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2012: ‘het einde der tijden´,
het einde van onze oude tijdbeleving

Stichting Quantum Symposia (SQS) organiseert i.s.m.

Uitgeverij Andromeda en Centrum ‘Machu Picchu’

uniek symposium met prachtige beelden en lezingen.

Klik ook op www.quantumsymposia

� Peter Toonen: 2012 Het einde van de gestolen tijd

� Hank Monrobey: Geen armoede meer in 2012

� Janet Ossebaard: De duidelijke link van bepaalde

graancirkels met het jaar 2012

� Live muziek:Martine Nijenhuis (viool), Michiel Strategier

(piano/cello), Paulus Vish (fluiten), Bert van Laar (gitaar).

Datum: zondag 21 mei 2006.

Aanvang: 13.00 uur

Zaal open: 12.15 uur

Einde ca: 17.30 uur

Plaats: Hotel Conferentiecentrum Zonheuvel, Amersfoorts-

eweg 98, 3941 EP Doorn Het conferentiecentrum ligt aan de

doorgaande weg tussen Maarn en Doorn. De directe nabijheid

van een aansluiting op de A12 en de taxi (gereduceerd tarief)

vanaf NS-station Driebergen-Zeist garanderen een uitstekende

bereikbaarheid. Prima gratis parkeergelegenheid!

Toegangsprijs: € 33,—.

Aanmelden:

U kunt zich uitsluitend aanmelden door vóór 17 mei € 33,—

te storten op girorekening 4620433 t.n.v. Stichting Quantum

Symposia te Alkmaar o.v.v. Symposium 21 mei. Daarna ont-

vangt u een bevestiging en een routebeschrijving. Voor vragen

zie onderstaande tel.nrs.

Info: Stichting Quantum Symposia: Lambèrt de Kwant,

Van der Veldelaan 862, 1816 PX Alkmaar. Tel: 072-5119619

E–mail: info@quantumsymposia.nl, of:

Tel: 0547-272048. E–mail: cthulshof@home.nl

Attentie!

Bij betaling wèl uw adres, e-mailadres en telefoonnummer

vermelden. Soms is het namelijk niet duidelijk op wiens naam

de toegangskaarten moeten komen. Bovendien is het van be-

lang over uw adresgegevens en telefoonnummer te beschikken

met het oog op het sturen van de bevestiging en routebeschrij-

ving. In verband met de hoge portikosten, zouden wij graag

bij uw aanmelding ook uw e-mailadres willen ontvangen. U

zult dan in het vervolg per e-mail worden geïnformeerd over

nieuwe symposia en andere activiteiten.

Toelichting

Op dit symposium wordt ingegaan op de vraag wat het

oude volk van de Maya’s anno 2006 voor ons kan betekenen.

Nog zes jaar en…het is 2012. Angst is een slechte raadgever.

Ook angst voor wat er in 2012 allemaal zou kunnen gebeuren

In 2012 zal de aarde niet ontploffen en in een zwart gat verd-

wijnen. De wereld en ook Europa zullen niet gespaard worden

als het om New Orleans-achtige rampen gaat.

Er zal een lange periode worden afgesloten en op een ho-

ger niveau aan een volgende periode worden begonnen

Op materieel niveau kun je jezelf afvragen waarom, zoals

zo vaak bij een grote vooruitgang, deze nieuwe periode wordt

voorafgegaan door grote rampen en catastrofes.

Op spiritueel niveau kunnen we het anders zien, als een

noodzakelijke worsteling van de rups die tot vlinder wordt. De

bijbel noemt deze turbulente periode ‘de barensweeën’.

Peter Toonen zal vooral ingaan op de periode tot 2012, een

cruciaal jaar volgens de Maya’s. Peter Toonen ziet meerdere

scenario’s tegelijkertijd werkelijkheid worden, zowel positieve

als negatieve. Sommigen zullen zich positief inzetten, anderen

negatief. Maar zelfs het negatieve kan positief uitwerken.

Janet Ossebaard zal ingaan op de boodschap van de graan-

circels in relatie tot 2012..

Hank Monrobey zal de opzienbarende stelling poneren dat

de armoede in 2012 verdwenen zal zijn.

Onze tijd van steeds snellere veranderingen blijkt een na-

tuurlijk proces te zijn in de ontwikkeling van onze planeet en

ons zonnestelsel; een proces waarin ieder mens een belangrij-

ke rol speelt.

Ook naar rampen kun je op verschillende manieren kijken.

Geen symposium dus voor angsthazen en van doem-

scenario’s, waarin het rampschip aarde rechtstreeks op haar

ondergang afstevent.

* * *

Groep ooievaars – foto: Rudolf H. Smit



Publicaties Vrij-Katholieke uitgeverij

Besteladres:

Snoeckgensheuvel 57,

3817 HL Amersfoort

Tel. 033-463 86 65.

* Pelgrim op aarde – hoofdlijnen van de Vrij-Katholieke vi-

sie in vogelvlucht, F. R. den Outer, juni 1997; 94 blz., 9 zw

illustraties; ISBN 90-803757-2-1 € 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 fi-

guur, 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 algeme-

ne, ‘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 € 6.50

Heruitgave van een serie artikelen, uitgegeven in 1973, be-

werkt en aangevuld met nieuwe, speciaal voor de heruitgave

van 1997 geschreven beschouwingen, waardoor een breed

scala is ontstaan.

Ter sprake worden gebracht aspecten als katholiek, theo-

sofie, esoterie, gnosis, mystiek, liturgie , bijbel - credo - tradi-

tie, 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 € 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. € 6,50

In ‘In gebed’ komen vele aspecten van bidden ter sprake.

Bidden als lof en dankzegging; dat eigen bewustzijn kan over-

stijgen; dat op het meest duistere en wanhopige moment ver-

lichting 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 tradi-

ties 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. € 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 Re-

quiemmis 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.

***

Prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief portokosten.

(Het boek Karakteristiek is uitverkocht, maar wordt in her-

druk genomen; is mogelijk hier of daar nog te krijgen).

Verder zijn nog leverbaar:

Liedbundel voor de Vrij-Katholieke Kerk. € 7.50

The Sacraments, C.W.Leadbeater/ S.H.Ph. von Krusenstierna.

.€ 17.50

Een Christelijke gnosis, C.W. Leadbeater. € 8.50

De verborgen zijde van de Christelijke Feestdagen,

C.W. Leadbeater. € 8.50

De Hemelse Machten achter het Kerkelijk Jaar,

J.E. van der Stok/ R. Engelse. € 11.00

Beginselverklaring en Samenvatting van de Leer € 2.50

De Vrij-Katholieke Kerk in Nederland € 1.00.

Stoffen:

Besteladres: Mw. G. Baaij-van der woerdt,

Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere. Tel. 036 –533 30 25.

linnen € 7.50/m

paarse, katoenachtige soutanestof € 17.50/m

paarse sokken in diverse maten € 3,50 .
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Een inleiding bij dit jubileumnummer

Frits Moers

Ons Centraal Kerkbestuur (CKB) deelde in

haar laatste nieuwsbrief mee:

Sinds 13 februari jl. bestaat de Vrij-Katho-

lieke Kerk 90 jaar. De viering van dit jubi-

leum zal niet in de jubileummaand worden

gevierd. Gekozen is om de ‘Landdag’ te

Naarden op 5 juni 2006, Tweede Pinkster-

dag, in het teken te plaatsen van het 90-jarig

bestaan. Het CKB komt nog met nadere be-

richten over het programma van de Land-

dag. Noteert u alvast deze datum. De Land-

dag is het jaarlijks terugkerende evenement

bedoeld voor alle leden én belangstellenden.

Dit jaar viert onze Kerk dus haar 90-jarig

bestaan. Reflectie besteedt daaraan in dit nummer, als extra dik

jubileumnummer, veel aandacht. Veel artikelen daarover dus,

variërend van historische overzichten tot persoonlijke erva-

ringen en actuele beschouwingen.

We beginnen dit nummer met de overname van een artikeltje

van mgr. Goetmakers z.g. bij het 50-jarig jubileum in 1966.

Dat artikeltje heeft niets aan actualiteit ingeboet.

Het mag duidelijk zijn, dat de woorden “de Ene Heilige

Katholieke Kerk” betrekking hebben op de Kerk aller tijden,

waarin de VKK door Apostolische Successie is ingebed.

“De VKK? Nooit van gehoord”
Evenals dat in een van de andere artikelen wordt aangehaald,

sprak ook ik die woorden uit in 1987, ook anderen nog, vroe-

ger of later.

Onze Kerk is en wordt er vaak op aangesproken, dat zij

zich te weinig naar buiten presenteerde / presenteert, te weinig

aan P.R. deed. Dat vloeide dan vooral voort uit een stelling om

niet aan “zieltjeswinnerij” te doen. Ieder die zoekt, vindt im-

mers zijn eigen weg.

