want een begrip is
toepasbaar op zaken die wel iets gemeenschappelijks hebben,
maar toch zeer verschillend kunnen zijn zoals bijvoorbeeld het
begrip ‘boom’. Spreken over het Godsbegríp heeft dus geen
zin: God als Naam is uniek, is met niets vergelijkbaar, al kun-
nen we een aspect van God vergelijken met iets voor ons be-
kends ‘als Vader’. Het kan ook anders, maar het Christendom
heeft het geërfd van Israël; Jezus zelf gebruikte die Naam.
Maar het blijft een metafoor, en daarmee een benadering.
‘Vader’ is geen aspect van God, Die geen enkel ‘aspect’ heeft;
God is veel meer dan ‘vader’, veel grootser, omvattender, over-
stijgender, meer overtreffend in alles wat ons bekend is.

We kunnen misschien wel spreken over het goddelijke in
ons – de goddelijke vonk –, maar natuurlijk nooit over
God-in-ons. Omgekeerd zijn we wel altijd ‘in God’, al zijn we
ons er zo weinig van bewust.

Het spreken in metaforen zoals die voor ‘God de Vader’,
geldt natuurlijk ook voor ‘God de Zoon’; en Jezus zelf sprak
over ‘Zoon’, als metafoor, al had hij het ook over zonen en
dochters in de voor de hand liggende, reële betekenis. Daarbij
te bedenken dat het dán niet gaat over kinderen, maar over
volwassen mensen, niet over nog opgroeiende kinderen.
Dáárover sprak hij ook, maar gebruikte direct daarna de woor-
den ‘áls kinderen’, als metafoor voor hen die het Koninkrijk
van God aannemen als kinderen.

Evenals bij God de Vader is het bij God de Zoon, bij
Christus, niet goed mogelijk te spreken van Christus-in-ons.
Wel misschien over ‘het Christusbeginsel-in-ons’? Dat hangt
in ieder geval samen met ons mensbeeld dat wij voor dyna-
misch houden, in ontwikkeling, uitgroeiend naar, ja naar wat?
Naar volmaaktheid, heelheid?

Als het vrouwelijke aspect in liturgie en leer ontbreekt,
moeten we dan, sprekend over God, niet zoeken naar een an-
dere metafoor van God, omdat de huidige zo veel mannelijk-
heid zou veronderstellen? Dat kan mogelijk het gemis aan het
vrouwelijke aspect vanzelf opheffen, omdat dan het in de loop
der eeuwen ingeslopen mannelijke aspect niet meer als tegen-
pool ter sprake komt. Ik pleit overigens ten sterkste hierbij niet
te spreken van het mannelijke of vrouwelijke aspect van God:
God heeft immers geen aspecten en zeker niet mannelijke of
vrouwelijke.

Het bovenstaande bevat slechts fragmentarische gedachten,
die voortgezet zouden moeten worden in een gezamenlijke
overdenking door betere en meer nauwkeurige en zinvolle.

God ter sprake:– hoe moeilijk is het spreken over God. We
kunnen het niet laten– ter meerdere glorie van God.

+Frank, regionaris.
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Patricia van Oosten: (V-K. kerkgemeente Utrecht) is professioneel
zangeres / pedagoge. Zij geeft meditatieve concerten met Gregori-
aanse, Tibetaanse en Soefie-gezangen, begeleid met tanpura. Ze
heeft een praktijk voor professionele stem- & zangtraining. Ze maakte
de CD ‘Rosa M.’ met Ensemble Purusha; zang, tanpura, sitar en viool.
Meer informatie op de website: www.healing-sound.nl

¹. “Healing Sound” leert je het ‘compenseren’ te vergeten. Ze leert je
geen techniek, maar helpt je liefdevol de verdeeldheid los te laten en
één te worden met Toon, Eenheid. Dan is het verder enkel zaak om
ook in het dagelijkse leven te leren één te zijn en op te gaan in haar
gebeurtenissen.

* * *
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Johannes de Doper – naar een schilderij van Leonarda da Vinci



“God zingt mij”

Patricia van Oosten

Als er één ding is dat ik ontdekt heb in zingen, dan is het wel
dat er een perfecte ordening of perfect principe bestaat; dat,
wanneer volledig wordt afgestemd met dit principe, dit tot zui-
vere en moeiteloze toonvorming leidt, tot schone, helende zang.

De formule is als volgt: De “doener” verdwijnt, wanneer de
ervaring van toon en klank (taalgestalte) volledig wordt toegela-
ten, volledig wordt ontvangen, in lichaam, ziel en geest. Wan-
neer het ik, het “men” verdwijnt of oplost in muziek.

Zoals een vliegtuig wordt gebouwd in overeenstemming
met het principe van de aërodynamica, waardoor het perfect,
zeker, licht en harmonieus vliegt, zo zijn wij in vrede, zeker-
heid, dankbaarheid en liefde, wanneer we opgaan in of één
zijn met het Ene, Goddelijke Principe. Dit principe drukt zich
uit in toon of essentie en gestalte of vorm. Opgaan in ervaring,
zonder inbeelding, geeft geen ruimte aan het ego, maar aan
Christus, het ware Zelf.

Er is nog steeds actie, handelen, maar dan vanuit de directe
bron. Dat handelen is zonder weerstand, zonder angst, conflict
of strijd. Het is handelen, het is zijn – in overgave.

Wat ik ook ontdekte in zingen is, dat schoonheid en har-
monie vanzelf optreden, wanneer techniek en klankvoorstel-
ling niet worden ondernómen. Dan is er eenwording met de
muzikale klank en toonbewegingen zélf. Heel praktisch eigen-
lijk: Gods techniek.

Het heeft lang geduurd voordat ik zag, dat er dan geen per-
soon meer is die zingt, maar alleen het zingen zélf. De persoon
en de zang zijn een en dezelfde! De persoon en haar techniek
en inbeeldingen van imperfectie bestaan helemaal niet! Er is
alleen maar rituele zang en die is perfect. Altijd.

In eenwording met wat is, gedragen gedachten zich rustig,
helder, en eenduidig. Het gevolg daarvan is, dat mijn stem, mijn
innerlijk lichaam, zich licht en uiterst efficiënt beweegt én dat
mijn zang stabiel, levend, vrij, vreugdevol en ontroerend is.
Daardoor besefte ik, dat alle uitkomsten de levende manifestatie
van God is, die liefde, goedheid, volmaaktheid en zekerheid is.

Zingend besefte ik, dat gedachten ten grondslag liggen aan
alle verschijnselen en dat dus de verschijnselen even vluchtig
zijn als gedachten. Niet “werkelijk” of permanent, maar re-
flecterend wat geloofd wordt. Is dat geloof wankel, gebaseerd
op imperfectie en tekort, dan spiegelt zich dat in de stof. Is dat
geloof zeker, volledige overgave en vertrouwen aan wat IS,
dan spiegelt zich dat als veiligheid en vrede in de stof. Maar
geloof zónder overgave of eenwording met de zang van han-
delingen en sensaties in ons dagelijkse leven, is een mentaal
idee dat geen zoden aan de dijk zet.

Het “moeilijke” is, dat er eerst dit geloof van eenheid moet
zijn en niet de op de stof georiënteerde analyse. Die is voort-
durende vrede niet van nut.

Zingend besefte ik ook, dat ik niet in staat ben om mijn ge-
dachten blijvend te sturen of te controleren. Ze zijn te vluchtig
(muzikaal) en reageren op mijn pogingen van angst en contro-
le. Een eindeloze cirkel, bewijzend dat zelfgerichtheid een er-
varing van verdeeldheid schept.

Aldus ontdekte ik, dat de enige, werkelijke verandering ten
goede gelegen is in het loslaten van resultaten (inbeeldingen)
en het overgeven van het vergankelijke, juist door er helemaal
in op te gaan, erin te verdwijnen. Dit is de actie van zingen,
wat de realisatie is van het Zelf, dat Zang is: God die Zichzelf
Zingt, op de plaats waar Ik Ben.

Zo begreep ik, dat zingen “plaats” heeft in het Licht van ge-
waarzijn, waar de persoon, zijn techniek, zijn interpretatie en
zijn zang niet bestaan. Er is alleen dansende orde in het Licht.

In die overgave is er “moeitenloosheid” en vermeerdering
van levenskracht, emotionele balans en heling, vrede, schoon-
heid en mededogen.

De “Ik die doet” blijkt niet te bestaan, wanneer je hem
zoekt; wanneer de zanger zijn voorstelling en techniek loslaat
en op zoek gaat naar wie er zingt…

Het ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods’ is dus slechts een
verspringen van de blik in de doener en zijn inbeeldingen, in
het Licht van de dansende verschijnselen. Het is Leven; het is
bevrijding. Zingen in het Licht is het vieren van bevrijding.

Zoals in de stralen van de zon geen duisternis verkeert, zo
verkeert er geen duisternis in ons als zijnde uitstralingen van het
Ene Goddelijke Principe. Zoals de stralen van de zon nooit pro-
beren de zon zelf te bereiken, want ze zijn één met de zon, zo
wil gebed of contemplatie nooit God bereiken, maar wél uitstra-
len. Zo is in zang elke poging (van de persoon) om de toon te
bereiken een poging die disbalans creëert. Eén toon te zijn en
deze toelaten uit te stralen in alle zang, in alle muziek, dát de-
monstreert de schoonheid van zang, van de mens, van God.

Zo kunnen lijden en gebrek het gevolg zijn van zelfverzon-
nen ideeën omtrent tekort, ziekte en dood; omtrent goed en
verkeerd, vanuit dat ‘wortel-idee’, dat ik “iemand ben, die is
en doet en van wie alles van afhangt”. Zo iemand maakt in-
beelding mogelijk. Lelijke inbeeldingen inruilen voor schonere
geeft geen werkelijke vrede.

Blijkbaar is er dus één principe, dat net als voor zingen en
vliegen ook voor ‘leven’ geldt. Het enige wat gevraagd wordt,
is overgave aan zang, zoals het leven zich nu voordoet, en het
lied, de klanken (gestalten) en tonen (sensaties) van Zijn, in
het weten dat Gods werkelijkheid Liefde, perfectie is.

Aangezien ‘toon’ een ongedeelde, oneindige eenheid is, is
zingen de juiste handeling om te leren ‘op te gaan’ in het Per-
fecte Principe. Vandaar dat bijna alle religieuze en spirituele
disciplines zang praktiseren. Uiteraard mist het zijn doel, wan-
neer persoon en inbeelding nog actief zijn. Maar zang heeft de
verleidende eigenschap om die te vergeten…

In zingen ervaar je onmiddellijk wanneer er geen balans is
en deze ‘gecompenseerd’ ¹ moet worden. Dit betekent, dat de
doener aan zet is, in plaats van God.

Het zingende ontvouwt de wetten van de aërodynamica
van de stem en de ziel. Zang is helend, herstelt Orde.

Zo navigeer je door middel van zang in afstemming op
Eenheid. God zorgt dat je vleugels zó bewegen, dat je vliegt en
niet valt...
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Wetenswaardigheden uit de kerkgemeenten

Hendrik S. de Bruin

Amersfoort in de bres voor de Vrouw(en)
� In het meinummer van het Amersfoortse Maandbericht

herinnert priester Parcival van Gessel ons eraan, dat Eleonore
Kemperink de tweede vrouw zal zijn, die tot subdiaken wordt
gewijd: zij ontvangt deze wijding (met Henry Hagen) op
Hemelvaartsdag in de Amersfoortse Onze-Lieve-Vrouwe-
gemeente uit handen van Mgr. Frank den Outer.

� De discussies rond de vrouwenwijdingen in onze Kerk
waren veelvuldig en heftig. Sommigen waren ertegen,
omdat zij ervan uitgingen, dat de apostolische successie
teniet zou worden gedaan, aangezien de discipelen alleen
mannen waren geweest en dus alleen mannen de pries-
terlijke opvolging door zouden kunnen geven; anderen
vreesden dat de vrouwenwijdingen onverantwoord waren
vanwege conflicterende energieën waardoor ‘een
vrouwenlichaam schade zou ondervinden’…

� Priester Parcival stelt hiertegenover, dat alle wijdingen
zowel voor vrouwen als voor mannen zijn; met Pinksteren
werden immers zowel vrouwen als mannen aangeraakt met
de Heilige Geest, zoals we lezen in de toespraak van Petrus
in de Handelingen der Apostelen (2,17).

� Eveneens in het meinummer stelt priester Tom Fokker, dat
de subdiaken degene is, die specifiek de verhalen over
Christus moet vertellen, toen hij als Jezus op aarde leefde
en de mensen trachtte liefde voor elkaar bij te brengen als
leden van een grote familie van de mensheid.

Rotterdam duikt in de

geschiedenis der kerkgemeente
� Priester Ronald Engelse verzorgde in het meinummer van

het Maandbericht van de Rotterdamse Sint-Franciscus-
gemeente een boeiende, geïllustreerde geschiedschrijving
van deze gemeenschap. Ze viert haar tachtigjarig bestaan én
de 90ste verjaardag van priester Frans ten Brink op zondag 5
juni (feest van St. Bonifacius), terwijl tijdens de feestelijke
H. Mis op die dag Mgr. Den Outer Petra Schuurmans tot
klerk en Ietske Engelse tot deurwachter en lezer zal wijden.

� Al op zondag 24 september 1922 werd in een private
Vrij-Katholieke kapel aan het Virulyplein de eerste H. Mis
(stille Mis) door priester ir. B. Wouters opgedragen. De
kerkgemeente groeide gestaag en in 1925 werd ze – men
kerkte toen in een private kapel aan de Mathenesserlaan –
toegewijd aan de H. Franciscus van Assisi.
Op 5 april 1926 legde Mgr. Wedgwood al de eerste steen
voor de te bouwen kerk en op 15 augustus van dat jaar
consacreerde hij onder grote belangstelling het nieuwe
godshuis, een creatie van architect ir. Lockhorst. Binnen een
jaar was de Vrij-Katholieke geloofsgemeenschap van Rot-
terdam uitgegroeid tot een der best toegeruste Vrij-Katho-
lieke gemeenten in Nederland, mede dankzij priester Wou-
ters en diens vrouw, die tot in de Tweede Wereldoorlog de
dragende krachten achter deze kerkgemeente zijn geweest.

� Vermeldenswaard in dit meinummer zijn zeer zeker ook
het artikel over het Thomas-evangelie (deel 2), de bijdrage
over de religie der Katharen en de beschouwing over het
ontstaan der ‘Ecclesia Catholica Libera’, alsmede de
aandacht voor Jiddu Krishnamurti.