Waren of zijn we te bescheiden? Soms werd de VKK ook

wel elitair genoemd, o.a. door mijn zonen. Zeker dat laatste is

niet juist, onze Kerk telt vele “vogels” van de meest uiteenlo-

pende pluimage. En wat ‘bescheidenheid’ betreft, kunnen we

eerder spreken van een zekere discipline vanuit dat typische

woordje "Vrij-", in alle opzichten mensen vrij laten.

Presentatie “naar buiten”
Inderdaad heeft de VKK zich te weinig naar

buiten gepresenteerd. Daarin is gelukkig ve-

randering gekomen sinds de “koerswijzi-

ging” in 2003, getuige de vele aanvragen

om informatie, o.a. via internet. Het Vrij-

Katholieke gedachtegoed is het waard breed

gepresenteerd te worden, zoals dat ook ge-

beurt met onze liturgische erediensten, die

voor iedereen openstaan. Te bescheiden zijn

is dan erg jammer.

Maar laten we, juist vanuit dat woord “Vrij”

(in Vrij-Katholiek), in gedachten houden

onze Kerk niet te presenteren als DE Kerk

voor de 21ste eeuw. Ook uitspra- ken als

“Wij brengen het Licht”, of erger nog “Wij zijn het Licht” en

“Wij zenden het Licht uit in de wereld” doen mij denken aan

vroegere tijden, waarin een instituut zich permitteerde te spre-

ken over de éne ware Kerk.

Wij zijn op zoek naar dat Licht in ons, wij werken aan de

ontwikkeling van dat Licht in ons, en delen dat proces met an-

deren, eveneens zoekenden. In dát opzicht mogen we best be-

scheiden zijn, maar vooral ook actief!

Een thuiskomst
Telkens weer horen we van mensen die onze Kerk gevonden

hebben: “Het voelt als een echte thuiskomst”.

Laten we op weg naar ‘100 jaar Vrij-Katholieke Kerk’ de

deuren van dat thuis verder open zetten en laten we zien wat

dat huis te bieden heeft, zodat ieder in vrijheid kan kiezen van

wat onze tafel te bieden heeft én nog een bijdrage daaraan kan

aanbieden. Want:

“Wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners,

maar … huisgenoten Gods”

[uit de eerste psalm van onze H. Mis].

* * * * *

* * *

*
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Op veler verzoek wordt het onderstaande voortaan in de colofon en bij VKK-adressen vermeld:

Penningmeester VKK in Nederland:

Bankrekening: 73.24.53.690

Postbankrekening: 302100

t.n.v. Ger Luijten, penningmeester VKK / CKB, Amersfoort.



Mgr. Goetmakers

Bij het 50-jarig jubileum in 1966
Het maandbericht van de kerkgemeente St. Albaan haalde, op

één zin na, de woorden van één van onze vroegere regionair

bisschoppen, mgr. Goetmakers al aan. Inderdaad, dit stukje

heeft aan actualiteit niet ingeboet nu we toch al weer veertig

jaren verder zijn; noch aan de in zijn stukje genoemde inspira-

tie noch aan moeilijkheden. Door die moeilijkheden zijn we,

volgens het merendeel in onze Kerk, ook nu weer sterker ge-

worden. Meer “spirit” gekregen! De slotzin van zijn artikel

mag ons verdere moed en inspiratie geven. Mgr. Goetmakers

had het vandaag geschreven kunnen hebben. Overigens: mgr.

Goetmakers was regionaris van toentertijd nog de “kerkpro-

vincie Nederland – België”.

Het stukje is overgenomen uit (een van de voorgangers

van ‘Reflectie’): De Vrij-Katholiek, 40ste jaargang no. 2,

februari 1966.

Gaarne wil ik dit jubileumnummer dat verschijnt bij gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van de Vrij-Katholieke Kerk onder
Uw aandacht brengen:

Wij nemen als feitelijke begindatum van onze kerk 13 februari
1916, de dag dat Dr. J.I. Wedgwood te Londen tot bisschop
werd gewijd.

Met grote dankbaarheid schrijf ik deze regels, omdat het
dienen in deze Kerk, hoeveel moeilijkheden er soms ook
waren, mij veel geluk heeft gegeven.

Deze vijftig jaar zijn als een ogenblik in het lange bestaan van
de Ene Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, maar toch
zijn er ‘zaden’ gelegd of opnieuw tot groei gebracht. Zaden
van Vrijheid en van Kosmisch begrijpen. Aan allen die
eerbiedig de altaren naderen, wordt de Hostie uitgereikt,
zonder te vragen naar geloof of dogma; de Levende
Christus geeft Zijn Leven aan de gehele mensheid.

Na de eerste jaren van reizen over de wereld, de Kerk
vestigende in vele landen door bisschoppen en priesters te
wijden, kwam in 1924 bisschop Wedgwood naar Nederland
en vestigde zich in Naarden op het landgoed ‘De Duinen’
van mevrouw Van Eeghen Boissevain. Hier werd de eerste
kleine kapel, gewijd aan ‘Sint Michaël en Alle Engelen’,
gebouwd. Hier leidde de grote ceremonialist, die bisschop
Wedgwood was, de geestelijkheid en de nieuwe leden van
de jonge Kerk op. Zij stroomden uit geheel Europa naar dit
middelpunt. De invloed die bisschop Wedgwood door dit
centrum op de Kerk in Nederland heeft gehad, is zeer groot
geweest. Hij heeft velen geïnspireerd om zich in en door de
kerkdiensten tot een levende kracht in de wereld te maken.

Er zijn vele stormen in deze 50 jaar over de Kerk gegaan, maar
zij heeft stand gehouden. Thans treft men overal de ver-
nieuwingen aan, die 50 jaar geleden door de bisschoppen
Wedgwood en Leadbeater reeds zijn gegeven.

Maar onze Kerk heeft nóg veel te geven, er is daaraan geen
einde zolang wij niet gezapig neerzitten, maar immer zoe-
ken in de geen-grenzen-kennende werkelijkheid van
Christus.

� A.W. Goetmakers.

* * * * *

2

Reflectie 3(1) voorjaar 2006

Bisschoppen te Eerbeek, 1958.

Mgr Goetmakers – reproductie naar een foto uit de

"Vrij-Katholiek", 40e jaargang. No 2, Feb. 1966
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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 bijde Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

� laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en

geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de

overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei

van de mens niet mogelijk is;

� is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het

begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen ce-

libaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-

soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar

levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-

weten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-

naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,

alsook op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben

of daarom vragen.

Adressen

Regionaris Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

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

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

Secr.: Evenaar 270, 1338 NW Almere-Buiten.
Penningm.: bank 73.24.53.690; giro 302100, t.n.v.
Ger Luijten, penningm. VVV-CKB, Amersfoort
Clericale Synode

Secr.: Bever 3, 1273 GZ Huizen.
Web-site VKK-NL: www.vkk.nl

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.: (tijd.) H. de Keyserplein 14’’, 1073 SX Amsterdam.

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.: (tijd.) Badhuislaan 18, 1402 ST Bussum

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.
Secr.: Wielewaalstraat 11, 7471 HC Goor.

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.
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de as waar iets omheen draait. De term is ontleend aan de

Duitse psychiater en filosoof Karl Jaspers (1883-1969), die

spreekt van de Achse der Weltgeschichte, de ‘as’ of de ‘spil’

van de wereldgeschiedenis. In het Engels axis, vandaar, in het

Engels, the axial age. Gelukkig legt het boek het ook kort uit.

Het gaat dan om de religieuze omwenteling die zich voorge-

daan heeft in de duizend jaar voor het begin van onze jaartel-

ling. In die periode, van de achtste tot de tweede eeuw voor

Christus, zouden in nagenoeg alle godsdienstige tradities de ri-

tuelen geleidelijk aan verinnerlijkt zijn geraakt. De kern van

de betrokken godsdiensten is in die periode verschoven van

nadruk op de strikte uitvoering van het godsdienstige ritueel

naar het benadrukken van de noodzaak compassie, barmhar-

tigheid, op te brengen jegens de medemens. Althans, zo is wat

we van die geschiedenis weten, op te vatten.

Maar, zo vraagt Armstrong zich af, hoe kunnen de wijzen

van de spiltijd, die onder zulke andere omstandigheden leef-

den, licht werpen op onze huidige situatie? Waarom zouden

we ons tot Confusius of de Boeddha wenden om hulp? Een

studie naar deze lang vervlogen periode kan toch alleen maar

een oefening in geestelijke arceologie zijn, terwijl wat we no-

dig hebben de schepping is van een innovatiever geloof, dat

de realiteit van onze wereld weerspiegelt. De profeten, mysti-

ci, filosofen en de dichters van de spiltijd waren zo vooruit-

strevend en hun visie was zo radicaal, dat latere generaties de

neiging hadden water bij de wijn te doen. Daarmee creëerden

ze vaak precies het soort religiositeit waar de hervormers uit

de Spiltijd vanaf wilden. Dit is wat er naar haar mening in de

moderne wereld gebeurde. De hervormers uit de Spiltijd had-

den niets met dogma’s en theologische overtuigingen.

Armstrong wijst erop, dat we bereid moeten zijn te

veranderen, zoals ook de hervormers dat nastreefden.

Zwarte bladzijden — Wat zou kunnen storen is, dat

Armstrong wel wat luchtig omgaat met begrippen als barm-

hartigheid en liefde, die alle religies gemeen zouden hebben.

In de praktijk is dit wel even anders en dat verklaart wellicht

ook haar benadering van de Islam. Zou Armstrongs opvatting,

dat het in alle godsdiensten ‘eigenlijk’ om naastenliefde en

barmhartigheid gaat, of zou moeten gaan, niet een wat naïeve

projectie van haar eigen opvattingen kunnen zijn?

Anderzijds kan het ook weer geen kwaad om de religies

vanuit een positieve invalshoek te benaderen, zoals Armstrong

dat bewust doet. Ook wijst ze op de zwarte bladzijden die de

meeste religies kennen.

Aan het eind van haar intrigerende boek wijst Armstrong

op de tijd van grote angst en verdiet waarin we leven. De Spil-

tijd liet ons het lijden onder ogen zien, dat onlosmakelijk ver-

bonden is met het menselijk bestaan. Alleen als we onze eigen

pijn toelaten, kunnen we leren meevoelen met anderen.Vroeg

of laat zal bij ons allen het leven worden getekend door leed,

zelfs in de beschutte gemeenschappen in de westerse wereld.

De Spiltijd-wijzen zouden tegen ons zeggen, dat we hier

niet boos over moeten worden, maar het moeten zien als een

religieuze kans. We moeten ons verdriet niet laten gisten tot

het uitbarst in de vorm van geweld, intolerantie en haat, maar

een dappere poging doen om het constructief te gebruiken.

Auschwich, Bosnië, en de vernietiging van het World Trade

Center hebben onthuld hoe duister een mensenhart kan zijn.

Als relige licht moet brengen in onze versplinterende wereld,

moeten we op zoek gaan naar ons verloren hart, zoals Mencius

ooit opperde, de geest van mededogen die de spil vormt van al

onze religieuze tradties.

De grote transformatie is verder een heel boeiende ontdek-

kingsreis naar de vroege ervaringen van de mensheid, hun ver-

langens, zelf opgelegde plichten en inspirerende oplossingen.

Geschreven in de stijl die zo kenmerkend is voor Armstrong:

erudiet en uiterst toegankelijk.

Karen Armstrong. De grote Transformatie. Het begin van

onze religieuze tradities.De bezige Bij, 2005.

De mens en zijn mogelijke evolutie
Ouspensky’s ontmoetingen met Gurdjieff in 1915 was van be-

slissende betekenis voor zijn verdere leven. Gurdjieff wordt

zijn leermeester en er gaat een nieuwe wereld voor hem open.

Deze ontmoeting en de daaropvolgende samenwerking met

Gurdjieff wordt uitvoerig beschreven in ‘Op zoek naar het

wonderbaarlijke’, dat de meest betrouwbare bron werd voor

de bestudering van Gurdjieffs leer. ‘De mens en zijn mogelijke

evolutie‘ bevat een beknopte en heldere samenvatting van de

belangrijkste ideeën uit Gurdjieffs leer. Hierin wordt o.a. op

de volgende vragen ingegaan: wat is bewustzijn? wat is zelf-

kennis? kan de mens zichzelf veranderen? welke mogelijkhe-

den heeft de mens om te evolueren?

P.D. Ouspensky. De mens en zijn mogelijke evolutie. Syn-

these, 2005.

* * *

De Kerk van St. Mary's te London
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Een schatkamer èn een
restaurant voor fijnproevers

column Lambèrt de Kwant

Het was inspirerend om aan dit speciale jubi-

leumnummer te werken. Ik belde met mensen

die ik anders niet sprak en met wie ik veel kon

delen. De meesten van hen zijn al veel langer

betrokken bij of lid van een van de kerkge-

meentes, soms een leven lang.

Bij de voorbereiding van dit jubileumnum-

mer viel het me opnieuw op: mensen zetten

zich met hart en ziel voor de VKK in. Ze voe-

len zich tot deze Kerk aangetrokken, en vaak

een leven lang. De een wordt priester, een an-

der kiest voor een lagere wijding, een derde

wordt organist, en weer een ander voelt zich

het prettigst als voorzitter van het bestuur van

de “plaatselijke” kerkgemeente.

Zelf had en heb ik niet de ambitie om voor het altaar te

gaan staan. Met mijn adhd-gehalte zou dat ook niets geworden

zijn. Ik vergeet nooit dat ik heel lang geleden lid was van een

groot koor. We mochten optreden voor de televisie. Ik kwam

veel te laat en als laatste binnen. Koor en dirigent stonden op

het punt te beginnen. En ja hoor, al struikelend over de kabels

kwam ik vlak voor de dirigent terecht. Hij keek me even on-

verstoorbaar aan en zei, wijzend op de rij bassen: ‘Je moet hier

niet zijn hoor, maar daar.’

Nee, als priester was ik vast gestruikeld over mijn toga, of

anders had ik wel het wierookvat laten vallen. Het is maar

goed, dat ik dat de Kerk niet heb aangedaan! Mijn inspiratie

vind ik eerder in het organiseren van symposia en congressen,

het geven van lezingen, het schrijven van artikelen en het

hoofdredacteurschap van Reflectie.

Het is goed te weten waar je kracht ligt. En waar je beper-

kingen liggen. Wat mij de laatste jaren opvalt, is dat veel men-

sen het zoeken in het bijzondere. Velen willen na een paar

reikcursussen of een weekendcursus “masseren” zelf ook thera-

peut worden of een eigen centrum beginnen. Het scheelt niet

veel of de ene helft van Nederland is bij de andere helft in thera-

pie. Voor de goede orde: ik doel niet op mensen die een gede-

gen opleiding genoten hebben of echt bijzondere gaven hebben.

Ik heb het over de instant-therapeuten en de snelle spirituele ge-

nezers. Loop de paranormaalbeurzen maar eens af en je ziet het

kaf lustig omhoog schieten tussen het spaarzame koren.

Moet je dan per sé therapeut of spiritueel genezer worden?

Iemand die ik goed ken, heeft na een teleurstellende periode

als healer– er kwamen te weinig cliënten – besloten om de

draad van zijn oude beroep weer op te nemen, maar nu als

zelfstandig adviseur. Hij heeft het drukker dan ooit en stelt

zijn expertise ook beschikbaar aan een spirituele organisatie.

Schatkamer van kennis
Aan de andere kant besef ik ook, dat we in een bijzondere tijd

leven waarin niet alleen de dominee of de priester een direct

lijntje met de Eeuwige heeft. Mensen ontdek-

ken het goddelijke in zichzelf, ontdekken ook,

dat ze over onvermoede gaven en talenten be-

schikken. Je komt ze vooral in de VKK tegen.

Ze zijn, niet langer afhankelijk van een geeste-

lijke die in ruil voor onvoorwaardelijk geloof in

zijn dogma’s een enkele reis paradijs aanbiedt.

Ze zien hemel en hel eerder als bewustzijns-

plaatsen die we zelf creëren. Ze nemen geen ge-

noegen meer met het leven dat ze tot dusverre

geleid hebben en ontdekken nieuwe mogelijk-

heden die hun meer bevrediging schenken. Het

is mij, sinds ik VKK’er ben, opgevallen dat de

VKK eigenlijk een schatkamer van kennis

biedt! Het is opmerkelijk, dat veel mensen bin-

nen de VKK een heleboel bagage op het gebied van spirituali-

teit, mystiek en esoterie in huis hebben. Het zijn ook kritisch

ingestelde mensen die niet de hele zondagse boodschap voor

zoete koek slikken. Voor de priesters is dit niet altijd gemak-

kelijk maar het houdt ze scherp.

Ik merkte dit ook bij het samenstellen van dit jubileum-

nummer. Blader het eens rustig door en verwonder je over de

kwaliteit van de artikelen. Eigenlijk zouden deze VKK’ers

meer gehoord kunnen worden, op gemeenteavonden bijvoor-

beeld, om maar iets te noemen. Vraag ze maar eens om een le-

zing te komen geven! Als Vrij-Katholieke Kerk mogen we

dankbaar zijn voor zoveel getalenteerde mensen.