Meditatie in Bloemendaal
� In het april-meinummer van ‘Raphaël’ van de gelijknamige

kerkgemeente Haarlem e.o. vertellen Mark en Liza Velt-
kamp ons over de unieke kerk van de Sagrada Familia (de
H. Familie) in Barcelona. De bouw startte al in 1882 en de
bouwmeester Antoni Gaudí sliep zelfs op de bouwplaats
om altijd bij ‘zijn’ kerk aanwezig te kunnen zijn. Het bede-
huis kent vele symbolische beeldengroepen en telt acht
klokkentorens. Dankzij vrijwillige bijdragen en bouwers
wordt nog altijd aan de kerk gebouwd. Geen lijn is er recht,
want Gaudí zei steeds: “De mens is de schepper van de
rechte lijn, God die van de golvende”. (Van 28 april t.e.m.

18 september wordt de tentoonstelling ‘Antoni Gaudí –

Dromen en bouwen’ gehouden in de Kunsthal

Museumpark, Westzeedijk 341 te Rotterdam. – hsdb)

� Een meditatieve bijdrage, ‘Zonnestralen’ geheten, wijst
ons op het fantastische gezicht, wanneer “zonnestralen de
kerk binnenkomen, zichtbaar gemaakt door de wierook die
er nog hangt, zo vlak na de dienst. De energie stroomt als
het ware naar binnen. Energie waar wij allen gebruik van
mogen maken. En wat voor het zonlicht geldt, geldt ook
voor het Goddelijk Licht. Ook deze energie daalt iedere
week in de kerk neer. Alleen hebben wij de taak om het
Goddelijk Licht niet in de kerk te houden, maar we moeten
het met z’n allen naar buiten verspreiden, want dat is zo
nodig in deze periode van somberheid en nood. De wereld
heeft het hard nodig”…

Amsterdam te drieën…
� Een citaat uit een artikel over de Triniteit, geschreven door

priester Piet Standaar in het april-meinummer van de
‘Mededelingen’ van de Amsterdamse Sint-Gabriël-
gemeente: “Drievuldigheidsdag: In het Graduale voor deze
dag wordt gezegd: “Er zijn drie getuigen in de hemel: de
Vader, het Woord (de Zoon) en de Heilige Geest; en deze
drie zijn één. Er zijn ook drie getuigen op aarde: de Geest,
het water en het bloed; ook deze drie zijn één”. Deze aard-
se getuigen zijn symbolen, of vertegenwoordigers van het
geopenbaarde Goddelijke leven. Zo verwijzen de geest en
het water naar het scheppingsproces, dat zo prachtig wordt
beschreven in het boek Genesis. Geest en water kunnen wij
zien als de twee complementaire manlijke en vrouwelijke
oerprincipes, waardoor de Godheid tot openbaring kan ko-
men. Al het leven – ook ons leven – draagt deze oerprinci-
pes met zich mee. Het bloed is een symbool van dit
geopenbaarde Goddelijke leven. Wij moeten begrijpen dat
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alle woorden, die wij gebruiken om de Godheid en de
schepping te omschrijven, slechts beperkte aanduidingen
zijn, en dat het werkelijke mysterie niet te omschrijven
valt. De H. Drievuldigheidsdag is een bijzondere gelegen-
heid om – door alle omschrijvingen heen – in directe aan-
raking met het Mysterie te komen”.

Den Haag blikt even terug…
� In het april-meinummer van het kerkblad van de Haagse

kerkgemeente van Sint Albaan wordt onder meer aandacht
geschonken aan de bouw van de Sint-Albaankerk, welke in
1932 aan de Rietzangerlaan begonnen is. Mgr. Bongers
heeft destijds de eerste steen gelegd. Van dit gebeuren,
waarbij ook prof. Van der Stok aanwezig was, alsook van
het vroegere interieur van de kerk, en van het destijds nog
onbebouwde terrein rondom het godshuis kunt u foto’s
bekijken op internet: . Voorts wordt u geadviseerd naar
‘on line’ te gaan: fotocatalogus, en te zoeken op
Rietzangerlaan 2a of op Vrij Katholieke Kerk.

Naarden in het licht van de Zeven Stralen
� In het maartnummer van het ‘Maandbericht’ van de Naar-

dense kerkgemeente van Sint Michaël en Alle Engelen
wordt onder meer gewezen op de betekenis van de voort-
durende aanbidding van het H. Sacrament op Witte Don-
derdag. De indringende stilte en de, als het ware, voelbare
aanwezigheid van Christus zorgen ervoor, dat tijd bijna
niet meer bestaat, aldus priester Marco Warnon.

� Priester Markus van Alphen wijdt een artikel aan de Zeven
Stralen. Belangstellende lezers en lezeressen verwijst hij in
dezen naar de serie ‘De nieuwe psychologie’ (van Alice
Bailey), waarvan de eerste twee delen bestaan uit een
‘Verhandeling over de Zeven Stralen’.

� In de april-editie is aandacht voor de voorjaarsvergadering
van de Raad van Gemeenten op zaterdag 4 juni in Utrecht,
voor het VKK-congres op 1, 2 en 3 juli 2005 in het
Theosofisch Centrum te Naarden, en voor een internationaal
kerkcongres, dat in 2006 zal plaatsvinden. “In 2003 hebben
wij als kerkprovincie het voortouw genomen vanuit de
gedachte, dat het vrouwelijke aspect van God meer aandacht
dient te krijgen binnen de Kerk. Dat vrouwelijke aspect uit
zich niet alleen in het wijden van vrouwen, maar dient ook
naar voren te komen in de organisatie en de liturgie. Het is
zinvol dit op het congres aan re reiken aan hen die zich
hebben aangesloten,” aldus het commentaar.

� ‘Missie en Visie’ is nu ten tweeden male behandeld in de
Clericale Synode. Met enkele aanpassingen gaat dit stuk in
maart naar de besturen van de kerkgemeenten voor een
tweede bespreking.

� De inmiddels door Mgr. Frank uitgebreide Liturgiecom-
missie communiceert via de CKB-Nieuwsbrief met de
kerkleden over de liturgische/ceremoniële vorderingen.

De Raalter kerkgemeente en het uitverkoren volk
� In het maart-aprilnummer van de ‘Lichtkring’ van de

Raalter Christus-Pantocratorgemeente stelt priester Johan
Pameijer, dat Adam en Eva prachtige symbolen zijn voor
belangrijke fasen in het Scheppingsproces. Het Jodendom
liet ons dan ook een schat aan symbolen en metaforen

na.Door de eeuwen heen steunden de Joden op de
historische basis van hun Thora en de daaraan ontleende
mystieke interpretaties van de Kabbala. Nog steeds noemt
het Joodse volk zichzelf ‘het uitverkoren volk’ en de staat
die het al jaren met hand en tand verdedigt: ‘het Beloofde
Land’.
De naam van de staat Israël is samengesteld uit de drie
woorden ‘Is’, ‘Ra’ en ‘El ‘: Maan, Zon en God, een van de
Joodse mystieke geheimen. Jacob ontving deze naam, nadat
hij was ingewijd in de goddelijke Mysteriën, die besloten
liggen in de ogenschijnlijk historische verslagen van de Thora.
Wij weten inmiddels, dat de Exodus geen historische
grondslag heeft. De namen van de 42 halteplaatsen en hun
betekenissen wijzen op een diepgaand groeiproces van het
bewustzijn. Egypte stelt het land van de veelheid voor, en
Kanaän dat van de eenheid (de stammen als ‘het uitverkoren
volk’). Het Jodendom profileert zich als een metafoor van de
mensheid, daaraan ontleent dit volk zijn grote belang.
Waarom werd Jezus juist in Bethlehem geboren? Niet alleen
omdat zich daar enkele belangrijke mysterietempels
bevonden. Het geheim schuilt volgens het Joodse mystieke
denken in de naam Beth-lechem (Broodhuis) en in de
totaalwaarde van de letters waaruit deze naam bestaat. Deze
bedraagt 490. Zoals er 42 halteplaatsen in de Exodus zijn (de
zes Scheppingsdagen) belichaamt Bethlehem (7 x 70) de
zevende dag. Alleen hier kan Hij worden geboren, die de
wereld de achtste dag (het nieuwe Jeruzalem of de Nieuwe
Aarde) zal binnenleiden.

Utrecht herdenkt professor

priester Van der Stok z.g.
� In het januari-februarinummer van het Maandbericht van de

Utrechtse Sint-Maartengemeente is aandacht geschonken
aan de nog altijd actuele opvattingen van professor priester
J.E. van der Stok z.g. Hij stelde dat “onder de machten
achter de tijdkring van het kerkelijk jaar de vrouwelijke
machten op zijn minst een gelijkwaardige, zo niet een meer
overwegende rol spelen dan de mannelijke; op politiek,
economisch en godsdienstig gebied en op dat van het gezin
overheersen overal tegenwoordig de mannelijke machten
met een volslagen terzijdestelling of zelfs onderdrukking
van de vrouwelijke, productieve zijde”.
Zijns inziens geldt dit ook voor de Liturgie van de VKK. Zo is
de Invocatie in de Korte Vorm van de voorbereiding der H.
Mis ‘volslagen mannelijk’, want zij laat datgene wat de
vrouwelijke achtergrond van de H. Drievuldigheid genoemd
kan worden, terzijde. Doordat in het oudste christendom na de
uitdrijving van de gnostieke opvattingen alle aanbiddingen
van de vrouwelijke voorstellingen werden veroordeeld en
alles wat verband hield met de Hagia Sofia werd geëlimi-
neerd, is de hedendaagse christelijke theologie uitermate
steriel. Tot overmaat van ramp werd in de puriteinse tijden
van de Hervorming in de protestantse Kerken het laatste
overblijfsel van de aanbidding van het Eeuwig Vrouwelijke,
de adoratie van Onze Lieve Vrouwe, uitgeroeid.
In het kader van een ideale viering van elke H. Mis en op
grond van de vrouwelijke aspecten van Kracht, Wijsheid
en Liefde stelt prof. Van der Stok dan ook voor om de
Invocatie aldus te verbeteren: “In de Kracht van de Vader,

20

Reflectie 2(2), juni 2005

Enige tijd na zijn bekering wordt zijn naam Saulus gewijzigd
in Paulus, de Samech met de getalswaarde 60 vervangen door
de Peh met de getalswaarde 80. Het geheim achter deze
naamsverandering zou te maken kunnen hebben met de 60,
een getal van deze wereld, samenhangend met de zes schep-
pingsdagen, en de 80 – de nieuwe wereld – een getal dat te
maken heeft met de acht, een eeuwigheidssymbool.

De gnostici
Dat een verandering van Naam een diepgravende betekenis
heeft, toont ook het Evangelie van Philippus. “Als een christen
de Heilige Geest ontvangt, draagt hij de naam als een ge-
schenk,” leert dit Evangelie van een gnostische groepering uit
Antiochië. Het Valentiniaanse ‘Evangelie der Waarheid’ staat
zelfs uitvoerig stil bij de diepe achtergrond van de naamge-
ving. De naam van de Vader spreekt men niet uit. Hij open-
baart zichzelf door een Zoon. Daarom is de Naam groot. Wie
zou deze grote naam dan kunnen uitspreken, behalve Hij aan
wie deze Naam toebehoort. De zonen van de Naam in wie de
naam van de Vader rustte en die zelf, op hun beurt, rustten in
Zijn Naam, aldus het bijzondere, ten onrechte uit de bijbelse
canon geweerde Evangelie.

Diepe eerbied voor de Naam doorademt dit geschrift.
Eigenlijk staat het geheel in het teken van de eerste bede van
het Onze Vader: “Uw Naam worde geheiligd.” Deze naam, zo
predikt Valentinus, behoort niet tot de categorie van woorden
en benamingen, maar hij is onzichtbaar. Hij, die niet voortge-
bracht is, heeft geen naam. Elders leert het Evangelie der
Waarheid respectvol: “Alleen de Zoon kreeg de Naam.”

Velen beschouwen het Evangelie der Waarheid als een me-
ditatie, en wie het werk met het hart leest, zal dit beamen.
Alleen dan kan men schrijven: “Wat is de naam? Het is de
oorspronkelijke Naam, het is werkelijk de Naam die van de
Vader afkomstig is, want Hij (de Vader) is de juiste Naam.”

Het Onze Vader
Zoals gezegd bewaarde het zevenvoudige “Onze Vader”

het heilige karakter van de Naam in de allereerste bede. Het
gebed van de Heer, zoals het wel wordt genoemd, kan dienen
als een meditatie, waarin de indaling van de goddelijke kracht
langs de zeven beden van de geheiligde Naam tot in het hart
van “het boze” voelbaar wordt gemaakt. Wie wil, kan door de
omgekeerde lezing van het “Onze Vader”, dus opgaande van-
uit “het boze”, tot het mysterie van de heilige Naam, weer op-
stijgen van het oer-menselijke tot in het goddelijke.

Juist in deze opstijging vanuit de boze laagte ervaart men de
verruiming van het bewustzijn, stap voor stap. Langs de vier
vragende beden worden de drie aanbiddende mantra’s bereikt.
Zo ontvouwt zich uit de beperktheid van het lagere de ongeken-
de vrijheid van het hogere. Uw wil geschiede, Uw koninkrijk
kome en dan het metafysische “Uw Naam worde geheiligd”. Nu
pas wordt het mysterie van de Naam gevoeld in een grenzenloos
bewustzijn, omhuld door een oceaan van eeuwigheid.

Wie de indaling van het goddelijke langs de zevenvoudige
ladder van het “Onze Vader” meebeleeft en vervolgens de op-
stijging langs diezelfde ladder ondergaat, die begrijpt de meta-
foor van de 153 vissen. De ziel is als de peilloze diepte van de
oceaan, bodemloos en zonder maat, maar gevuld met alle as-
pecten die door het “gebed des Heren” worden aangeroerd: het
boze, de verleiding, de vergeving, het dagelijkse brood – als

metafoor voor ons geestelijke voedsel – en dan, alsof een ri-
vier naar de overzijde wordt gekruist, de Wil van God, zijn
Koninkrijk, bekroond met zijn ondoorgrondelijke Naam.

Ik ben die Ik ben
Namen hebben altijd een magische klank gehad. Door ie-
mands naam te noemen verkreeg men een zekere macht over
de persoon. Vandaag de dag ontvangen kinderen de meest
exotische namen, als teken van een multiculturele samenle-
ving. Namen bezitten een zekere toverkracht. Om ons heen
ontmoeten we mensen die hun naam veranderen, omdat ze een
nieuwe fase van hun leven binnengaan. Hiermee symboliseren
ze een nieuwe geboorte.

Maar één ding mogen we niet vergeten: de levensenergie
die wij God noemen, is naamloos. “Ik ben die ben,” zegt God
tot Mozes; en in de Hindoese Upanishads noemt het goddelijk
Zelf zich eenvoudig “Aham” (Ik ben). Ook de ziel heeft geen
naam. De naam die wij dragen is het tijdelijke merkteken van
onze persoonlijkheid. Hier op aarde moeten wij gekend wor-
den door onze naam, anders zijn we onvindbaar. In het be-
wustzijn van de ziel zijn er andere maatstaven ter herkenning.