Wat mij in de VKK aanspreekt, is dat priesters en bis-

schoppen naast hun kerkelijke werk midden in de samenleving

staan en vaak een baan hebben. Het houdt je – als het goed is!

– alert en voorkomt dat je ego zich uitbreidt van Amsterdam

tot Timboektoe. Vroeger riepen mensen die tot geloof kwamen

dit blijde nieuws meteen van de daken. Vaak werden ze domi-

nee of kozen ze voor het priesterschap. Wie midden in het le-

ven staat, zich aangetrokken voelt tot de VKK, en later

priester of bisschop wordt, weet dat dit geen sinecure is: het is

een leven met weinig vrije tijd. Wie met pensioen gaat, krijgt

het zo mogelijk nog drukker, want in onze kleine VKK is veel

werk te doen. Ik noem onze eindredacteur Frits Moers, die

naast zijn priesterschap onder andere ook het eindredacteur-

schap van Reflectie erbij doet en zoveel meer. Ook priester

Rien van Geet maakt deel uit van de redactie. En wat te denk-

en van onze regionaris, bisschop Frank den Outer, die zich

eveneens inzet voor Reflectie. Ik ben overigens de enige

‘niet-geestelijke’ in dit illustere gezelschap: een gedreven

journalist tussen drie geestelijken…

Een bredere visie
Wat mij ook aanspreekt in de VKK, is dat zij niet afhankelijk

is van dogma’s. De oprichters van de VKK zagen negentig

3

Reflectie 3(1) voorjaar 2006



jaar geleden nieuwe mogelijkheden; grenzen die verder lagen

dan de door de Kerken van die tijd gestelde. De oude grenzen

markeerden immers morele en vaak rigide voorschriften, ge-

richt op persoonlijke redding en een leven hiernamaals. In de

bredere visie van religie, zoals die zich negentig jaar geleden

manifesteerde, proberen mensen boven zichzelf uit te stijgen,

te transcenderen, naar een eenheid met God en zo een instru-

ment te worden in het goddelijke werk. Velen deden toenter-

tijd een beroep op de religies om de nadruk te verleggen van

straf en beloning in het hiernamaals naar het ideaal van een-

heid met God in het leven op aarde. Verwijzingen naar angst

en eeuwige verdoemenis verving de VKK door vreugdevolle,

positieve uitdrukkingen, daarmee het vertrouwen uitsprekend

in de kracht en het leven dat door de liturgie in de wereld uit-

stroomt. Gustav Mahler, die door de theosofie was beïnvloed,

verwoordde dit in zijn Achtste Symfonie heel treffend:

Alles Vergängliche ist nur rein Gleichnis;

Das Unzulägliche hier wird’s Ereignis;

Das Unbeschreibliche, hier ist’s getan;

Das Ewig Weibliche zieht uns hinan.

Wat ik wil benadrukken in de VKK is de afwezigheid van

angst voor God en een eeuwig oordeel. Haar ontstaansgeschie-

denis valt samen met de visies van componisten van onder an-

dere Mahler en Scriabin. Zo schreef Mahler in zijn brief aan

zijn vrouw Alma, dat in zijn Achtste symfonie geen angst voor

de dood en het eeuwige oordeel voorkwam, zoals dat nog wel

bij Mozart het geval was, waar vooral in diens Requiem die

angst eruit wordt geschreeuwd. “Geen eeuwig oordeel, alleen

liefde”, zo schreef Mahler.

Negentig jaar Vrij-Katholieke Kerk is negentig jaar vrij zijn

van o.a. dogma’s over zonde, straf en eeuwig oordeel. Hiermee

was de VKK haar tijd ver vooruit. De grote protestantse Kerken

zijn begrippen als hel en eeuwig oordeel pas de laatste decennia

voorbij. Voor Rooms-Katholieken is er nog altijd de dreiging van

vagevuur en hel, ook al denken veel gelovigen daar zelf genuan-

ceerder over. Je zou kunnen zeggen, dat de VKK een voortrek-

kersrol heeft vervuld. De nieuwe inzichten van negentig jaar

geleden zijn in deze tijd min of meer gemeengoed geworden.

De VKK zou dan ook velen moeten aanspreken.

Toch is het een illusie te denken dat het ooit gaat stormlo-

pen en onze kerkgebouwen te klein zullen worden. Als ver-

lichting en spirituele ervaringen populair worden, zoals nu het

geval is, moet het de essentie van zijn betekenis wel kwijtra-

ken, want ware spirituele beginselen zijn ongeschikt voor

massaconsumptie. De new age-filosofen beweren, dat we le-

ven in een tijd van evolutie, waarin iedereen zonder al te veel

moeite de verlichting kan bereiken. Dat is echter onmogelijk.

In geen enkele periode, ook niet in de huidige ‘nieuwe tijd’ is

de grote massa ooit bereid geweest de toewijding en overgave

op te brengen die vereist zijn om een verlicht leven te verwe-

zenlijken. Liever kiest men voor hapklare spirituele brokken

dan voor spiritueel fijnproeven. En dat laatste is wat er onder

andere in de VKK gebeurt.

De VKK zou je kunnen zien als een klein restaurant voor fijn-

proevers. In zijn boek De schatkamer van het licht zegt Johan

Pameijer, dat de opkomst van new age-bewegingen in de zesti-

ger jaren in zekere zin te vergelijken is met de opleving van

Katharen, Waldenzen, Vrije Broeders en Zusters, Rozenkruisers

en Vrijmetselaren in vroeger eeuwen. Zij belichaamden een

vrijheidsdrang die hem van meet af aan in de Vrij Katholieke

Kerk heeft aangesproken. In geen enkel opzicht sloot de erken-

ning van de Bijbel de heiligheid van spirituele geschriften uit

andere culturen uit, noch een open christelijke Kerk met wortels

in neoplatonisme en gnosis. Zij heeft haar sympathie voor de

antieke mysteriescholen nooit ontkend en sommigen vergelijken

haar graag met een mysterieschool en spreken over de wijze van

bediening als een scholingsweg voor de ziel.

Innerlijke tempel
Negentig jaar vrij van dogma’s, leergezag; vrij van een kaste

van celibataire priesters die menen iets te mogen zeggen van

wat er in mijn slaapkamer mag gebeuren of niet mag gebeuren.

Negentig jaar van vrij denken, van erkenning van andere heili-

ge geschriften. Negentig jaar VKK betekent niet behaaglijk

achterover leunen. De kerk vergrijst. Vaak zijn we toch nog te

veel een doorgangshuis voor spirituele zoekers en ook fijn-

proevers. Want fijnproevers zijn uitermate kritisch en gaan

verder met hun zoektocht. Hoe en op welke manier zijn we in

staat de fijnproevers voor de VKK te behouden? Hoe kan de

VKK de fakkel doorgeven, een nieuwe generatie inspireren?

De komende jaren zullen leren of we erin slagen om

nieuwkomers zich thuis te laten voelen. Tegelijk is het goed te

bedenken, dat in deze nieuwe tijd mensen steeds minder be-

hoefte hebben aan uiterlijke vormen van religie en het meer

zoeken in hun innerlijke tempel.

Ik geloof niet dat religies gedoemd zijn te verdwijnen.

De mens is, om met de theoloog Kuitert te spreken, ongenees-

lijk religieus. Maar Kerken worden steeds meer wegrestau-

rants. We zullen ons moeten hoeden voor de hapklare brok-

ken, voor het spiritueel materialisme, zoals Chögyam Trungpa

het noemt. Wij zullen moeten besluiten of we onze honger

willen stillen met fast food in een matig cafetaria, of dat we

onze intelligentie, authenticiteit en integriteit gebruiken om

iets tot stand te brengen wat werkelijk voldoening geeft, van

blijvende aard is en ten dienste staat van het geheel, zoals dit

de oprichters van onze Kerk ook voor ogen stond. Het gaat

tenslotte om voedsel voor de ziel, voedsel voor fijnproevers!||

Rond raam kerk te Bloemendaal – foto: Rob Veltkamp
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Een genealoog over Maria Magdalena
Was ze een prostituee of de vrouw van Jezus? De Schotse his-

toricus en genealoog (stamboomkundige) Sir Laurence Gard-

ner heeft het allemaal uitgezocht in de verborgen archieven

van het Vaticaan en van kloosters. Zijn 400 bladzijden tellen-

de boek Maria Magdalena, waarin wordt ingegaan op haar ge-

heime huwelijk en de vervolging van hun afstammelingen,

was het gevolg van deze speurtocht.