Maar door de naam die onze ouders ons hebben gegeven,
zijn we met een onzichtbare draad verweven met de grote
voorgangers die onder dezelfde naam bekend waren, zoals
Chris, Johannes, Jacobus, Peter, Paul, Maria, Anna, Magda en
Rebecca. In de zuidelijke landen is zelfs de naam Jezus niet
ongebruikelijk. Tegenwoordig dragen honderden Europeanen
de naam van de profeet Mohammed, en mensen van Hindoese
origine tooien zich met namen als Krishna, Rama en Lakshmi.
Zo zijn de banden met de grote heiligen nooit doorgesneden en
gaan wij door het leven als de erfgenamen van de legendari-
sche religieuze helden.

Over de auteur: zie Reflectie 2005, nr. 1. Zijn nieuw te verschijnen
boek vindt u in de rubriek ‘Nieuwe boeken’.
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Binnengekomen mededeling

Van het ‘Internationaal Theosofisch Centrum’,

Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GS Naarden

Reincarnation: the untrue fact,

voordrachten in het Engels door

Prof John Algeo

van 6 – 13 juli 2005

Programma en informatie:

www.itc-naarden.org

E-mail: info@itc-naarden.org

tel: 035 - 6945121



Het geheim van de naam

Johan Pameijer

Het blijft een intrigerend verhaal, dat van de vissers die niets
vingen. Ze hadden hun netten aan de linkerkant van de boot
uitgeworpen en wachtten de hele nacht zonder resultaat. Toen
verscheen Jezus. “Zet uw netten uit aan de rechterkant”, zei
hij. Gedwee gehoorzaamden ze. Lang behoefden ze niet te
wachten. In een mum van tijd barstten de netten bijna van de
hoeveelheid vissen. Ze sleepten ze aan land en begonnen te
tellen. Honderd drie en vijftig vissen: 153! Niet meer en niet
minder. Wat had dat te betekenen? Precies de vraag, die de
exegeten eeuwenlang heeft beziggehouden. Toch is er maar
één antwoord mogelijk: de 153 vissen, die de discipelen aan
land sleepten, hebben betrekking op de naam van God.

Doorkneed als ze waren in getallenmagie, wisten de bijbelse
auteurs intuïtief dat het gebruik van getallen iets toevoegde aan
de tekst. Bovendien versluierde het gebruik van een getal de
ware betekenis voor niet-ingewijde lezers. Tegenwoordig weten
we dat het getal 153 de uitkomst is van een som. Negen maal
zeventien is namelijk precies 153. Maar tel de negen (een kern-
getal, omdat het driemaal drie is) bij de zeventien op, en het ge-
tal zesentwintig verschijnt. Nu zijn 17 en 26 allebei getallen van
de godsnaam Jehova ofwel YHVH, in cijfers omgezet:
10-5-6-5, bij elkaar opgeteld 10+5+6+5 = 26. Nu mag in de
oude joodse getalsmagie de 0 genegeerd worden. In dat geval
verschijnt de som 1+5+6+5 = 17. Plotseling wordt duidelijk, dat
zich achter de getallen 17 en 26 de naam YHVH verschuilt. De
vissers die aan de linkerkant bot vingen, haalden aan de rechter-
zijde van hun vissersboot god zelf uit het water, en het water is
in deze context duidelijk het symbool van de ziel. De uitleg van
de anekdote in Johannes 21 luidt dan als volgt: vissend aan de
goede zijde van de ziel wordt God gevonden, Die verborgen
blijft, als je aan de verkeerde zijde vist.

Een opmerkelijk verhaal. Enerzijds spoort het volledig met
de moderne visie op de linker en rechter hersenhelften, respec-
tievelijk rationeel en intuïtief, anderzijds vertelt het ons, dat
het vinden van God pure mystiek is. Natuurlijk is het een me-
tafoor voor de geestelijke inspanning die ware discipelen van
Jezus moeten verrichten om God te vinden. Langs rationele
weg zul je hem echter niet vinden. Alleen via het pad van de
intuïtie laat de onbekende God zijn verblijfplaats in de mense-
lijke ziel onthullen. Verder geeft dit verhaaltje ter afsluiting
van het Johannes-evangelie ons een boodschap mee over het
belang van een Naam.

Aan de naam werd vroeger magische macht toegekend.
Het noemen van de Naam brengt iemand in aanraking met de
aangeroepene. Daarom worden rituelen gevierd “In de naam
van...”. In een van zijn boeken herinnert Jung aan een Egypti-
sche hymne, waarin de gelovige zich tot de godheid Re wendt,
met de woorden: “Zeg me uw naam, goddelijke Vader, want
degene die bij zijn naam wordt geroepen, zal blijven leven.” In
een noot merkt de beroemde psychiater op: “Het geven van
een naam draagt bepaalde hoedanigheden over, zoals de ziel
zelf. Vandaar het oude gebruik om kinderen de naam van een
heilige te geven.”

Abra(ha)m en Sara(i)
Viermaal krijgt in het bijbelse conglomeraat van boeken ie-
mand een andere naam. Onmiddellijk na het sluiten van het
verbond met God, wordt aan de naam Abram een “ha” toege-
voegd en gaat de aartsvader Abraham heten. Aan de naam Sa-
rai, van zijn vrouw, wordt de “i” onttrokken, zodat zij voortaan
als Sara door het leven gaat. Historisch heeft deze naamsve-
randering mogelijk iets te maken met de afkomst van Abram
en Sarai. Oorspronkelijk zouden zij aanhangers zijn geweest
van het Indische godenpaar Brahma en Sarasvati, maar uit
ongenoegen over bepaalde sociale omstandigheden in India
met een volksverhuizing naar het “Ur der Chaldeeën” zijn ge-
komen, om de daar heersende religie te omarmen. Het verbond
met de nieuwe god was voor de Brahmaanse spijtoptanten een
echte wedergeboorte. Als stichters van de nieuwe joodse gods-
dienst verdienden zij een nieuwe naam.

Jacob - Is-Ra-El
Een derde naamswijziging is die van Jacob, na een griezelig,
nachtelijk avontuur. Aan de oever van de Jabbok-rivier bracht
Jacob zijn slavinnen en zijn elf zonen naar de overkant en verkoos
zelf de eenzaamheid om er te mediteren. De in Genesis 32:22-32
beschreven worsteling met een engel is de metafoor van zijn ei-
gen worsteling met de zwakheid van geest die ieder mens eigen
is. Na een nacht van strijd ontwrichtte “de man” Jacobs heupge-
wricht, hetgeen hem kreupel en onvruchtbaar maakte.

Dat is de oude manier om te vertellen dat Jacob een inwij-
ding ontving. Zijn ziel had geen geheimen meer voor hem en
de nieuwe naam, die de engel hem gaf, verdiende hij met ere.
Israël zou hij voortaan heten. Dat is voor het eerst dat deze
naam verschijnt: Is-Ra-El, een naam waarvan de betekenis nog
steeds niet ontsluierd is. Het is een geheime naam met een die-
pe esoterische betekenis. Het kan niet toevallig zijn, dat de let-
tergreep “Is” staat voor “Maan”, de lettergreep “Ra” voor
“Zon” en de lettergreep “El” voor “God”. Deze tegenwoordig
zo algemeen bekende landsnaam beschrijft niets anders dan de
opgang tot God via de Maan en de Zon.

Saulus-Paulus
Ten slotte ontmoeten we in de Handelingen van de apostelen
de “dreiging en moord blazende” Saulus, een agressieve ver-
volger van alles wat zich Christen noemt. Op de zandweg naar
Damascas verschijnt Christus zelf hem. De indrukwekkende
eenvoud van de klacht “Saul, Saul, waarom vervolgt Gij Mij”
is voor de opgewonden achtervolger onverdraaglijk. Hij stort
ter aarde, verblind door het licht waaruit de geheimzinnige
stem geklonken had. Drie dagen lang is Saulus stekeblind. In
zijn wanhoop brengt hij deze tijd biddend door. Eindelijk komt
de discipel Ananias en legt Saulus de handen op, daartoe ge-
machtigd door Jezus. En terstond vielen hem de schubben van
de ogen en hij kon weer zien, meldt Hand. 9:18. Onmiddellijk
liet Saulus zich dopen.
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in de Wijsheid van de Zoon en in de Liefde van de Heilige

Geest, Amen”.

� Priester Frank Kouwe sluit in het mei-juninummer hier
min of meer op aan: zo wordt de Liturgie volgens hem
over het algemeen als mannelijk ervaren. In de polariteit
van mannelijk en vrouwelijk en het samengaan van die
krachten is de Schepping mogelijk. Onze Liturgie dient
dan ook scheppend te zijn, een belangrijk onderwerp voor
de nieuwe Liturgiecommissie!

Zwolle in gewijde sfeer
� In het april-meinummer van het Maandbericht van de

Sint-Michaëlgemeente te Zwolle gaat priester Gert Jan van
der Steen nader in op het verschil tussen inwijdingen en
wijdingen. Tijdens een inwijding wordt vaak een gevoel
van lichtheid en opgeheven zijn ervaren. Daarbij komt
soms ook een gevoel van genade. Kerkelijk gezien kan
bijvoorbeeld het sacrament van de Doop ook als een
inwijding worden beschouwd. Bij een wijding gaat het
met name om het beter functioneren ten behoeve van
anderen en van de wereld, alsmede om de erkenning van
het Vaderschap Gods.

� Voorts filosofeert Wies Kuiper over de diakenwijding die ze
onlangs uit handen van Mgr. Den Outer heeft ontvangen:
“Mijn opdracht voor de rest van mijn leven is om dat, wat

door de wijding in gang is gezet, levend te houden. […]

Zo’n vermogen krijg je nooit voor jezelf. Het is bedoeld om

een beter instrument te kunnen zijn in Gods hand om het

plan dat Hij heeft, tot uitvoering te brengen. Het plan van

evolutie, dat zo mooi verwoord is in de Akte van Geloof: Dat

ieder, hoe ver hij ook is afgedwaald, eenmaal terug zal

komen naar zijn punt van uitgang, maar dan bewust. Hij is

vertrokken, onbewust, vanuit een eenheid, heeft de dualiteit

in al haar verschijningsvormen ervaren, en is als bewust

wezen op weg, terug naar die eenheid”.

Hendrik S. de Bruin (1934): studeerde na het gymnasium (al-
pha) Neerlandistiek tot het kandidaatsexamen, was vormings-
werker en werd uiteindelijk hoofdredacteur bij een Groningse
uitgeverij. Hij verricht nog altijd kopijvoorbereidend en redac-
tioneel werk, ook buiten dit tijdschrift.

* * *
*
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Egelskop, een moerasplant

Tekening in rood krijt van Leonardo da Vinci



BOEKBESPREKINGEN

Water weet het antwoord
Recensie: Lambèrt de Kwant

De foto’s uit dit boek “Water weet het antwoord” kom je in tal
van bladen tegen. Masuro Emoto heeft met zijn boek met fo-
to’s van waterkristallen veel losgemaakt. Hij vroor watermon-
sters in, die tevoren waren blootgesteld aan de invloed van
woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek.
Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en stelde vast,
dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect ge-
vormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, ge-
dachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen.
Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit wa-
ter bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleu-
tel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen zowel
op persoonlijk vlak als op collectief en mondiaal niveau. Het
voert te ver om de werkwijze van Emoto te beschrijven, maar
de kristalfoto’s die hij maakte, bleken uitermate veelzeggend
in hun uitdrukking van de wereld. Hij ontdekte er een diepe
wijsheid in. Kristallen verschijnen slechts gedurende de twin-
tig of dertig seconden waarin de temperatuur stijgt en het ijs
begint te smelten. De kosmische waarheden krijgen vorm en
worden zichtbaar, ook al is het slechts voor enkele momenten.
Door dit kortstondige tijdvenster vangen we een glimp op van
een wereld die inderdaad magisch is.

Op een gegeven moment begon hij te experimenteren met
muziek. Emoto wist, dat de vibraties van muziek een bepaald
effect op water kunnen hebben. Hij is zelf een groot muzieklief-

hebber, maar had geen idee welke muziek hij zou gebruiken en
hoe hij experimenten moest uitvoeren. Het resultaat was verbij-
sterend. Beethovens ‘Pastorale’, met zijn levendige en heldere
klanken, resulteerde in prachtige en heldere, evenwichtige kris-
tallen. Bij Mozarts Symfonie no. 40, een gracieus gebed om
schoonheid, ontstonden er tere en elegante kristallen. Zo ook bij
andere composities. Alle klassieke muziek waaraan het water
werd blootgesteld resulteerde in goedgevormde kristallen met
een eigen karakter. Dit in tegenstelling tot het water dat werd
blootgesteld aan harde heavy metal, waar de kristallen op zijn
best waren gefragmenteerd of gedeformeerd.

Het bleef niet bij deze experimenten, en het bleek dat zin-
netjes op papier als ‘ dank je wel’ of ‘idioot” eveneens effect
hadden. Het water dat was blootgesteld aan ‘dank je wel’
vormde prachtige hexagonale kristallen, maar het water dat
aan het woord ‘ idioot’ was blootgesteld, liet dezelfde soort
kristallen zien als het water dat aan heavy metal was blootge-
steld: gedeformeerd en gedefragmenteerd. De vibratie van po-
sitief geschreven of gesproken woorden heeft, volgens Emoto,
een positief effect op onze wereld, terwijl de vibratie van ne-
gatieve woorden het vermogen heeft te vernietigen.

Het is verbijsterend te lezen, dat ook foto’s van landschap-
pen hun uitwerking niet missen. Foto’s van bepaalde steden,
zoals Rome, Venetië, Londen, Parijs, Bern, Sydney, etc gaven
misvormde kristallen te zien.

Het boek geeft te denken, dat alles met alles verbonden is,
gedachten, woorden, enz. Een negatieve gedachte heeft in-
vloed op de andere; positieve gedachten eveneens. Niet gek als
je bedenkt dat we grotendeels uit water bestaan. Emoto wijst
in dit verband op Shel- drake. Als we de lessen die we van wa-
ter leren combineren met de theorieën van Sheldrake, dan ko-
men we een heel eind om de vele mysteries van onze wereld te
ontsluiten. Ieder van ons beschikt over het vermogen de we-
reld te veranderen. Dat is de boodschap van dit fascinerende,
fraai geïllustreerde boek.

De film “What the bleep do we know?”, waarin o.m. de
waterkristallen van Emoto ter sprake komen, trekt in Amerika
en ook in Nederland volle zalen.