Het boek geeft in een aantal genealogische overzichten

zeer veel gegevens die ons terug voeren tot ver voor het begin

van de jaartelling. Het is geschreven “voor de onbevooroor-

deelde en nieuwsgierige lezer”. De reeks die uit het eerder ge-

lezen boek was afgeleid, bleek niet helemaal te kloppen, maar

daar stond tegenover dat de afstamming veel verder terugging.

De schrijver maakte gebruik van veel bronnen en heeft deze

achter in het boek opgenomen. Een indrukwekkende lijst. Hoe

omvangrijker het notenpakket en hoe uitgebreider de litera-

tuuropgave, des te wetenschappelijker, zo lijken auteurs van

dergelijke boeken vaak te denken. Een dergelijk notenapparaat

geeft wel inzicht in het bronnenmateriaal waarvan een auteur

gebruik maakt.

In 1996 introduceerde Gardner in De erfopvolgers van De

Graal, de uitgebreide stamboom van Jezus, die tot dan toe was

gepubliceerd. In dit verband besprak hij ook Jezus’ huwelijkse

staat, en in weerwil van de orthodoxie kwam zijn vrouw Maria

Magdalena hierbij naar voren als een vrouw met een aanzien-

lijke status. Opmerkelijk was, dat Gardners optredens in de

media met priesters, bisschoppen en andere religieuze leiders,

bijzonder vriendschappelijk verliepen. In 2000 bleek nog eens

hoe breed zijn boek werd geaccepteerd. Men stelde hem zelfs

voor het verhaal van Jezus en Maria op muziek te zetten. Hij

kreeg de opdracht een libretto te schrijven voor een gnostisch

oratorium, gebaseerd op zijn boek De erfopvolgers van De

Graal. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door Jaz Cole-

man, de vaste componist van het Praags Symfonie Orkest. Hu-

welijk in Kana, zo werd het twee uur durende oratorium

genoemd. De première in december 2001 vond plaats in het

Londense Royal Opara House in Covent Garden. Het verschij-

nen van de Da Vincy Code, leidde tot een groot aantal verzoe-

ken om dieper in te gaan op de informatie uit De erfopvolgers

van De graal. Zijn boek, zo zegt Gardner, is niet bedoeld om

de Da Vincy Code te bevestigen of in twijfel te trekken, maar

om er enkele controversiële aspecten uit te lichten, en deze, in

voorkomende gevallen, van commentaar te voorzien. Het boek

van Dan Brown is een onderhoudende, fictieve roman en dient

ook als zodanig te worden beoordeeld. Volgens Gardner bevat

het echter wel bepaalde historische feiten en introduceert het

een paar thema’s die relevant zijn voor het verhaal van De

erfopvolgers van de graal.

Dit boek tilt het debat dat is ontstaan na de verschijning

van de Da Vinci Code naar een ander, hoger niveau. Het

brengt nieuwe informatie over het geheime huwelijk van Ma-

ria Magdalena met Jezus en legt informatie over hun nazaten

bloot. Hij beschrijft hoe deze afstammelingen vervolgd wer-

den en welke rol de Priorij van Sion speelde om hun erfenis te

beschermen. Ook gaat hij in op de ‘ware’betekenis achter de

schilderijen van Leonardo da Vinci. Boeiend is het deel waar-

in Gardner ingaat op teksten die in de Bijbel zijn weggeredi-

geerd. Zo zou een deel van de oorspronkelijke inhoud van het

Bijbelboek Marcus weggelaten zijn, omdat de informatie niet

overeenkwam met de orthodoxe eisen. In een brief van de

kerkvader Clemens van Alexandrië, zegt deze ‘dat niet alle

ware dingen tegen mensen moeten worden gezegd’.

In de coupure uit Marcus roept Lazarus naar Jezus vanuit

zijn graf, nog voor de steen werd teruggerold. Hieruit blijkt,

volgens Gardner, duidelijk dat Lazarus niet in de lichamelijke

betekenis dood was, en dat de ‘opwekking’ door Jezus niet het

bovennatuurlijke wonder was zoals meestal wordt beschreven.

Opmerkelijk zijn Koptische teksten die eveneens zijn wegge-

laten uit het Nieuwe Testament. Geen wonder. Ze hadden be-

trekking op de ware verhouding van Maria Magdalena tot

Jezus, en dat kwam de kerkvaders uit die tijd bepaald niet

goed uit. Bekende feiten, maar de teksten die Gardner in zijn

boek opnam, werpen toch weer een nieuw licht op de houding

van de Kerk in die dagen.

Laurence Gardner: Maria Magdalena. Haar geheime hu-

welijk met Jezus en de vervolging van hun afstammelingen. Ti-

rion, 2005

De grote transformatie
Karen Armstrong (1944, kloosterlinge van 1962-‘69) heeft in-

middels een indrukwekkende stapel boeken geschreven. Eind

november 2005 verscheen haar nieuwe boek De Grote Trans-

formatie, met de ondertitel Het begin van onze religieuze tra-

dities. Het boek telt maar liefst 544 bladzijden.

In de periode van de negende eeuw tot ongeveer de tweede

eeuw v. Chr. creëerden de bevolkingen van vier afzonderlijke

streken in de wereld de religieuze en filosofische tradities die

tot op de dag van vandaag de mensheid vormen en voeden: het

confucianisme en taoïsme in China, hindoeïsme en boeddhis-

me in India, monotheïsme in Israël, en het filosofische ratio-

nalisme in Griekenland.

Historici noemen deze periode de ‘axiale eeuw’ vanwege

de centrale rol die deze inneemt in de spirituele ontwikkeling

van de mensheid. In haar nieuwe boek volgt Karen Armstrong

de ontwikkeling van deze eeuw, waarbij zij de bijdragen on-

derzoekt die uiteenlopende figuren eraan leverden zoals

Boeddha en Socrates, Confucius en Ezekiël.

Zij toont aan, dat hoewel er ook verschillen waren, er

vooral opmerkelijk veel overeenstemming was binnen de reli-

gies en filosofieën: alle drongen ze aan op het belang van

compassie boven haat en geweld. Het ging er de wijzen van

deze cruciale periode in de menselijke ontwikkeling niet zo-

zeer om de doctrines en vaste regels van één bepaald geloof te

omhelzen, maar om te leven zonder geweld en met een gevoel

voor anderen. Religie wás compassie, volgens deze wijzen.

Armstrong laat zien wat deze gelijkenis zegt over de religieuze

impuls en zoektocht van de mens. En ze gaat verder dan spiri-

tuele ‘archeologie’. Ook onderzoekt ze hoe deze oeroude

overtuigingen een instructieve en prikkelende uitdaging

kunnen zijn voor de manier waarop wij nu religie beleven en

toepassen.

Spiltijd – Armstrong wijst erop, dat sinds het eind van de

jaren zeventig er in grote delen van de wereld een geestelijk

reveil plaatsvond. De militante vroomheid die we vaak

‘fundamentalistisch’ noemen is slechts één uiting van onze

postmodere zoektocht naar verlichting.

Hiermee kom ik op een centrale term in dit nieuwe boek van

haar, in de Nederlandse versie, de Spiltijd. Het gaat hier om

het woord ‘spil’ in de betekenis van draaipunt, scharnierpunt,
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diepgaande mystieke onderricht nog altijd aanwezig is voor

‘hen die ogen hebben om te zien’. Het is door de eeuwen heen

steeds weer ontdekt door de belangrijkste christelijke mystici.

Het gaat de auteurs er niet om het christendom aan te vallen,

maar op de mogelijkheid te wijzen dat het iets terugkrijgt van

wat het heeft verloren – de verborgen mysteriën, die de

geheimen van de gnosis onthullen. “De oude mysteriën leer-

den, dat we allen zonen en dochters zijn van God en dat ook

wij, door de mythe van de geofferde godmens te begrijpen,

kunnen herrijzen. Het gaat, wat de mythe van Jezus betreft,

niet om een ‘geïsoleerde gebeurtenis in het verleden’, maar

om een verwijzing naar de eeuwige mogelijkheid van een spi-

rituele wedergeboorte, hier en nu. De mythe kan nog altijd het

mysterie openbaren dat Paulus noemde ‘Christus in u’.

Het 440 bladzijden tellende boek (inclusief 140 bladzijden

noten) kan ik van harte aanbevelen.

Timothy Freke en Peter Gandy: De mysterieuze Jezus. Was

Jezus oorspronkelijk een heidense god? Synthese, 2005

De bijbel als mythe
Totnogtoe hoorden opgravingen in Israël bijbelbevestigend te

zijn. De auteurs Finkelstein en Silberman concluderen in hun

boek De bijbel als mythe,dat hun archeologische bevindingen

de bijbelse historie niet ondersteunen. Er zouden geen noe-

menswaardige bewijzen zijn voor de schitterende stad Jeruza-

lem in de tijd van de koningen David en Salomo. Jericho zou

nooit de stadsmuren gehad hebben waarover de Bijbel bericht.