Eén kanttekening. Ik vraag mij af hoe de schitterende re-
sultaten ook blijvend zichtbaar zijn. Dat is ook de kritiek uit de
wetenschappelijke hoek. Gaat het om éénmalige experimenten
of zijn er in latere stadia ook foto’s met dezelfde resultaten ge-
maakt? Ik weet wel, dat voor de wetenschap alles aantoonbaar
en verifieerbaar moet zijn, maar je kunt niet alles wetenschap-
pelijk verklaren. Maar in dit geval snijdt de kritiek mijns
inziens wel enigszins hout. Dit doet echter niets af aan mijn
waardering voor dit fraaie boek, waarin de foto’s voor zich
spreken, zoals deze elders in Reflectie zijn afgebeeld.

Masaru Emoto: Water weet het antwoord. Ankh-Hermes, 2005.
Prijs: 14,50 Euro. Zie ook: Charlie Ryrie: De helende kracht van water.

Ankh-Hermes, 1999.

De Da Vinci Code kritisch bekeken.
Recensie: Lambèrt de Kwant

Er is veel te doen geweest over Dan Browns De Da Vinci Code.
Een boek dat je met rooie oortjes leest, dat wel, maar dat ook de
nodige vragen oproept. In deze “spirituele thriller” wil Dan
Brown niets minder doen dan de geschiedenis omkeren. Het
verhaal vertelt ons, dat Maria Magdalena geen prostituee was,
maar de vrouw van Jezus. Dat het orthodoxe christendom zich
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dwarrelde gewoon als een veertje omhoog – en moest met
kracht bedenken dat ik moeder was – en dat mijn kind van vier
maanden me hard nodig had! Ik weet niet wat er anders met
me gebeurd zou zijn… Een vriendin vertelde mij over een
soort smeltend inzicht dat ze ooit had. Ze had steeds maar ex-
tatisch gestameld: ‘O, nu zie ik het… Alles is een! Alles is
een!’ Iedereen dacht dat ze gek geworden was. Maar ze had
een hele bijzondere gloed in haar ogen, zelfs toen ze dit na al
die jaren vertelde…

Een kabbalagroep als voertuig
Eenmaal vertrouwd met het diagram van de Boom, ga je beteke-
nisvolle patronen zien in de werkelijkheid. Dat kun je heel goed
alleen doen, maar in een groep gaat dat nog beter. Door weke-
lijks gezamenlijk de Levensboom te bestuderen, energetische
oefeningen en geleide meditaties (ofwel path workings) te doen,
groeit het bewustzijn – niet zomaar in het wilde weg, maar in
overeenstemming met de kosmische principes. Mijn ervaring is,
dat je als groep een groter energieniveau op kunt bouwen dan in
je eentje. Een geoefende kabballagroep wordt op den duur na-
melijk een ‘voertuig’, dat in een andere bewustzijnsstaat de
Boom kan bereizen. De leraar neemt je mee – via de paden
word je de beoogde sferen binnengeloodst. Hierbij kun je unie-
ke archetypische en persoonlijke ervaringen opdoen.

Het dynamische avontuur van de geleide meditatie is een be-
langrijke methode om direct ervaring op te doen met de tien kosmi-
sche principes. Elke sfeer heeft als inwijdingsplaats een transfor-
merende ervaring voor je in petto. Zo kom je in een persoonlijk
leerproces terecht, waar ook anderen weer iets aan hebben. Door
met de sefiroth te werken kun je levensobstakels wegspoelen.

De Levensboom is terug te vinden in elk cultureel erfgoed
dat de blauwdruk van het universum in zich draagt. Het Oude
Testament en het Hebreeuwse alfabet, Griekse mythologie,
hermetische en alchemistische symboliek, de Keltische Ko-
ning-Arthurlegende, astrologie – allemaal geladen materiaal.
Bij mijn allereerste geleide meditatie gingen we de aardesfeer
van Malkuth binnen – een verschrikkelijk nauwe tunnel naar
de Hades, ofwel de Griekse onderwereld. Wat? Een tunnel in,
met mijn claustrofobie? Na een heftig moment van benauwd-
heid loste mijn paniek op, want de tocht ging verder. Ik sloop
met de andere groepsleden langs de hellehond Cerberus en liet
me door de zwijgende Charon overzetten. We mochten niet op
de wenende schimmen reageren en kwamen de grot weer uit in
Yesod, waar de maangodin Artemis ons verwelkomde. Ik, die
nooit een grot of zelfs een lift binnendurfde in de fysieke we-
reld, had nu iets overwonnen. Dat is het therapeutische ele-
ment van het werken met de Boom.

Tijdens deze path workings werk je met je innerlijke voor-
stellingsvermogen, dat hierdoor langzaam rijp wordt voor het
mediëren van hogere inhouden. Dan reis je met je energetisch
lichaam door de verschillende sefiroth, die objectieve symboli-
sche kennis bevatten. Dat energetisch lichaam is hetzelfde als
dat waarmee je droomt– alleen nu reis je meer bewust en met

een doel. Door oefeningen train je dit lichaam voor genoemde
expedities. Je leert bijvoorbeeld visualiseren en je gevoelsma-
tig verbinden met geestelijke inhouden. Het gaat er dus om
dat je naast spirituele kennis ook een innerlijke ervaring krijgt.
Als ik nu naar het diagram kijk, zie ik geen kale termen, maar
klapt er een levend universum vol ervaringen open – en voel
ik bovendien waar ik ben op dit moment.

Bruidegom en Bruid
De hele idee achter de sephirotische Boom is, dat Malkuth en
Kether ooit als Bruidegom en de Bruid een echtverbintenis
aangaan – in de Mens. Dan wandelt God met ons mensen op
aarde, en komt de Mens thuis in het Koninkrijk de Hemelen.
Daarvoor moeten we onze innerlijke Boom leren koesteren,
kortom onze ervaringen op orde brengen, stabiliseren en de
universele, goddelijke beginselen in onszelf ontwikkelen. Dat
is de kabbalistische betekenis van de Kroon op de Schepping.

*

(Dit artikel verscheen eerder in verkorte versie in het tijd-
schrift ‘Jonas’, december 2004).

Maritgen Matter (Zutphen, 1962), lid van de Amsterdamse kerkge-
meente, voltooide – na een lerarenopleiding Nederlands – de vakop-
leiding Illustratie en Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie.
Gedurende 10 jaren had zij haar eigen illustratie-studio in Amsterdam.
Daarna begon zij met schrijven. Met haar kinderboekendebuut ‘Schaap

met laarsjes’ (2002) verwierf zij o.a. de ‘Zilveren Griffel’ en de ‘Deut-
sche Jugendliteraturpreis’. Momenteel schrijft zij o.a. columns en
artikelen voor ‘Jonas’, en werkt aan een tweede kinderboek, een film-
scenario en een roman. Vanuit haar ruime spirituele belangstelling ziet
zij de Kabbala als een onmisbaar werktuig, als onderdeel van de
oeroude Hermetische traditie. Christendom ziet zij als een ‘wekroep’ tot
innerlijke groei, vandaar haar affiniteit met de VK-Kerk, die o.a. op de
christelijk esoterische traditie gegrondvest is.

* * *
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Illustratie uit “Water weet het antwoord”. Mausoro Emoto

Ankh-Hermes 2005 (zie boekbespreking elders)



het bestaan en beweegt op de dynamiek van de emotie. Afrodite
is haar heerseres, en Eros is haar motor. Voor mij uit het zich in
een gevoel van verliefdheid. Het kan op iemand, op iets, op het
leven zelf zijn. Eenmaal in de sfeer van Netzach, begin je ook an-
dere mensen in haar gouden toverlicht te bekijken, waardoor ze
zich op hun beurt interessanter, mooier, bezielder voelen. Een in-
tense uitwisseling is meestal het gevolg. Netzach verhevigt de
normale waarneming op een kunstzinnige manier. Ik maakte voor
mijn gevoel altijd de meest ongelooflijke en romantische avontu-
ren mee – op plekken en met mensen waar anderen soms niks bij-
zonders aan opmerkten. Het gouden randje …

Tiphereth – de sfeer van de Zon
Dit is het stralende middelpunt van de Boom. Tiphereth is de
innerlijke zon: het bewustzijn wordt wakker en stijgt op boven
het schemerrijk van Yesod. Hier leeft het innerlijke (goddelij-
ke!) kind. De mens is ooit afgedaald in de afgrond van het ge-
schapen universum, maar in Tiphereth herinnert hij zich weer,
dat hij onsterfelijk is. Je kunt je lichaam, je gedachten en emo-
ties zien als bekleding van je ware ‘ik’.

Hier horen intense geluksmomenten bij die eigenlijk niets
met de feitelijke situatie te maken hebben. Op een bankje in
het Vondelpark zitten, kind in het pierebad, niet eens echt
mooi weer – ik kijk zomaar wat naar de bomen en de wolken
en BOEM – ineens een overstromend geluksgevoel uit het
niets. Nou ja, uit mij. Dat is Tiphereth. Maar ook de momen-
ten van ‘wakker’ worden midden in een ruzie – en uit de nega-
tieve spiraal stappen door iets verzoenends of liefs te zeggen.

Geburah – de sfeer van Mars
Van oudsher werd Geburah of Mars gevreesd. Toch waakt hij
over de gezondheid van het totale organisme. Dit is de wereld
van het oordeel en het zwaard – de heilige oorlog tegen het
‘kwaad’. Denk aan Michaël en de draak; het lichaam dat een vi-
rus eruit werkt door middel van een koortsaanval. Of de chirurg
die moeder en kind redt door een keizersnee. In tijden van nood
kan iedereen op Geburah vertrouwen. Maar: een niet door hoge-
re principes aangestuurde Geburah kan voor veel ellende zor-
gen. Bloedbaden en wrede militaire dictaturen zijn daar
voorbeelden van. Deze krijgsheer moet wel onder het bevel van
een koning staan – dat wil zeggen in dienst van het Leven zelf.

Geburah maakt van de volgzaamste vrouw een tijger als
het moet – bij onrecht, aanranding, een kind in gevaar, een be-
valling. Menstruatie-perikelen zijn voor elke vrouw onont-
koombare ervaringen met deze sfeer. Ze maken het lichaam en
de psyche schoon.

Chesed – de sfeer van Jupiter
Jupiter, de koning onder de fysieke planeten Dit is het altijd
naar expansie strevende centrum van de geestelijke macht.
Een geïnspireerde en Bourgondische hofcultuur van pracht en
praal, waar alles om de charismatische (geestelijke) leider
draait… Osho, o.a. was met zijn driehonderd Rolls Royces
een boeiende Chesed-manifestatie in onze tijd. Chesed roept
liefde en verering op, maar kan ook potsierlijk worden als hij
niet wordt afgeremd. Zelfs de Paus bestelde niet zo lang gele-
den een Ferrari van twee miljoen euro. Chesed maakt geen
scherp onderscheid zoals de sferen op de zwarte pilaar, maar
aanvaardt alles in liefdevolle zegening en acceptatie.

Op het hoogste niveau komen uit deze sfeer de Leraren der
mensheid voort, ofwel de Messiassen. Chesed wordt ook met
de engelen in verband gebracht, die ons altijd positief en hel-
pend ter beschikking staan.

Wie ervaring heeft met een liefdevolle èn machtige (gees-
telijke) vader, kent het zwaartekrachtveld van Chesed.

Daath – de sfeer van Pluto
Voordat we Binah kunnen betreden, moeten we eerst de on-
zichtbare Daath passeren. Daath is een smalle bewustzijnsbrug
die goden en mensen scheidt. Niet voor niets was het in de
Joodse eredienst alleen aan de Hogepriester toegestaan het Hei-
ligste der heiligen binnen te gaan in de Tempel. Daarvoor moest
hij door het voorhang gaan – een symbolische Daathpassage.
Slechts als alle voorgaande niveaus gestabiliseerd zijn, kun je
veilig ‘over de balk’ lopen. Niet naar beneden kijken…!

Binah
In deze kosmische baarmoeder heersen afzondering, restrictie
en stilte. Hier zetelen het eeuwig vrouwelijke, het passief ont-
vangende, de Graal. Het kloosterleven is een echte Binahbe-
stemming en de Moederkerk zelf – net als alle andere wereld-
kerken – is een afspiegeling van deze sefira. Binah is de Oer-
moeder, de Zwarte Madonna, Isis. Ze is ook het fysieke uni-
versum zelf, het eeuwig oeraltaar van God. De behoefte aan
privacy is Binah. Ze is ook toewijding en geduld. Maar o wee:
wie alleen maar groei en vrijheid zoekt, zal een harde dobber
aan Binah hebben. Deze sfeer van Saturnus maakt aan ieder al
te exuberant feestje een einde. Binah kan je desnoods eeuwig
vasthouden in haar claustrofobische gevangenis - tot je de les
van de zwarte pilaar geleerd hebt.

Chochmah
Tegenover moedergodin Binah staat de vadergod Chochmah,
ofwel ‘wijsheid’. Deze sfeer, die ook Sophia vertegenwoor-
digt, is als een heilige rots die oprijst uit de nevel – en de eer-
ste zonnestralen van de Ene opvangt. Chochmah is de actieve,
opbouwende kracht die de witte pilaar aanstuurt – en ontvangt
zijn geniale inspiraties direct uit Kether.

Ik heb misschien een of twee keer een echte inspiratieve
flits opgevangen, maar de indruk daarvan is blijvend. Het kan
‘een eeuwigheid’ duren, voordat zo’n ingezaaide kiem tot was-
dom komt in het gewone leven; maar het voelt als een on-
breekbare belofte.

Kether
Helemaal boven in de Boom straalt Kether, letterlijk de ‘kroon’,
waarin alle tegenstellingen oplossen. Hier zetelt het hoogste
principe, de Ene, de Eerste Oorzaak. Alle dualiteit stroomt hier
uit in het eeuwige licht van Ain Soph Aur. Hierin stromen wij,
aan het einde van de lange klim op de Jacobsladder, een einde-
loos Pad via transformerende ervaringen, weer uit in de Bron.
Deze Bron heeft ons en het universum geschapen.

Soms lees ik mystici die hier geweest zijn, maar die kun-
nen er vaak ook geen zinnig woord meer over zeggen. Theresa
van Avila is een goed voorbeeld van een nog leesbare mystica,
die uit persoonlijke ervaring spreekt. Toen ik dagelijks in haar
‘Innerlijke Burcht’ las, werd ik letterlijk door Theresa’s gela-
den beschrijvingen ‘meegenomen’ naar de mystieke sferen. Ik
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kon vestigen door het ontmoedigen en vervolgens uitbannen van
de gnostiek en andere alternatieve interpretaties van de woorden
van Jezus. Dat Leonardo niet simpelweg een kunstenaar was,
maar ook grote geheimen beschermde. En dat niet grote leiders,
maar geheime genootschappen en machtige, verborgen samen-
zweringen de loop van de geschiedenis bepalen.