De twee archeologen vermoeden, dat de hele bijbelse geschie-

denis eeuwen later werd geschreven om, met het oog op een

religieus ideaal van monotheïsme, te kunnen verwijzen naar

een roemrijk verleden.

Zoekend naar het gelijk van de Bijbel, vonden twee Joodse

archeologen een andere werkelijkheid. Finkelstein en Silber-

man vatten in dit boek het meest recente archeologische on-

derzoek naar de oorsprong van de Bijbel samen. Ze laten het

verhaal zien dat de stenen hen vertelden. Maar dat is wel een

ander verhaal dan we in het Oude Testament aantreffen.

Hun samenvatting gooit de geschiedenis van Israël over-

hoop. Ze leggen uit, hoe de nakomelingen van koning David

de geschiedenis herschreven vanuit politieke en ideologische

overwegingen. Die herschreven geschiedenis is ons als het

Oude Testament overgeleverd. Maar de restanten van het ver-

leden die in de bodem van het land Israël werden aangetrof-

fen, vertellen een ander verhaal.

Het boek is een fascinerende samenvatting van het meest

recente archeologisch onderzoek naar de Bijbel.

In een sober taalgebruik laten de auteurs zien hoe bijbelse

fictie en historische werkelijkheid met elkaar verweven raak-

ten. Op overtuigende wijze weten zij die twee aspecten van

het Oude Testament zichtbaar te maken. De Bijbel als mythe is

wel een provocerend boek; wetenschappelijk onderbouwd en

goed geschreven. Het trekt veel vermoedens of veronderstel-

lingen in twijfel en daagt uit oude overtuigingen los te laten en

andere mogelijkheden te onderzoeken.

Finkelstein en Silberman: De Bijbel als mythe. Opgravin-

gen vertellen een ander verhaal. Synthese, 2006

Oog van wijsheid - De visie van Z.H. de Dalai Lama
De 14de Dalai Lama is de geestelijke en wereldse leider van de

Tibetaanse religie. Sinds zijn vlucht uit Tibet, in 1959, reist de

Dalai Lama door de hele wereld om de leringen van het Tibe-

taanse boeddhisme te verspreiden. ‘Oog van wijsheid’ biedt een

diepgaand overzicht van het Tibetaanse boeddhisme. De nadruk

ligt voornamelijk op de structuur van de belangrijkste Tibetaan-

se boeddhistische richtlijnen voor meditatie en zuivering. Het

boek is een reisgids door het spirituele landschap van het Tibe-

taanse boeddhisme, dat de geïnteresseerde leek tot verdere verd-

ieping en bestudering van het Boeddhisme kan dienen.

Je moet er wel voor gaan zitten. De Dalai Lama biedt geen

spiritueel fastfood, maar Harmon Houghton, uitgever van Cle-

ar Light Publishers en directeur van het United States Tibet

Committee – zegt over het boek:

‘In dit boek heeft Z.H. de Dalai Lama de essentie van de Ti-

betaanse leringen vastgelegd. Ik raad het boek iedereen aan die de

wens koestert naar een verlichte wijze van leven te streven.’

Oog van Wijsheid. De visie van Z.H. de Dalai Lama.

Synthese, 2005

Verandering doet wonderen
Marianne Williamson is een bekend schrijfster die zich laat in-

spireren door “Een Cursus in Wonderen”. Zo schreef ze onder

andere Terugkeer naar liefde en In vrouwelijkheid. Verande-

ring doet wonderen is haar negende boek. Vroeger leidde Wil-

liamson een ongeregeld bestaan. Ze reisde veel, gebruikte te

veel drugs en alcohol, had los-vaste baantjes en was ongeluk-

kig. Dat veranderde toen ze A Course in Miracles ontdekte,

een in spirituele kringen bekende pil, met teksten die volgens

de auteur rechtstreeks afkomstig zouden zijn van Jezus. Geleid

door de Course, schreef Williamson diverse bestsellers, betrad

het lezingencircuit, waar ze nu moeiteloos zalen van vijftien-

honderd liefhebbers toespreekt, en verscheen bij Oprah Win-

frey en in andere veelbekeken tv-programma’s. Ze is bevriend

met Hillary Clinton, en sliep ooit in de befaamde Lincoln-

slaapkamer van het Witte Huis.

Iedere verandering, zo zegt Marianne Williamson, zelfs de

meeste pijnlijke en/of individuele, is een kans op persoonlijke

transformatie. ‘De enige manier om macht te krijgen in een

wereld die te snel draait, is te weten hoe je langzamer kunt

gaan. De enige manier om je invloed te verbreden is door te

leren om dieper te gaan. De wereld die wij onszelf en onze

kinderen toewensen, komt niet voort uit de snelheid van de

elektronica, maar uit de rust die zich nestelt in onze ziel.

Alleen dan zullen we een wereld zien die ons hart weerspie-

gelt, in plaats van dat die ons hart breekt.’ We worden volgens

haar uitgedaagd door de wereldgebeurtenissen, door de getij-

den van de geschiedenis, om een meer volwassen geesteshou-

ding te ontwikkelen. Tegelijkertijd kan dat niet zonder dat we

kijken naar dat wat ons pijn doet. ‘Het leven is geen droef-

geestige roman, die we na afloop wegleggen om daarna de

kroeg in te duiken. We zijn allemaal acteurs in een enorm dra-

ma, dat zich iedere dag verder ontvouwt, en totdat we heel

diep in onszelf gaan graven, kan er geen meesterstuk ontstaan.

Hoe we allemaal onze rol uitvoeren, bepaalt de uitkomst van

het stuk.’ Verandering doet wonderen is een spirituele gids

voor een radicaal nieuw leven. Meer nog dan ooit tevoren

drukt Marianne Williamson ons op het hart, dat deze tijden,

die soms zo moeilijk zijn, het doel hebben om ons te verande-

ren in wie we voorbestemd waren te zijn. Inspirerende, vaak

rake teksten die als het ware na blijven trillen, vooral vlak

voor het slapen gaan.
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God in Beelden

� Frank den Outer

De titel van deze overpeinzingen kan al heel wat associaties

oproepen; en dat maakt het niet gemakkelijker om God

“overdenkend” te benaderen. De titel bedoelt niet te zeggen

dat het eenvoudig is om ‘God in beeld krijgen’, dat ‘beelden

van God’ ons naderbij brengen, of toe te geven dat het al te

gemakkelijk is om ‘ons God maar te verbeelden’ of ‘ons in te

beelden’. Toch zijn concrete aanduidingen van God, anders

dan ‘in beelden’, altijd ontoereikend – dat zal ieder toegeven.

Er is wel een Godsbeséf, een van de raadselachtige gegevens

van onze cultuur, een besef dát er een God is. God leek afge-

daan te zijn, zelfs dood verklaard, maar komt op andere wijze

terug of wordt anders benoemd; God krijgt een andere naam:

‘Iets’, ‘Geheim’, ‘Mysterie’. Het Godsbesef blijft, blijkbaar.

Godsbesef
Het besef van God: hoe zijn we eraan gekomen? Dat besef

was er vermoedelijk al bij het prille begin van de mensheid,

een gedeeld, collectief besef, zonder dat daar Godservaringen

aan ten grondslag hebben gelegen. Bijzondere, ingrijpende er-

varingen van bepaalde aard werden dan eerder dankzij het be-

sef van God als Godservaringen uitgelegd. ‘God’ is daarvoor

een Naam, uniek, met niets vergelijkbaar. Het is niet een be-

grip – en daarmee niet te begrijpen – of een voorstelling. Een

naam zou geen beeld, zelfs niet een denkbeeld moeten oproe-

pen, maar dat blijkt een illusie te zijn, ondanks het verbod¹

voorstellingen of beelden van God te maken, waaraan het

Joodse volk – waaruit het christendom is voortgekomen –

zich diende te houden.

Er lijkt niet aan te ontkomen; we bedienen ons voortdurend

van Godsbeelden: liefde, (levens)kracht, waarheid en licht,

(levens)energie. En van omschrijvingen van God als: Univer-

seel bewustzijn, Grond van ‘s mensen bestaan, de Bron van al

het zijn, het Heilige of numineuze, Mysterie – huiveringwek-

kend en fascinerend ², het gans Andere.