Brown weet het hele concept van het verborgen genoot-
schap, de priorij van Sion, met haar vermeende geheimen over
nakomelingen van Jezus en Maria Magdalena, knap uit te wer-
ken tot een mysterieus en onstuimig verhaal. Het is zijn ver-
dienste dat hij deze zeer onconventionele ideeën, die in 1982
voor het eerst werden verwoord in het niet onomstreden Het

Heilige Bloed en de Heilige Graal, bekend heeft gemaakt bij
een nieuw lezerspubliek. Toch gaat het in Browns boek over
fictie. Hij heeft heel veel geput uit andere werken.

De massale, wereldwijde belangstelling ( er komt zelfs een
film over) heeft overigens meer te maken met de aantrekkings-
kracht van complottheorieën. Het is deze complottheorie die
de kern van Browns bestseller vormt, maar niet door hem is
bedacht en al jaren bestaat. Toch stelt het boek ook teleur. Een
conclusie waarmee ik lezers die het boek de hemel in prijzen,
wellicht teleurstel.

In een thriller als deze moet wel iets heel belangrijks op het
spel staan als het complot zou worden onthuld. In de Da Vinci
Code is dat niets minder dan het traditionele christendom. Zo
lezen we, dat de heilige beker geen heilige beker is, maar hei-
lig bloed: het nageslacht van Jezus van Nazareth. De grondleg-

ger van het christendom en Maria Magdalena hadden een
dochter, Sara. Als dit waar is, zou deze theorie enkele funda-
menten uit het christendom omverwerpen. Ik heb het niet zo
op de theorie van het ‘heilig’bloed’ en dat Jezus afstamme-
lingen heeft. Een recensent schreef terecht dat alleen al het
idee dat zoiets tweeduizend jaar lang geheim kan worden ge-
houden, absurd is.

Ik ga op de inhoud van de Da Vinci Code niet verder in.
Veel van wat in het boek aan de orde komt, is al bekend, voor-
al waar het om Maria Magdalena gaat. Daar zijn wel betere
boeken over geschreven. Ik beweer niet dat het boek totale on-
zin bevat, maar het blijft fictie. Een spannende thriller die
mensen overigens wel aan het denken zet, al was het alleen al
de rol van Maria Magdalena in een vijandige, omgeving waar-
in zij bepaald niet vriendelijk werd bejegend.
Dan Brown. De Da Vinci Code. Luitingh / Sijthoff, 2004.

Geheimen…
Wat is feit en wat is fictie in Dan Browns bestseller? Die vraag
wordt beantwoord in het bij dezelfde uitgever verschenen boek
“De geheimen van de code, een uitgebreide analyse van de

thema’s in de Da Vinci Code”.

Het boek bevat fragmenten uit originele bronnen, nieuw
materiaal en interviews met prominente geleerden. Zowel
voor- als tegenstanders komen aan het woord, zodat de lezer
zich een eigen mening kan vormen.

Het boek bevat artikelen van bekende namen als Gilles
Quispel, Elaine Pagels, Lynn Picknett, Michael Baigent,
Esther de Boer, Jacob Slavenburg, Willem Glaudemans, e.a.
Geheimen van de Code, de ongeautoriseerde gids, is een com-
pendium van oorspronkelijke gedachten en artikelen, passages
uit talloze boeken, websites en bladen, interviews met voor-
aanstaande schrijvers en academici over hun vakgebied
De persoonlijke conclusie van Dan Burnstein is, dat hoe verd-
er Dan Brown teruggaat in de tijd, hoe meer hij op betrouwba-
re, intellectuele grond staat. Zo ondersteunen veel
antropologen, archeologen en andere experts in grote lijnen de
argumentatie in de Da Vinci Code over het heilig vrouwelijke.
Er is een overvloed aan wetenschappelijke literatuur die stelt,
dat voorafgaand aan joods christelijk monotheïsme, veel poly-
theïstisch heidense religies meer waarde hechten aan godinnen
naast goden en ook aan de spirituele en sacrale aard van seks,
voortplanting, vruchtbaarheid en geboorte. Ook over de vraag
of Maria Magdalena misschien verwisseld wordt met de pros-
tituee in het Nieuwe Testament, of over de vraag of Maria’s
rol bij de vestiging van het christendom veel groter was dan
eerder werd benadrukt, is een grote hoeveelheid onafhankelijk
wetenschappelijk werk te vinden, en ook onderzoeken door re-
ligieuze wetenschappers en theologen, die allemaal hetzelfde
beweren. Dan Bernstein wijst er terecht op dat waar we dichter
bij het heden komen de Da Vinci Code een fascinerend ver-
haal blijft, maar weinig te maken heeft met serieuze weten-
schap. De vroege geschiedenis van de kruistochten en de
Tempeliers, zoals die wordt weergegeven, loopt niet zover uit-
een met de wetenschappelijke consensus. Maar wanneer we
belanden bij onderwerpen als de heilige graal, die synoniem
zou zijn met Maria Magdalena en koninklijke afstammelingen
van Jezus; de geduldige toewijding van de Priorij van Sion aan
het heilig vrouwelijke; of het argument dat het laatste avond-
maal een geheime boodschap van Leonardo over de ware ge-
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schiedenis van Jezus en Maria bevat, of dat de Priorij oeroud
is en een ononderbroken lijn van grootmeesters had, van Leo-
nardo tot de niet onomstreden Plantard, verlaat Brown de ge-
meenschappelijke paden. Volgens Burnstein is Brown in de
wereld van de middeleeuwse en new-age mythen gedoken.

Geheimen van de Code is een fascinerend, boeiend boek,
waarin vele auteurs en thema’s aan bod komen: Maria Magda-

lena en het heilig vrouwelijke, Echo’s uit het verbogen verle-

den. De vroege vormen van christendom, Consolidatie of

doofpotaffaire? De vestiging van het Ene Ware Geloof, Gehei-

me genootschappen. De geheimen geheim gehouden, Leonar-

do en zijn geheimen, De Da Vinci Code ontrafeld, Recensies

en verhandelingen over de Da Vinci Code, De bibliotheek van

Sophie. Het boek bevat ten slotte ook een uitvoerige woorden-
lijst. De Geheimen van de Code, is een complete bibliotheek
over wat er zoal over het boek, maar ook over Maria Magdale-
na e.d. is gepubliceerd.
Dan Burnstein: De geheimen van de Code. De mysteriën achter de

Da Vinci Code ontsluierd. Luitingh-Sijthoff.

Ontcijferd
Zoals dat altijd gaat bij bestsellers, verschenen er na het succes
van de Da Vinci Code parafernalia die proberen een graantje
mee te pikken van de hype om dit boek.

Zo verscheen De Da Vinci Code ontcijferd van Filip Cop-
pens. Dat hij geen debutant is, bewijst een korte blik op zijn
website, . (Hij is o.a. co-auteur van Pre-Atlantis, een boekje
over Atlantis en de beschaving die eraan vooraf zou zijn ge-
gaan.) ‘De Da Vinci Code ontcijferd’ is in een handig klein
formaat uitgegeven en wil een houvast bieden voor iedereen
die feiten en fictie in Browns boek van elkaar wil onderschei-

den. De auteur maakt hierbij een praktische onderverdeling in
de organisaties (Priorij van Sion en Opus Dei), de plekken, de
historische figuren en de schilderijen. Zodoende biedt dit
boekje (met literatuurlijst) een handig naslagwerk voor diege-
nen die dieper willen ingaan op het onderwerp, zonder zelf de
hele wereld af te moeten reizen.

Coppens behandelt de verschillende onderwerpen in het
boek en probeert de objectieve feiten steeds te toetsen aan de
subjectieve werkelijkheid.

Was Johannes inderdaad Maria Magdalena en was Het
Laatste Avondmaal niets anders dan de bruiloft van Jezus?
Coppens geeft een objectiever versie van de feiten en put uit
voldoende bronnenmateriaal om zijn beweringen te staven.
Filip Coppens: De Da Vinci code ontcijferd.

Frontier Publishing, Amsterdam 2005.

Het Messias mysterie
In de golf van het succes van de Da Vinci Code, verschenen
een aantal soortgelijke thrillers. Zo verscheen onlangs van
Andreas Esbach Het Messias mysterie. De cover vermeldt, dat
het hier gaat om ‘raadselachtige documenten in een eeuwen-
oud graf. Dubieuze bemoeienissen van het Vaticaan. De ont-
hulling van (natuurlijk!) een sensationele waarheid en… “een
must voor de liefhebber van de Da Vinci Code”. Eigenlijk zou
De Da Vinci Code- gekte ook moeten gelden voor Het Messias

Mysterie. Na lezing heb ik met het oog op de vakanties Het

Fatale Zwijgen van dezelfde auteur aangeschaft.
Eschbachs Het Messias-mysterie heeft alle elementen in

zich waarvoor de liefhebbers van boeken als De Da Vinci

Code zich naar de winkel spoeden.
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universum opgebouwd. De tweeëntwintig paden tussen de sfe-
ren beschrijven hun relatie. Door een pad te ‘belopen’, ontstaat
er balans tussen de daarbij behorende twee principes.

Verder heeft de Boom drie pilaren. Links staat Boaz, de
zwarte pilaar, ofwel de Zuil van Gerechtigheid. Rechts staat de
witte pilaar Jachin, ofwel de Zuil van Genade. Ze flankeerden
ooit in brons de ingang van de Tempel van Salomo. De witte
pilaar vertegenwoordigt de positieve pool, de opbouwende
kracht. Een uitstorting van leven en liefde, vergeving en ac-
ceptatie. Maar deze krachten hebben van nature geen begren-
zing – ze zouden wegstromen in de schepping, als er geen
omvattende vorm voor zou bestaan. Daar zorgt de zwarte pi-
laar voor. De zwarte pilaar vertegenwoordigt de negatieve
pool. Hier heerst Gerechtigheid, het beperkende element. De
wet, begrenzing, schuld, karma – maar ook destructie, angst en
dood. Hier zetelt het vormprincipe – wat te ver uitdijt, voos en
vormeloos wordt, ondergaat de strenge en medicinale werking
van de zwarte pilaar. Een foetus kan niet eeuwig blijven door-
groeien – een overmaat aan begrip kan lafheid worden. De
zwarte pilaar geeft vorm, test de schepping op levensvatbaar-
heid – en grijpt in als dat nodig is. Uit de dynamische span-
ning tussen deze positief en negatief geladen polen is de
schepping opgebouwd. Waar de beide polen samenkomen, op
de middelste pilaar van Evenwicht, ontstaat balans. Die is no-
dig is voor het vasthouden van bewustzijn.

Ken Uzelve
Op het eerste gezicht een complex verhaal, maar ook heel
compact, want de Levensboom beantwoordt immers aan de
Hermetische wet ‘zo boven zo beneden’ - een eenmaal begre-
pen principe kan dus op alle niveaus teruggevonden en toege-
past worden. Zo is de mens bijvoorbeeld zelf een kleine
Levensboom, en dus voorbeschikt om door middel van zelf-
kennis het universum op alle niveaus te begrijpen. Ken Uzel-
ve, en gij zult Gode gelijk worden...

Zo kwam ik er via de macro-Levensboom achter, dat er in
mijn micro-familieboom een calvinistische schaduw rond-
waarde die geïnspireerd was door de zwarte pilaar. Oordelen,
intellect, kritiek, schuld, knokken, vooral geen hulp vragen,
doorzetten en je nooit laten pakken. De witte pilaar bestond
wel, in de vorm van humor, creativiteit en energie – we deden
er alles aan om die sfeer te creëren – maar in mijn onbewuste
had de zwarte pilaar toch altijd het laatste woord. God had wel
wat beters te doen dan van mij te houden. ‘s Nachts sliep ik
‘met een oog open’ en een denkbeeldig zwaard onder mijn
kussen. De crisis kwam toen ik 28 was – het astrologische
jaar waarin iedereen de grote test van Saturnus (Binah) onder-
gaat. Ik had onder druk van de omstandigheden een zwanger-
schap moeten beëindigen en stortte kort daarop volledig in.
Nergens was nog hoop of liefde, God had mij verlaten en ik
doolde rond in de hel. De zwarte pilaar als enig geldig levens-
principe werd onhoudbaar. Op één allesbepalend moment koos
ik voor mijn hevig lijdende kern, daar ergens diep in de Hades.
Uit mededogen… En dit gebaar bleek de doorsteek naar de
witte pilaar te zijn. Ik kreeg ineens liefdevolle hulp van een
therapeute, die zo uit de hemel gevallen leek. Ik zag nu wat er
mankeerde. Dat was zo ongeveer ‘de helft’. Bij de vergeten
witte pilaar hoorden genade, liefde, klein en toch veilig zijn,
overgave, acceptatie, genieten, eens een uurtje niets mogen
doen, vergeving, vervulling, loslaten… en het gevoel dat God

me misschien tóch wel lief vond. Die dingen had ik altijd als
minderwaardig gezien – ik wilde niemand tot last zijn en putte
daar trots uit. Voorzichtig begon ik als leidraad te nemen wat
me innerlijk gelukkig maakte. De schaduw van mijn gerefor-
meerde grootvader, een strijdbaar predikant in dienst van de
zwarte-pilaar-religie bij uitstek, was opgelost.

Malkuth – de sfeer van de Aarde
Onder aan de Boom pendelt Malkuth – letterlijk ‘koninkrijk’.
Dat is de aarde, de tiende en meest verdichte sfeer van de
schepping. Hier vinden we de fysieke bouwstenen van het
heelal: de elementen, de wereld der atomen en ons eigen stof-
felijke lichaam. Onze planeet Aarde zelf, met al haar schatten
en schoonheden als de schuldeloze maar onbewuste natuur,
vertegenwoordigt Malkuth. In sprookjes symboliseren de
dwergen, die onvermoeibaar goud en edelstenen uit de aarde
opdelven, haar potentiële mogelijkheden.

Het maken van lange wandeltochten door de bergen en ge-
nieten van het prachtige uitzicht zijn voor mij een Malkuth-er-
varing. Maar ook het baren van een kind, het werken in de
tuin, of het bakken van brood…

Yesod – de sfeer van de Maan
Boven Malkuth staat Yesod, de maan. Dit is de wereld van de
levenskrachten en de psyche. Hier vinden we ook de droom-
wereld – het schaduwrijk van de psyche, dat niettemin mede-
delingen uit de hogere sferen kan opvangen in symbolische
vorm. De instincten die de menselijke soort in stand houden
zetelen hier - en ook dat ándere instinct tot zelfbehoud, ons
ego. Deze sfeer wordt in de kabbala ook wel het Fundament
genoemd. Met een ziek, zwak of opgeblazen, kortom instabiel
ego is er namelijk helemaal geen innerlijke groei mogelijk.
Het ego is geschapen als gezond steunpunt in de wereld van
alledag. Het gaat er dus niet om, zoals bij veel Oosterse reli-
gies, om het ego te vernietigen. Het moet integendeel zijn
rechtmatige plaats krijgen – in Yesod.

Hod – De sfeer van Mercurius.
Denken, snelle calculaties, intelligentie. Hier worden verban-
den gelegd en oplossingen bedacht. De computer is een echte
Hod-uitvinding. Magiërs, talenknobbels, handelaren en reizi-
gers horen bij Hod. Onze huidige Westerse samenleving staat,
met zijn vaak meedogenloze vrije markteconomie, computer-
gestuurde processen, flitskapitaal en dolgedraaide commercie
onder invloed van een verlaagd Mercurius-aspect. In zijn ver-
hoogde betekenis valt Hod samen met Hermes Mercurius, de
boodschapper der goden.

Praten, discussiëren, filosoferen, vreemde talen leren,
schrijven, vertellen…Zo ken ik Hod in mijn eigen leven. Als
ik in de krant een taalfout lees, krijgt mijn lichaam een soort
elektrische schok. Dat is helemaal de reactie van de Zwarte Pi-
laar: het zien wat ‘fout’ is. Een model als de Levensboom is
trouwens ook echt iets voor systeembeheerder Hod.

Netzach – De sfeer van Venus.
Zij is het stuwende ritme in de schepping. Netzach stuurt de li-
kes and dislikes van psyche aan. Lachen en huilen, erotische ge-
voelens, het genieten (en ook zelf maken!) van kunst en
schoonheid. Netzach stort zich vol overgave in het avontuur van
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Kabbala – een mystieke klimboom

Maritgen Matter

De kabbala is de laatste tijd in het nieuws als nieuwste Holly-
wood-hype. Deze millennia-oude spirituele traditie heeft ech-
ter weinig te maken met rode polsdraadjes tegen het boze oog
en getatoeëerde Godsnamen op siliconenbillen. De werkelijke
kabbala is een innerlijke weg. Een fikse klim via de sferen van
de Levensboom – ofwel de wetmatigheden van het universum
– naar de Bron. Een kabbalist is iemand die aan zijn innerlijke
groei werkt door die principes van het universum op het eigen
innerlijk toe te passen. Hij kan zijn bewustzijn van het ego
naar een hoger niveau van zijn tillen. Net als elke andere spiri-
tuele traditie, is de kabbala een pad tot reïntegratie met de
Goddelijke natuur. De kabbala als methode is dan ook geens-
zins beperkt tot het joodse gedachtegoed, en al eeuwenlang
opgenomen in alle respectabele, westerse mysteriescholen –
ook die van de katholieke Kerk. De kabbalistische Levens-
boom is een universeel model; het maakt inzichtelijk uit welke
principes de schepping is opgebouwd. In het woestijnzand van
vierduizend jaar geleden waren die principes niet anders dan
in onze moderne tijd – al kleden ze zich nu misschien een
beetje anders dan toen.

Oorsprong
Kabbala is Hebreeuws voor openbaring en betekent letterlijk:
dat wat ontvangen is. Het universele systeem vindt zijn oor-
sprong in de millennia-oude joodse traditie, en vertegenwoor-
digt de mystieke tak ervan. Volgens de joodse legende is de
kabbala door God zelf aan de onsterfelijke mens Henoch, die
‘met God wandelde,’ gegeven. Dat was in onheuglijke tijden,
toen er nog ‘reuzen op aarde woonden’. Henoch stierf niet,
maar bleef als de hoogste aartsengel Metatron de mensheid
gidsen. Volgens de westers-esoterische scholen incarneert
deze Grote Ingewijde telkens opnieuw in ieder groot cultuur-
tijdperk. Hij is, als de volledig gerealiseerde mens, het hoogste
punt van de omhoogstrevende Mensheid en communiceert
direct met God. De Egyptenaren vereerden hem als de leraar
en inwijder Thoth, en Hermetische traditie kent Henoch als
Hermes Trismegistus. De Indiërs vereren hem als Rama, de
Perzen als Zarathoestra en de Soefi’s als Idris. Henoch wijdde
(gereïncarneerd als Melchisedek) Abraham in en gaf hem de
sleutel tot het universum – de kabbala. Deze werd mondeling
en met de grootste omzichtigheid binnen de priesterkaste van
Israël overgedragen, en waarschijnlijk pas gedurende de Baby-
lonische ballingschap op schrift gesteld. Pas tijdens de dias-
pora (na de verwoesting van de Tempel, in 70 na Christus)
brachten gevluchte rabbi’s de kabbala onder andere naar Euro-
pa, waar vooral Spanje hen een warm onthaal bood. Van daar-
uit werd het hele Europese, geestelijke en culturele leven met
deze ideeën verrijkt. De jonge katholieke Kerk, die in de eerste
eeuwen vooral op gepassioneerd geloof dreef, zat te springen
om een theologisch stelsel dat naast de andere wereld-religies
kon bestaan. Ook zij is schatplichtig aan de kabbala – het
schema van de engelenkoren (opgetekend door Dionysius de
Areopagiet) komt bijvoorbeeld regelrecht uit de kabbalistische
traditie en werd op advies van niemand minder dan Thomas
van Aquino ingevoerd.

Elke mystieke traditie streeft naar vereniging met het godde-
lijke. Maar: wat is er eigenlijk nodig voor die felbegeerde staat
van volledige realisatie? In ieder geval twee dingen:
balans en bewustzijnsverhoging. Balans is noodzakelijk om niet
van een eenmaal verworven niveau van zijn weer naar beneden
te duikelen. Je kunt natuurlijk door middel van drugs of exces-
sieve spirituele oefeningen inbreken in de hogere werelden,
maar dat levert niets duurzaams op, als er geen basis is. Echte
bewustzijnsgroei kost tijd en gaat stap voor stap. Dit proces van
veilige transformatie is terug te vinden in de kabbalistische Le-
vensboom, de Otz Chiim – ook wel de Jakobsladder genoemd.
Deze Boom omvat de hele schepping. Uit het hoogste punt
stroomt het Goddelijk Zijn neer, dat in telkens dieper gelegen
schalen opgevangen wordt, tot in de aardse sfeer.

Opbouw van de Levensoom
De Levensboom bestaat uit tien sefiroth of sferen, tweeëntwin-
tig paden en drie pilaren. De sferen vertegenwoordigen kosmi-
sche invloeden. Volgens deze principes zijn de mens en het
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Over de inhoud: bij archeologische opgravingen in Israël doet
Stephen Foxx, lid van de New Yorkse Explorer’s Society, een
sensationele ontdekking. In een graf van 2000 jaar oud vindt
hij documenten die volgens de datering even oud zijn als het
skelet in het graf, maar waarop teksten staan die uit de moder-
ne tijd komen…

Hoe is het mogelijk dat er berichten uit het heden op een
plek uit de tijd van onze Messias terecht zijn gekomen? Heb-
ben we hier te maken met een of andere vorm van tijdreizen,
of is het allemaal één grote oplichterij? Hoe dan ook, als Step-
hens opdrachtgever, de mediamagnaat John Kaun, erachter
komt dat Fox belangrijk bewijsmateriaal voor hem heeft ach-
tergehouden, treft hij direct drastische maatregelen.
Een turbulente achtervolging begint. Een jacht tussen de ar-
cheoloog, het Vaticaan, diverse geheime diensten en een van
de grootste mediaconcerns ter wereld.
Andreas Esbach Het Messias mysterie. Karakter 2005

Ten slotte nog een drietal boeken in hetzelfde genre:
De Stilte van Rafaël is een literaire thriller uit1993: de Engelse
kunsthistorica Charlotte Penton is naar Urbino gekomen voor
de restauratie van La Muta, een schilderij van Rafaël. Tijdens
de feestelijke onthulling van het schilderij wordt graaf Malas-
pino met een mes verwond en het kostbare schilderij bescha-
digd door een stomme vrouw. Het vermoeden rijst, dat deze
vrouw geheimen uit het verleden van de graaf kent die veel
van Urbino’s inwoners ook geheim willen houden.
Leslie Forbes. De stilte van Rafaël. Karakter 2005.

Het Sindone complot is bepaald geen meeslepende, spannende
thriller, waarin twee geheime broederschappen het hebben
voorzien op de heilige lijkwade van Christus.

Het is niet overweldigend goed geschreven en er worden je
niet aan de lopende band weetjes gepresenteerd. De hoofdper-
soon is een sympathieke politieman die wat onduidelijke, man-
nelijke agenten en een paar superslimme dames om zich heen
heeft verzameld voor zijn afdeling Kunstdelicten. Maar het ver-
haal is geworteld in oude en mysterieuze (kerk)geschiedenis; en
dat zal het boek wel het etiket ‘als de Da Vinci-code’ hebben
opgeleverd. In Spanje verdreef Navarro worldbestseller Dan
Brown van de eerste plaats. En natuurlijk liggen er al filmplan-
nen klaar. Een prima boek voor de komende vakantiemaanden.
Julia Navarro: Het Sindone Complot. Sirene, 2005

Op de valreep ontving ik nog een boek in het genre:
“Het Sixtijnse geheim” van Philipp Vandenberg.

Met het oog op de deadline, was er geen gelegenheid meer
het boek te lezen. Ik volsta met het weergeven van de inhoud.

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Sixtijnse kapel
komen geheimzinnige inscripties aan het licht. Een geheimzin-
nige code die de Vaticaanse gemoederen danig verontrust. De
code lijkt te verwijzen naar een oeroude samenzwering.
Tijdens zijn speurtocht naar een verklaring stuit kardinaal Jel-
linek in de geheime archieven van het Vaticaan op een docu-
ment met een vernietigend geheim, dat de leer van de
katholieke Kerk op zijn grondvesten doet trillen. Waarom
heeft Michelangelo dit raadsel in zijn fresco’s verwerkt?
Philipp Vandenberg: Het Sixtijnse geheim. Karakter 2005

* * *
*

Nieuwe boeken

Een nieuw boek van Johan Pameijer op komst: “De vergeten
waarheid”

De eenheid van de tegenstellingen, het onderwerp van een
nieuw boek van de Raalter priester Johan Pameijer. Het is zijn
tiende boek over een spiritualiteit waar wij ons in de VKK
mee kunnen verenigen. De oorspronkelijke eenheid van het
heel-al verbrak in miljarden scherfjes en wij, de bewoners van
de planeet aarde, zijn een van deze scherfjes. Het doel van ons
bestaan is de weg naar de eenheid (heelheid of heiligheid) te-
rug te vinden. In dit nieuwe boek wordt in 25 essays de weg
naar de harmonie van de heelheid gevolgd, zoals die in talrijke
verhalen verborgen ligt. Evenals drie van zijn vorige boeken
(“Nachtzicht”, “Loutering” en “Vertrouwen in de eeuwig-
heid”) is “De vergeten waarheid” een uitgave van Uitgeverij
Sigma in Tilburg, dezelfde uitgever die ook de Jacob-Lor-
ber-boeken en het gehele oeuvre van Weinreb op de markt
brengt. De verwachting is, dat het nieuwe boek van Johan Pa-
meijer in de loop van juli of augustus zal verschijnen.

Gnosis, de derde component van de Europese cultuur.
Gilles Quispel is dé Nederlandse gnosis-kenner. Voor uitgeve-
rij De Pelikaan heeft hij recent Valentinus en zijn Evangelie

der waarheid en het Evangelie van Thomas vertaald en be-
commentarieerd. Ook schreef hij De hermetische Gnosis in de

loop der eeuwen.

Recent verscheen onder zijn redactie “Gnosis, de derde

component van de Europese cultuur”. Het boek bevat bijdra-
gen van o.a. Joost R. Ritman, Quispel zelf, Roel van den
Broek, Maria de Groot, Esther A. de Boer, Jan Helderman, J.
van Oort, Cees Aalders e.a.

Aanleiding tot de eerste uitgave was het druk bezochte
symposium ‘Gnosis, de derde component van de westerse cul-
tuurtraditie’ in 1989. Hoewel uiteraard niet aan ieder aspect
van de gnosis aandacht kon worden besteed, is deze heruitgave
toch van belang voor iedereen die zich verder in de gnosis wil
verdiepen. De bedoeling was alleen maar aan te tonen, dat
deze stroming - een parallel voor het Indische boeddhisme - in
het Westen altijd bestaan heeft, naast geloof en rede. Zo is
door recente vondsten duidelijk geworden, dat gnostici als Va-
lentinus en Basilides in de 2de eeuw na Christus, en Mani
(216-277), de stichter van een wereldgodsdienst, ondanks alle
verschillen, tot één geestelijke stroming behoren. Ook is we-
tenschappelijk aangetoond, dat de Katharen van de Middeleeu-
wen uit de antieke gnosis voortgekomen zijn. Ook wordt
duidelijk dat Jakob Boehme en zijn aanhangers, zoals Hegel,
eveneens gnostici waren. Ook Goethe zou onder de gnostici
gerekend moeten worden; hij heeft in zijn jonge jaren de gno-
sis bestudeerd en zelf een gnostisch systeem ontworpen. Toen
Wilhelm von Humbold hem geestdriftig beschreef hoe de
monniken van Montserrat hun Zwarte Madonna vereerden,
schreef hij het slot van zijn Faust:

Jungfrau, Mutter, Königin,

Göttin, bleibe gnädig!

Das Ewig-Weibliche

Goethe heeft eens gezegd dat hij zich de Godheid alleen maar
in de gestalte van een vrouw kon voorstellen. Quispel wijst
erop dat door dit slotwoord Goethe “Faust” tot een gnostische

25

Reflectie 2(2), juni 2005



mythe maakt, die als alle gnostische mythen begint met een
proloog in de hemel, zich op de aarde afspeelt en weer terug-
keert tot zijn oorsprong. Wie aandachtig luistert naar de
“Faust” van Berlioz, kan dit ook ervaren.

Kennis van het hart
Het bijzondere van dit boek is, dat het de cultuurgeschiedenis
van Europa als een driestromenland beschouwt. In Athene werd
de rede ontdekt; in Jeruzalem het geloof. Maar de oorsprong
van de Gnosis ligt in Alexandrië. Daar is zij in het gebied van
een vrijzinnig jodendom ontstaan en is altijd blijven bestaan,
totdat zij uitmondde in Theosofie, Antroposofie en Rozenkruis.
Met dit uitgangspunt heeft Gilles Quispel achttien zeer diverse
auteurs samengebracht. Allen hebben zij de rijke, geestelijke
stroming die de gnosis was en is, van hun kant belicht. Steeds
gaat het om gnosis als de ´kennis des harten´, om de innerlijke
ervaring die zich in beelden uitdrukt. “In deze bundel”, zegt Gil-
les Quispel in zijn inleiding, “hebben de experts met de stukken
aangetoond, dat de Gnosis van alle tijden is”.

L.d.K.

Gilles Quispel: Gnosis, de derde component

van de Europese cultuur. Rozenkruis Pers, 2005.