Maar ook bedienen wij ons van de Godsbeelden waarbij

God als persoon wordt beschouwd, met menselijke gestalten,

als Heer (Adonai), vader ³, almachtige, albeheerser, vorst, ko-

ning, rechter en herder en met alle denkbare persoonlijke,

menselijke eigenschappen als liefhebbend, genadig, toornig,

straffend ….. Hij wordt aangeroepen en aangesproken als

‘Gij’ en wij richten ons tot Hem – er kan dan een ik-Gij 4 rela-

tie zijn. We lezen over Hem: “Toen sprak God en zei: ...”, al

weten we dat God natuurlijk spreekt bij wijze van spreken,

maar toch …

Alle deze Godsbeelden zijn symbolische verwijzingen,

metaforen, en daarmee een benadering. Een “persoonlijk” ge-

dachte ‘Vader’ houdt niet in, dat God een persoon is; ‘Vader’

is geen aspect van God, Die geen enkel ‘aspect’ heeft: God is

veel meer dan vader, veel meer dan ‘herder’, veel grootser,

omvattender, overstijgender, transcendent, meer overtreffend

dan in alle deze beelden.

Het symbool, de metafoor, maar in het bijzonder het ver-

haal brengt ons toch nader tot God en verwoordt het Godsbe-

sef, geeft daar vorm en inhoud aan – in woorden. Die verhalen

worden verteld in de Bijbel, in het bijzonder in het Oude Tes-

tament. Van grote betekenis voor het onderwerp van dit artikel

zijn de verhalen opgetekend in de eerste drie hoofdstukken

van het boek Genesis, een boek dat een ontstaansperiode heeft

gehad van eeuwen en terug gaat tot ca. de 15e eeuw v.Chr.

Ook van belang in dit verband is het derde hoofdstuk van het

boek Exodus, ontstaan in min of meer dezelfde periode als Ge-

nesis (midden 13e eeuw v. Chr.) en het boek Spreuken, afge-

rond in de 5de eeuw v. Chr., met eveneens een lange ontstaans-

periode. Verder is van belang het meer recente boek Wijsheid

van Jezus Sirach, ontstaan begin 2e eeuw v. Chr. En ten slotte

het boek Wijsheid (van Salomo), dat dateert van rond het be-

gin van onze jaartelling, en waarvan Paulus veel gebruik

maakte in zijn brieven.

In Genesis komt God ter sprake als de schepper van hemel

en aarde, en van de mens; in Exodus de zelfopenbaring van

God aan Mozes. In Spreuken wordt over Sofia of Wijsheid

verhaald, evenals in Wijsheid van Jezus Sirach en in Wijsheid

van Salomo. Het zijn alle collectieve, oorspronkelijk monde-

linge overleveringen in een tijdsbestek van ca. 15 eeuwen (!).

Al deze geschriften zijn samengebracht in één boek, de Bijbel.

Hieronder wordt uit de genoemde bijbelboeken uitgebreid ge-

citeerd en onder één noemer gebracht alsof er uit één en de-

zelfde bron is geput. Dat laatste is wel verantwoord, omdat het

wereldbeeld in die lange periode nauwelijks is veranderd, ze-

ker in vergelijking tot de enorme veranderingen in de afgelo-

pen eeuw. Maar voor het verstaan in deze tijd van die zeer

oude geschriften, is het wel goed te beseffen hoe sterk het

wereldbeeld van nu daarvan verschilt.

Om een indruk van die drastische veranderingen in het we-

reldbeeld te geven, wordt nu kort gewezen op de sterk toege-

nomen kennis van het heelal en de plaats van de aarde daarin.

Verandering in wereldbeeld
In het begin van de 20ste eeuw, toen ook de Liberal Catholic

Church ontstond, lagen de continenten op aarde een weken-

lange zeereis van elkaar. Van hooguit 30 sterren was de af-

stand ongeveer bekend, en alle minder dan 30 lichtjaren van

de aarde verwijderd. De aarde was een immense, dunbevolkte

wereldbol. Alle sterren vormden samen het Melkwegstelsel

met een diameter van hoogstens 50.000 lichtjaren; er zouden

40 biljoen (1012 ) aardbollen op een lijn in passen. Het Mel-

kwegstelsel werd gezien als het grootse object van het heelal,

en eigenlijk vormde dit het gehele heelal; daarbuiten was

niets. Het werd wel al vier eeuwen lang gezien als een helio-

centrisch wereldbeeld, sinds Copernicus (begin 16e eeuw).

Over de leeftijd van heelal en aarde kon niet veel worden ge-

zegd.

Begin 21ste eeuw: de aarde schrompelde ineen: niemand

was verder dan een dagreis van elkaar. Een astronaut zou in

anderhalf uur de grootste afstand op aarde kunnen overbrug-

gen. Het Melkwegstelsel strekt zich verder uit dan ooit: zo’n
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100.000 lichtjaar in diameter. Het is één van de ontelbare stel-

sels, elk van miljoenen of miljarden sterren. Ons Melkwegstel-

sel telt 100 miljard (109) sterren; de zon is daar één van. Het

heelal is immens groot, en wordt zelfs steeds groter. Het is een

uitdijend heelal. De aarde is ca. 5 miljard jaar oud (en is op

middelbare leeftijd), het heelal ca. 15 miljard..

En wat was het wereldbeeld aan het begin van onze jaartel-

ling? Een geocentrisch wereldbeeld: de aarde was het middel-

punt van het heelal; de zon en de maan – veel kleiner dan de

aarde – draaiden daar omheen. En de sterren: lichtpuntjes als

tekenen aan de nachtelijke hemel. Verder niets. De schepping

van God was dat van de hemel en de aarde, waar alles, ook

letterlijk, om draaide. Het bijbelboek Genesis verhaalt de

schepping van hemel en aarde; het werd geschreven toen dit

wereld- beeld gangbaar was.

Schepping
Genesis, het eerste boek van het Oude Testament, begint met

twee op elkaar volgende scheppingsverhalen, die, onafhank-

elijk van elkaar, zijn samengesteld door verschillende auteurs.

Het eerste verhaal (Gen 1:1-2:4a) behoort tot de priesterco-

dex (6e eeuw v. Chr.) met mythologische elementen uit Baby-

lonië. Het is een lofzang op het werk van de almachtige God.

De Godsnaam van dit eerste scheppingsverhaal is Elohim, een

meervoudswoord. (El = Hebreeuws voor God) dat dus in feite

‘Goden’ inhoudt, maar in latere tijden toch als één God werd

geïnterpreteerd.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde

was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest

van God zweefde over de wateren.

‘Hemel en aarde’ staat voor alles wat buiten God bestaat:

het zichtbare en tastbare. Er is een meer verheven deel – de

hemel – en een ondergeschikt deel van de schepping – de aar-

de. ‘De hemel en aarde’ kwam overeen met het wereldbeeld

van vóór Copernicus; dat kan niet anders.

God verrichtte het scheppingswerk met Zijn woord:

Er zij licht, sprak God en er was licht.

Licht is het allereerste, en daarmee het belangrijkste (?),

dat geschapen werd.

Dan, na vijf scheppingsdagen, op de zesde dag, zei God:

Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons

gelijkend (Gen 1:26a).

En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van

God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. God zag

dat het zéér goed was (Gen 1:27).

Daarvóór zag Hij alleen dat het goed was, niet zéér goed..

En op de zevendag rustte God van al het werk dat Hij verricht

had; Hij zegende die dag en maakte die dag heilig.

De tweede schepping
Dit is niet het gehele verhaal: er volgt een tweede schepping

(Gen 2:4b -3:24) waarin niet de kosmos, maar de mens cen-

traal staat. (Gen 2:4b-25). De schepping van de mens vindt nu

geheel anders plaats (Gen 2:7; niet zoals in Gen 1:27). Het

verhaal wordt toegeschreven aan een andere auteur, de Jahwist

genoemd, ter onderscheid van de priester-auteur van het eerste

scheppingsverhaal, omdat hij Jahweh, de persoonlijke naam

van God, toevoegt aan de abstractere term Elohim. De naam

Jahweh – geschreven als het tetragram JHWH 5 wordt pas la-

ter, in het boek Exodus (3:14 ) verklaard. Daar legt God aan

Mozes in de woestijn uit wat de betekenis van Zijn naam is:

‘Ik ben die is’ . Of ook: ‘Ik ben die zal zijn’, of ‘Ik ben wie Ik

ben’. Jahweh is, anders gesteld, de Eeuwig zijnde 6

Zoals al naar voren gebracht, de schepping van de mens

(Adam) in dit tweede verhaal gebeurt anders dan in het eerste:

God boetseerde de mens uit stof dat Hij van de aarde nam,

en Hij blies hem de levensadem in de neus; zo werd de mens

een levend wezen (Gen 2: 7). Nu is de mens aan Ons gelijk ge-

worden (Gen 3:22).