De Keulse Mani-Codex
De Keulse Mani-Codex is een fraai gebonden uitgave van

Rozenkruispers en is vertaald en ingeleid door Johannes van
Oordt en Gilles Quispel.

Het heeft lang geduurd voordat het manicheïsme, de gnos-
tisch-christelijke wereldreligie, die genoemd is naar Mani
(216-276/7), in de westerse wereld voorwerp werd van serieus
historisch en theologisch onderzoek. Gedurende de Middel-
eeuwen sprak men wel van “manicheïsme”, maar dan als een
huiveringwekkende naam voor vrijwel elke ‘ketterse’ mening.
Uitgeverij In de Pelikaan heeft in samenwerking met Biblio-
theca Philosophica Hermetica een schitterend, fraai geïllus-
treerd boek uitgegeven. De namen van Van Oordt en Quispel
staan borg voor een gedegen boekwerk, met een schat aan in-
formatie. We zullen in een volgend nummer uitvoeriger aan-
dacht schenken aan dit belangwekkende boek.

L.d.K.

Johannes van Oordt en Gilles Quispel:

De Keulse Mani-Codex. Pelikaan, 2005

Korte vertelling van de antichrist
Uitgeverij Perunboeken onderscheidt zich door wel zeer

bijzondere boeken.
Een daarvan is: “De korte vertelling van de antichrist” van

Vladimir Solovjov, “één van de grootste geesten van heel Rus-
land”, roemde Rudolf Steiner hem ooit. Daarbij merkte hij te-
gelijkertijd op, dat Solovjov voor westerlingen “buitengewoon
moeilijk te begrijpen is”. “Maar”, zo zegt hij verder, “Antro-
posofen moeten hem echter leren kennen (...), ze zouden zich
tot een zeker begrip van Solovjov moeten kunnen opwerken.”

Solovjovs “Korte vertelling van de antichrist” heb ik, in
een soort brochurevorm, al heel vaak gelezen. Van deze in Ne-
derland vrij onbekende Russische filosoof/dichter (1900 over-
leden) verscheen in 1900 ‘Drie gesprekken’, een apoca-
lyptisch-christelijke geschiedenisduiding in verhaalvorm,
waarvan een deel nu in bewerkte vertaling werd uitgegeven

door de antroposofische uitgever, uitgegeven ter gelegenheid
van Solovjovs 150ste geboortedag. Hoewel het boek welis-
waar al in 2003 verscheen, wil ik toch graag aandacht vragen
voor dit bijzondere boek.

Behalve de ‘Korte vertelling van de antichrist’ bevat het
boek enkele afzonderlijke bijlagen, die meer licht werpen op
deze bijzondere filosoof.

Nieuwe filosofie
Over Vladimir Solovjov is veel te zeggen, meer dan in deze
recensie mogelijk is. Misschien in een volgend nummer een
artikel over hem.

Solovjov (1853-1900) werd wel een van de grootste filoso-
fen van de negentiende eeuw genoemd. Hij was de grondleg-
ger van een nieuwe filosofie, die de verworvenheden van het
Westerse denken met de in de “oostelijke” Kerk bewaarde, tra-
ditioneel christelijke geloofswaarheden probeerde te verzoe-
nen in een hogere synthese van wetenschap, filosofie,
theologie en mystiek. Uitgever Ton Jansen zegt in een artikel,
in het antroposofische tijdschrift Motief, over hem: “Leven en
werk van Vladimir Solovjov overziend, blijkt hierin vooral een
geest te leven die – zowel door het streven om het mysterie
van Golgotha als belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis
van de aarde te begrijpen, alsook door de intensiteit en warmte
van de beleving – ten zeerste doet denken aan de geest van het
vroege christendom. Daarbij kwam het voor Solovjov net als
voor de eerste christenen niet alleen aan op het juiste begrip,
maar vooral ook op de praktische verwerkelijking van het
christendom in een rechtvaardige samenleving, waarin – om
met Rudolf Steiner te spreken – ‘de onzichtbare Christus ko-
ning is.” Vladimir Sergejevitsj Solovjov was een nogal opmer-
kelijk en kleurrijk figuur in de tweede helft van de 19de eeuw.
Op 25-jarige leeftijd hield hij in Moskou een lezingencyclus
over religieuze filosofie, juist op het moment dat het atheïsme
bon ton was. Onder het publiek bevonden zich schrijvers als
Dostojevski en Tolstoj, wier werk zich sindsdien in dialoog
met Solovjov ontwikkelde. Solovjov zou later in Dosto-
jevski’s roman `De gebroeders Karamazov’ figureren als de
jonge monnik Aljosja, die de wereld intrekt om de universele
liefde te prediken. Solovjov studeerde historische filologie,
fysische mathematica, later rechten en godsdienst.

Zijn leven is, mede door zijn visioenen, van ‘Sofia’, op-
merkelijk te noemen. Driemaal in zijn leven overkwam So-
lovjov de verschijning van deze vrouwelijke verpersoonlijking
van de wijsheid, in Rusland, Engeland en Egypte.

Sofia
In zijn filosofie werkt Solovjov de idee van Sofia uit als de be-
middelende persoon tussen de goddelijke Logos en de univer-
sele mensheid. Via haar kan de mensheid de rol spelen van de
‘godmensheid’, de collectieve vorm van de individuele Logos,
Jezus Christus.

Geniale ideeën
‘De korte vertelling van de antichrist’ beschrijft de situatie in
Europa in het begin van de 20ste eeuw en daarin is Solovjov
heel actueel. Het Europa van de 21ste eeuw was een bond van
min of meer democratische staten – de Verenigde Staten van
Europa. In die tijd was er in dit niet bepaald spiritueel ingestel-
de Europa een uitzonderlijk begaafde man die door velen als
een soort supermens gezien werd.
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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.: Van Eijdenhof 13, 3833 JW Leusden.
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.

Dankwoord bisschop Peter

Met dankbaarheid kijk ik terug op de 16
e

mei 2005, de dag waarop ik als bisschop geconsacreerd werd,

samen met Bp. Evert Sundien (Zweden). In het bewustzijn dat de congregatie als voertuig, als Lichaam van

Christus, dient, heb ik het ervaren als een overweldigende kracht die mij, door u, is toebedeeld.

Deze kracht maakt het voor mij en Gerda, mijn vrouw, mogelijk samen met u,

de taak van bisschop in onze Kerk te vervullen.

Nog niet heb ik zo naar mijzelf willen kijken, als dat ik in woorden, in korte en langere toespraken,

persoonlijke woorden en de onuitgesproken woorden, door de ogen van ontroering, heb ontvangen; zij

hebben mijn hartgevoel intens geroerd. U heeft mij daarmee een bijzondere spiegel aangeboden.

Ik vertrouw erop, dat dit wederzijds zal zijn.

Op het vele goeds, materieel en spiritueel, dat Gerda en mij ten deel is gevallen, is stilte het enige antwoord.

Het is niet mogelijk ieder persoonlijk te bedanken.

Daarom dank ik eenieder via deze weg voor al de mooie geschenken van deze dag.

+Peter.



Ik heb veel bewondering voor de boeken en de geschriften van
Blavatsky en Leadbeater, maar ook hun visie was deels tijdge-
bonden. Ze hebben ons schatten nagelaten waarop we zuinig
moeten zijn, maar we moeten ze wel herijken en doordenken.
Wat kunnen we er vandaag de dag mee? Wat hebben hun
woorden anno 2005 jonge mensen te zeggen?

En tegelijk de vraag: wat hebben we als Kerk anno 2005
jonge mensen te zeggen? Enerzijds zie je, dat sommige jong-
eren zich aangesproken voelen door wat er in de kerk gebeurt,
maar een veel groter deel kan er totaal niets mee. En dan heb ik
het over jonge mensen die over een verbluffende spirituele wijs-
heid en inzicht beschikken maar… toch niet uit de voeten kun-
nen met wat er ‘s zondags in onze kerken gebeurt. Begrijp me
goed, ik zeg niet, dat we nu maar aan het moderniseren moeten
gaan en alle tradities overboord moeten gooien. Waar het om
gaat is hoe we ook de jonge generatie kunnen inspireren.

Het is een oud probleem waarmee vele Kerken worstelden
en worstelen.

Je moet ook niet de fout maken die de rooms-katholieke Kerk
maakte door na het Tweede Vaticaans Concilie met het badwater
het spirituele kind weg te spoelen, waardoor eucharistievieringen
meer en meer gingen lijken op protestantse erediensten. Popgroe-
pen in de kerk hielpen ook niet om jongeren binnen te houden.
Wat je vandaag ziet, is dat parochies waar nog Gregoriaans ge-
zongen wordt, wél veel mensen en ook jongeren trekken. Enkele
jaren geleden was zelfs sprake van een hype, toen jongeren mas-
saal twintig jaar oude gregoriaanse opnames kochten. En ook nu
nog tonen zij belangstelling voor dergelijke muziek. ‘Als het
maar echt en authentiek is,’ zei een van hen eens. De ongeveer
26-jarige jongeman zei ook regelmatig naar de Jacobuskerk in
Den Haag te gaan, waaraan ik zelf ook goede herinneringen heb;
een parochie waar behalve gregoriaans nog schitterende missen
van o.a. Hayden en Mozart gezongen worden door een koor dat
er zijn mag. Balsem voor de ziel!

Het gaat mij dus niet om het moderniseren om te moderni-
seren, maar wel om het nadenken over hoe we én in de traditie
kunnen blijven staan én ook spirituele zoekers en jongeren
kunnen aanspreken. Als oud-pr-man zie ik mogelijkheden ge-
noeg om mensen uit te leggen waar het bij de VKK om gaat.

We gebruiken oude, maar heilige woorden; de H.Mis is een
geleide meditatie, en ik ervaar de heilzame uitwerking ervan
eveneens als balsem voor de ziel. Nu ik door omstandigheden
en vakanties niet alle zondagen aanwezig kan zijn, ervaar ik dit
toch als een groot gemis. M’n zondag is niet compleet!

Tegelijkertijd vraag ik mij af hoe we dit gevoel kunnen
overbrengen op mensen die heel serieus aan het zoeken zijn.
Tevens is het goed ons te realiseren, dat de preek ook geïnspi-
reerd en van binnenuit moet komen. We kennen als VKK ge-
lukkig geen dogma, maar het gnostische en mystieke aspect
kenmerkt ons wel. We verkondigen tenslotte een christelijke
leer vanuit theosofie en gnosis, zoals de VKK die verstaat en
weergeeft in het licht van de voortgaande spirituele ontwikke-
ling van de mens. Woorden die mij raken en aanspreken en
waardoor ik mij ook verwant voel met de VKK.

Weet dat het niet alleen om mijn mening gaat, maar ook
om die van vrienden en kennissen die op mijn aanraden de
VKK bezochten en bezoeken.

Ik ben ervan overtuigd, dat de VKK toekomst heeft. Maar
dan wel een toekomst waarin aan de gnostische en mystieke
elementen nog meer aandacht wordt besteed.

Vraag mij op welke manier. Ik behoor niet tot de geestelijk-
heid en ambieer dat ook niet.

Het is ook van belang ons te realiseren, dat we een Kerk
zijn van mensen met veel kennis op spiritueel gebied en ook
spirituele ervaringen kennen. Ze hebben niet zo’n behoefte aan
een leraar, vinden de leraar in zichzelf, maar zoeken wel naar
een stukje voeding. Gnosis gaat over innerlijke kennis en het
zou in dit verband goed zijn meer over die innerlijke weg naar
binnen te horen. Een oude wijsheid zegt, dat de meester op je
pad komt als je daaraan toe bent. Dat kan een goeroe of mees-
ter zijn, maar ook iemand van wie je veel leert. Maar, het is
ook heel goed mogelijk, dat je direct geïnspireerd wordt door
je innerlijke goeroe of innerlijke meester die in verbinding
staat met onze eeuwige Bron.

Dat mensen nog steeds zoeken naar antwoorden buiten
zichzelf en niet vertrouwen op hun eigen, innerlijke, stille
stem, heeft te maken met de illusie dat we in afgescheidenheid
leven en daardoor afgescheiden zijn van onze innerlijke bron.
Eeuwenlang hebben we het bij priesters en andere geestelijke
gezocht; zij waren het die de antwoorden gaven. Het is ook
niet zo verwonderlijk, dat vele christelijke, geestelijke leiders
zich grote zorgen maken over het toenemende aantal gelovi-
gen dat zich rechtstreeks laat inspireren door hun meesters,
gidsen en engelen.

De geestelijkheid in de VKK heeft geen of nauwelijks
moeite met dergelijke ervaringen, die ook nogal eens onder-
werp van gesprek zijn na de dienst. We zouden wat meer kun-
nen benadrukken hoe belangrijk het is om je op je innerlijke
leraar te richten. Rust en stilte zijn hierbij onmisbaar. In die
stilte wordt die stem duidelijk hoorbaar. In stilte krijgen veel
vragen een antwoord, en worden problemen stil opgelost. In
een conflict en in een onrustige omgeving kan er geen ant-
woord en geen oplossing zijn. Stil zijn, meditatie en gebed zijn
instrumenten waardoor we onze innerlijke stem kunnen horen.
Onze gidsen en engelen zijn gek op stilte, want dan wordt hun
stem eindelijk gehoord.

Een ware leraar of goeroe wijst van zich af en wijst men-
sen op hun innerlijke leraar, op de weg van gnosis.

De geestelijkheid in onze Kerk heeft o.a. die leraarsfunctie;
mensen wijzen op die innerlijke weg.

Leven in het nu…
‘Leven in het nu’ betekent, dat we goed leren luisteren naar

signalen vanuit ons kerkgenootschap; naar mensen die willen
delen met anderen over hun ervaringen en daar ook onderricht
over willen krijgen.

De VKK: een gnostische ervaringskerk.

* * *

Lambèrt de Kwant (1943),
hoofdredacteur van dit tijdschrift,
is journalist op het gebied van
religie en spiritualiteit. Hij houdt
zich o.a. bezig met radiopro-
gramma’s voor de Hindoe-
omroep OHM.
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Hij lanceert geniale ideeën om de grote wereldproblemen aan te
pakken. Uit het boek blijkt duidelijk dat hij door “Het boze”
wordt geïnspireerd, maar slechts weinigen hebben dit in de ga-
ten. Solovjov beschrijft een eindtijd, waarin de antichrist de
mensen een verlossing komt brengen, waardoor ze zelf niets
meer hoeven te doen. Terwijl de massa van de christenen ent-
housiast opgaat in de grote oecumene van de antichrist, is er een
kleine rest van rechtgelovige christenen die zich in een kleine,
ware oecumene rond drie leiders schaart: paus Petrus II, starets
Johannes en de stoere, protestantse professor Paulischaart. De
katholieke hiërarchie is vrijwel geheel overgelopen. Rond de
paus staat alleen nog maar een handjevol leken en religieuzen.
Onder druk van de verschrikkelijke gebeurtenissen en omstan-
digheden vinden katholieken, orthodoxen en protestanten elkaar
in een nieuwe eenheid. Wanneer Christus op aarde verschijnt,
sluiten ook de Joden zich aan. Wat voor hen de komst van de
Messias is, is voor de christenen Zijn Wederkomst.

Übermensch
De fraaie en met zorg uitgevoerde uitgave bevat nog een aantal
bijlagen, vooral van Solovjov zelf. Hij gaat in op de filosofie
van Nietzsche, die destijds ook Rusland stormenderhand ver-
overde. Solovjov ontzenuwt diens gedachtegoed, maar voor-
voelt tegelijk de dramatische toekomst ervan. Het lijkt wel of hij
aanvoelde wat de 20ste eeuw zou gaan brengen. De Übermensch
ziet hij als de misvorming van een christelijk begrip: “Deze
werkelijke Übermensch [Christus] heeft gezegd: ‘Wanneer gij
geen geloof hecht aan Mijn woorden, geloof dan in de daden die
Ik verricht.’ En Hij stond inderdaad op uit de dood.”

In de noten van het boek volgt een uitvoerige toelichting
en actualisering.
‘De Korte Vertelling van de Antichrist’ bezorgde Solovjov te-
recht wereldfaam. Wie dit verhaal nu leest, staat verbaasd over
de actualiteit ervan.

Voor wie meer over deze unieke filosoof wil weten, is dit
boek een aanrader.

Zoals gezegd, in een volgend nummer meer over Solovjev.
L.d.K.

Vladimir Solovjov: Korte vertelling van de antichrist.

Perunboeken, 2005.

Christuservaringen heden
Een ander fraai boek (uit het Perunfonds) dat mij raakte, is
‘Christuservaringen heden’. Authentieke getuigenissen van
tijdgenoten. Het gaat om ervaringen van mensen die menen
Christus te hebben gezien.

Bemdt Gustafson en Gunnar Hillerdal ontvingen na een
oproep in een grote Zweedse krant zo’n honderd brieven.
Vaak werd pas na lange aarzeling besloten om het ‘kostbaar’
geheim openbaar te maken. De verzameling documenten die
hierdoor is ontstaan, kan met recht uniek en enig in haar soort
worden genoemd. Als moderne religieuze belevingen zijn deze
bijzondere ervaringen van buitengewoon belang voor allen die
achter de woorden de werkelijkheid van het christelijk geloof
proberen te begrijpen. Deze werkelijkheid is, zo vermeldt de
flaptekst, in onze tijd een andere dan voorheen. De in dit boek
opgenomen ervaringen zijn hiervan het levende bewijs. De
vraag of de verhalen op illusie of op werkelijkheid berusten,
kan alleen worden beantwoord als aan de geestelijke realiteit
van deze belevingen niet te twijfelen valt. Het gaat hier
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Twee illustraties uit “Water weet het antwoord”.

Mausoro Emoto, Ankh-Hermes 2005

(zie boekbespreking elders)



immers om een aantal mensen, die onafhankelijk van elkaar,
als spontane ooggetuigen opgetreden zijn. Gewone mensen,
onder wie ook mensen die zichzelf niet als religieus zien. Iets
dergelijks zien we ook bij onder andere mensen met een bijna-
doodervaring. Kennelijk kan een dergelijke ervaring je over-
komen, los van een levensbeschouwing.

Behalve de Christuservaringen bevat het boek ook een gods-
dienstpsychologisch commentaar en een uitvoerig nawoord van
uitgever Ton Jansen, waarin Rudolf Steiner uitvoerig aan het
woord komt. Jansen gaat hier in op het feit dat het hier in princi-
pe niet gaat om de fysieke, maar de etherische Christus. “Deze
blijkt over een geestelijke gestalte te beschikken, die een veel
grotere flexibiliteit kent dan het fysieke lichaam. Tegelijk, en
hierover verbazen de auteurs zich, kan deze gestalte zich zo
verdichten, dat hij brood breken en vis eten kan. Terecht zegt
Janssen: “Is het dan al te gewaagd te veronderstellen, dat deze
gestalte verschillende gedaantes kan aannemen, al naargelang
de persoon aan wie Hij zich vertoont?”

Mensen met een bijnadoodervaring ervaren ook vaak Je-
zus, Maria, een engel of een ander Wezen van Licht.

Hoe dan ook: ‘Christuservaringen heden’ is een ontroerend
boek dat je niet snel loslaat. Een verdienste van de uitgever
om een dergelijk boek uit te geven.

L.d.K.

G. Hillerdal en B. Gustafsson: Christuservaringen heden;

authentieke getuigenissen van tijdgenoten; Perunboeken, 2002.

Tijd en technosfeer
‘Tijd & technosfeer’ is een bijzonder, maar ook merkwaar-

dig boek. José Argüelles presenteert een revolutionair onder-
zoek, dat onderscheid maakt tussen de natuurlijke, kos- mische
tijd en de kunstmatige, mechanische tijd van de huidig Gregori-
aanse kalender. Naar zijn menig beïnvloedt onze tijdmeting ons
denken en heeft het een technologie opgeleverd die zichzelf zal
vernietigen. Tot ca. 3000 v. Chr. leefden de mensen volgens de
28-daagse cyclus van de natuurlijke tijd. Nu zullen we, volgens
hem, opnieuw zo’n 13-Manenkalender moeten invoeren, als we
tenminste de aarde en het leven daarop in stand willen houden.
Dan zal de mensheid in staat zijn zich op de komende verande-
ringen tot 2012 af te stemmen, een catastrofe te voorkomen en
de overgang te maken van technosfeer naar noösfeer, om een
harmonische nieuwe wereld te scheppen.

Ik moet eerlijk zeggen, dat het boek mij doet duizelen door
de veelheid aan informatie. Het leest heel boeiend, maar je
moet wel bij de les blijven om het allemaal goed te kunnen
volgen. Het boek is een gevolg van wat José Argüelles noemt
‘een van de machtigste en meest overweldigende gebeurtenis-
sen van onze tijd: 9/11. De wat hij noemt de Onvermijdelijke
Gebeurtenis van 11 september… Het was, volgens hem, een
signaal dat er iets zeer ingrijpends had plaatsgevonden om ve-
randering te brengen in de manier waarop we over onszelf en
onze toekomst dachten.” Het boekt roept ook de nodige vra-
gen op, vooral als Argüelles zegt het terrorisme op geen enk-
ele manier te vergoelijken – hij is een geweldloos pacifist –
maar de beweegredenen van de terroristen komen voort uit een
filosofie en een wereldbeschouwing, waarvoor hij sympathie
voelt. De Onvermijdelijke Gebeurtenis was volgens hem ook
een door en door theologisch moment, dat wat we in de huidi-
ge wereldoorlog meemaken, de strijd tussen de religie van
keuze en de religie van overgave.

Als hij eerder erop wijst ontdekt te hebben dat het geheel waar
is dat de Koran een wetenschappelijke tekst is en niets bevat
wat met de wetenschap in tegenspraak is, ga je het boek toch
met andere ogen lezen. Ik vraag mij dan af of teksten waarin
wordt opgeroepen ongelovigen te doden (om maar wat te noe-
men), ook wetenschappelijke teksten zijn, evenmin als ge-
welddadige passages in de bijbel dat zijn. Er is op zich niets op
tegen om te zeggen dat bepaalde teksten in de heilige boeken
van de religies sporen met wetenschappelijk onderzoek en ont-
dekkingen, maar heilige teksten blijven mensenwerk; bij open-
baringen is vooral de vertaalslag de zwakke schakel.

Over 9/11 zegt Argüelles verder, dat deze gebeurtenis in
diepere zin daarom onvermijdelijk was, omdat zij leek op een
soort vergelding voor de schending van de fundamentele wet-
ten van de natuur of zelfs van de goddelijke wet. Als hij hier
doelt op die wraakzuchtige God uit het Oude Testament, heb
ik daar moeite mee. Anders is het, als hij wil aantonen dat we
niet straffeloos kunnen doorgaan met het schenden van natuur-
wetten. Moeite heb ik ook met termen als ‘onvermijdelijk’.
Het is nog maar de vraag of 11 september onvermijdelijk was.

Toch is het boek zeker de moeite van het lezen waard. Het
is goed anders over onze ‘gregoriaanse tijd’ te denken. Wel-
licht is het de hoogste tijd en hangt onze toekomst ervan af.

L.d.K.
Tijd & Technosfeer. Ankh-Hermes, 2005.

* * *
*
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Voorwoord

Een groot verlies voor onze Kerk, zo mogen we het overgaan van onze
voorzittend bisschop naar een hoger leven beslist wel noemen. Juist
ook in de moeilijke tijden van de laatste jaren was Mgr. Tom Dege-
naars een vaste rots op weg naar en in de ‘Vrij-Katholieke Kerk in
Nederland’ en in andere landen. Ondanks zijn fysieke problemen, was
hij als voorzittend bisschop nog actief present bij de bisschopscon-
secratie van Mgr. Baaij en Mgr. Sundien, op Tweede Pinksterdag.
Bedanken we +Tom door ons gebed. “Requiem dona ei, Domine, et
Lux perpetua luceat ei”. Laten we voor onze bisschoppen Gods zegen
vragen bij de voordracht van bisschop Toms opvolger.

Ook in deze Reflectie wordt de reeks artikelen geopend met de per-
soonlijke column van de hoofdredacteur. Hij maakt opmerkingen en
stelt vragen m.b.t. onze Kerk als ervaringskerk.

Op de omslag van dit nummer zien we een illustratie (helaas niet in de
ware kleuren) van Maritgen Matter, schrijfster van het artikel “Kabbala
– een mystieke klimboom”. Haar benadering van de Levensboom is
een heel bijzondere, een “existentiële” zou ik die willen noemen. We
kunnen die Levensboom a.h.w. zó onze existentie binnen halen, ja
hem beklimmen.

Alhoewel vanuit verschillend oogpunt, schrijven pr. Johan Pameijer
(Het geheim van de Naam) en bisschop Frank, als regionaris, (God ter
sprake) over Gods Naam; twee mooie artikelen die ons aanzetten nog
eens goed te beseffen ‘waar we het eigenlijk over hebben’. Bp. Frank
den Outer gaat in een ander artikel in op de ‘invulling’ van onze Kerk
als gemeenschap binnen de samenleving.

Een ‘heel eigen’ artikel is ook dat van Patricia van Oosten; de titel “God
zingt mij” vat haar belevingen wezenlijk samen.

Twee artikelen van Paul van Oyen, ‘De Bergrede’ en een kort stukje
‘Zoek een leermeester’. Aan het einde van dit tweede artikel volgt een
vraag van de hoofdredacteur; leest u die maar.

De ‘verzamelde gegevens’ vanuit onze kerkgemeenten werden weer
opgetekend door onze vaste medewerker Hendrik S. de Bruin.

Ten slotte nog een vraag aan ieder die een artikel wil inzenden: stuurt
u dat in elk geval naar het redactieadres (Zie colofon, links!)? [Dan
graag binnen een bestand, - als bijlage- en niet in de e-mail zélf]. Het
is verder goed om uw inzending tevens naar de hoofdredacteur te
zenden; dan kan er bij een ‘computeruitval’ nog weinig mis gaan.

Ook is het goed nog eens te wijzen op de sluitingsdatum kopij.

Frits Moers, eindredacteur.

Column – Lambèrt de Kwant.

Leven in het nu, toegewijd zijn, zo luidt het thema van het
V.K.K. kerkcongres, op 1,2 en 3 juli 2005.

Een actueel thema, waarover veel gepubliceerd wordt. Het
is goed eens met elkaar bij dit thema stil te staan, als leden van
de kerkgemeentes, maar ook als Kerk op zich.

Wat dat laatste betreft, ook als Kerk kunnen we of in het
verleden of te veel in de toekomst leven.

Hoeveel Kerken zijn er niet die de traditie haast heilig ver-
klaren: de heilige geschriften, de geschiedenis van de Kerk, de
weg die God met de Kerk ging, enz. Er zijn zelfs Kerken waar
preken worden voorgelezen van reeds lang overleden predikers.

Er is natuurlijk sprake van een spanningsveld: enerzijds het
‘staan in de traditie’ en anderzijds het ‘Kerk van vandaag en
morgen’ zijn. Dit geldt ook voor de VKK: we zijn een Kerk
met apostolische successie, waardoor we ons verbonden weten
met de historische Kerk van alle eeuwen. Daar is op zich niets
mis mee. Anders wordt het, als je die geschiedenis gaat verab-
soluteren en enkel Gods hand ziet in het stichten van de Kerk.
Ik denk niet, dat God zich zo bezig houdt met het stichten en
reilen en zeilen van Kerken. We hebben een blauwdruk van
2000 jaar geleden, waarop de Kerk is gebaseerd, maar dat be-
tekent nog niet dat die nooit aangepast of vernieuwd kan wor-
den. Het is daarom goed, dat ook de VKK openstaat voor
veranderingen en zich aanpast aan deze tijd. Ik wil best gelo-
ven dat er ‘eeuwige waarheden’ zijn, maar zeg met Krishna-
murti dat de ’waarheid een land zonder paden is’.

Ik hecht veel waarde aan de heilige geschriften van de grote
religies, zoals de Bhagavad Gita, de Upanishaden, de Bijbel, de
Thora, etc, maar ben er huiverig voor ze te verabsoluteren als dé
geïnspireerde woorden waaraan niet getwijfeld mag worden.

Het zijn wegwijzers voor gelovigen, maar ze moeten zelf
besluiten welke weg ze nemen.

Wat je ook nogal eens tegenkomt, is dat boeken en woorden
van stichters van Kerken en spirituele bewegingen haast heilig
worden verklaard. Zo hebben antroposofen nogal eens de neiging
te zeggen, dat Rudolf Steiner het toch maar zus en zo gezegd
heeft. Zelf sprak Steiner van ‘die kakelende kippen’, als er ergens
weer ruzie over de uitleg van zijn woorden werd gemaakt.

Bij Theosofen zie je hetzelfde: tijdens studiebijeenkomsten
krijg je verwonderde blikken, als je twijfelt aan de woorden
van Blavatsky, en onlangs maakte ik het ook mee in onze
Kerk, toen ik het waagde een uitspraak van Leadbeater in
twijfel te trekken.
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In Memoriam: + Tom Degenaars

Nadat dit nummer van Reflectie afgewerkt was, ontvingen wij het bericht

van het overlijden van onze voorzittend bisschop Mgr. Tom Degenaars.

Hij overleed op dinsdag 14 juni jl. op 83-jarige leeftijd.

Een verlies voor onze Kerk. Moge het goddelijke Licht hem omschijnen.

In de volgende editie zal aan een “In Memoriam” bij het overgaan

van Mgr. Tom aandacht besteed worden.

Sluitingsdatum kopij:

10 augustus 2005
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