Hier wordt bevestigd, dat de mens naar Gods beeld is ge-

schapen en bovendien bestemd is te ‘zijn’, zoals Jahweh ‘de

Zijnde’ is. Om God zó nader aan te duiden is anders, maar met

dezelfde zin als de aanduiding ‘Ik ben die is’. Dit nog in te-

genstelling tot de mens: de mens wórdt, is een wórdend we-

zen, nog niet een zijnd wezen, nog geen volkomen wezen. De

volheid van het ‘zijn’ is wat de apostel Paulus het ‘pleroma’

noemt (Ef 1; 23; 3:19; Kolos 2:9), de volkomenheid van het

goddelijke bestaan zelf, waartoe uiteindelijk de mens is voor-

bestemd. De liefde zal in het pleroma alles met alles verenigd

hebben Toch behoudt in deze, alles bevattende eenheid elk

oorspronkelijke ‘ik’ zijn eigenheid en elk ‘nu’ zijn oorspronk-

elijkheid. Dit eeuwige ‘nu’ is het volkomen ‘zijn’. Dit is het

‘aan God gelijk zijn’ door een kennen van God, of een zien

van God. Johannes schrijft daarover: Wij zullen aan Hem ge-

lijk worden, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is (1 Joh 3:2).

Zien is een vorm van kennen, en kennen is een vorm van zijn.

In het volkomen kennen realiseert zich het volkomen zijn: Dit

is het eeuwige leven, dat zij U kennen (Joh 17:3). In een paar

korte zinnen wordt de hele geestelijke evolutie en

eindbestemming van de mens aangegeven.

Laten we nu terugkeren tot de schepping van de kosmos.

Wat voorafging aan de schepping
We hebben nu beide scheppingsverhalen uit de eerste drie

hoofdstukken van Genesis even weergegeven, met een nadere

toelichting. Het is van belang voor het Godsbeeld, dat in het

bijzonder in het allereerste begin van Genesis wordt gegeven,

te wijzen op wat aan de eigenlijke schepping van hemel en

aarde voorafging. Dat vinden we, vele eeuwen later opgete-

kend, in het boek Spreuken (Spreuken 8:1,22-29). Daar is So-

fia aan het woord: zij zegt, dat God haar schiep nog vóór Hij

aan zijn andere werken begon.

Zij zegt: van oudsher ben Ik gevormd, van den beginne,

vóór de eerste tijden der aarde. Toen er nog geen oceanen wa-

ren, was ik geboren . Toen er nog geen bronnen, rijk aan water

bestonden; eer de bergen waren neergelaten, werd ik geboren.

Eer Hij de aarde had gemaakt en de velden en alle grondstof-

fen der wereld; toen Hij de hemel welfde, was ik aanwezig.

Toen Hij een kring trok boven het vlak van de afgrond; toen

Hij daarboven de wolken bevestigde; toen Hij de zee haar

grenzen stelde, dat de wateren haar oevers niet zouden over-

schrijden; toen Hij de fundamenten der aarde legde: vertoefde

ik bij Hem, was ik elke dag voor Zijn aangezicht.

Hier is aangehaald wat vaak als proloog van de H. Mis

wordt gezegd in de Meditatie op de Wijsheid.

Sofia
Wie is dan die Wijsheid, wie is Sofia de eerstgeschapene? We

kunnen hier nog aanvullingen aan toevoegen over wat van

haar wordt gezegd en wat zij over zichzelf zegt. Die zijn te
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Boekbesprekingen – nieuwe boeken uitgelicht

Lambèrt de Kwant

Katharen in Europa
Recente ontdekkingen van kathaarse teksten en rituelen heb-

ben geleid tot de opmerkelijke heropening van het historisch

onderzoek over ketterij, ook in Nederlandse kringen. De au-

teurs Willy Vanderzeypen en Yves van Buyten nemen inten-

sief en gepassioneerd aan deze speurtocht deel. Zo werkt en

leeft Willy Vanderzeypen sinds 1998 in katharenland, waar hij

samen met Yves van Buyten dit boek realiseerde.

De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk: het kat-

haarse experiment toont eindelijk zijn ware gelaat. Het katha-

risme is geen geïsoleerd incident in Occitanië, maar een

Europees christelijke godsdienst. Vijfhonderd jaar lang inspi-

reerde het volks en open karakter de spiritualiteit en de levens-

wijze van miljoenen mensen, ook in het graafschap Vlaan-

deren, Luik en Zuid-Nederland.

De Vlaamse auteurs beschrijven het boeiende verhaal van

de internationale protestbeweging en van de mannen en vrou-

wen die er hun leven voor gaven. Vooral het hoe en waarom

van de vervolging, de inquisitie en de kruistochten tegen de

succesrijke kathaarse Kerk en haar politieke beschermers wor-

den helder uitgelegd.

Interessant is dat de auteurs erop wijzen, dat het kathaarse

geloof en het orthodox-katholieke geloof van de Tempeliers,

hoewel beide christelijk, diametraal tegenover elkaar staan. De

kadaverdiscipline van de Tempeliers was juist het tegenover-

gestelde van de individuele vrijheidszin en het ontkennen van

machtsautoriteit bij de Katharen. Voor Rome waren Katharen

ketters, terwijl de Tempeliers door de Paus nooit als ketters

werden veroordeeld, ook niet bij ontbinding van hun orde.

Frappant is ook te lezen hoe talrijk en gemotiveerd vrou-

wen in de kathaarse beweging waren. Zo’n vijfenveertig pro-

cent van de parfaits behoorde tot het vrouwelijke geslacht. In

vergelijking met de lage vrouwelijke aanwezigheid in de Mid-

deleeuwse katholieke clerus, een wel schril contrast.

In het katholieke christendom begon de unanieme gering-

schatting van de vrouw al bij de apostelen Petrus en Paulus.

Die minachting werd steeds verder uitgewerkt door de kerkva-

ders en orthodoxe theologen. De vrouw was voor hen Eva, de

eerste zondares en uitvindster van het kwaad.

De geschiedenis is bekend. De Katharen vormden een gun-

stige uitzondering. Wellicht ging de vrouwenhaat bij Rooms-

Katholieken zover dat ze besloten, dat de Katharen als gevaar-

lijke sekte moest worden uitgeroeid.

De visie van de Katharen wordt door de auteurs uitvoerig

beschreven. Rome ziet Katharen dikwijls ook als Manicheeërs,

de aanhangers van Mani, een Perzische profeet uit de derde

eeuw, die zichzelf presenteerde als de gezant van Christus, de

Parakleet, aangekondigd door Sint -Jan.Voor Rome was het

een handig juridisch trucje om de Katharen als Manicheeërs te

beschouwen. Het gaf de inquisiteur een geldig argument om

ze als dusdanig te veroordelen op basis van vroegere veroor-

delingen van het manicheïsme door Augustinus.

Willy Vanderzeypen en Yves van Buyten schreven een boei-

end boek, dat zich makkelijk laat lezen : Katharen in Europa.

Synthese, 2006

Zie ook: Bram Moerland. Katharen en de val van

Montségur.Gnosis, gnostiek en de Katharen. Synthese, 2004

De mysterieuze Jezus
Fundamentalistische christenen vonden het boek godlasterend.

Als ik fundi’s soms te keer hoor gaan, denk ik aan kleine jong-

etjes die over hun vader – hij is de beste en sterkste! – opschep-

pen. Blijf van mijn papa af, anders… Zo ook met fundamen-

talisten van welke snit dan ook. Kom niet aan hun godsbeeld.

Wie als gelovig Christen het boek ”De mysterieuze Jezus”

van Timothy Freke en Peter Gandy doorleest, moet wel even

slikken. De auteurs vragen of we als lezer weten, dat de ‘hei-

denen’ lang vóór Jezus ook een zoon van God vereerden. Of

we geloven dat deze heidense verlosser, net als Jezus, werd

geboren uit een maagd op 25 december, in een grot temidden

van herders; dat hij water in wijn wist te veranderen; dat hij

stierf en opstond met Pasen en dat hij zijn lichaam en bloed

aan volgelingen aanbood.

De auteurs, stellen de vraag of Jezus van oorsprong een

heidense god was en of er wel een historische Jezus was.

Dezelfde vragen werden gesteld in De boeiende Teleac-do-

cumantaire De Zoon van God – op zoek naar de oorsprong

van het christelijke geloof.

In dit tweeluik gaat professor Robert Eisenman op zoek

naar de oorsprong van het christelijk geloof, maar ook verder

terug naar onbekender oorden.

Een academische twist die nu al eeuwen duurt: waar ligt de

oorsprong van het christelijk geloof? Zijn de bijbelse verhalen

echt gebeurd of komen ze ‘ergens anders’ vandaan? Was Je-

zus nu wel of niet Gods Zoon?

“Als Jezus geweten had, dat we hem later de Eniggeboren

Zoon van God zouden noemen, zou hij dat verschrikkelijk ge-

vonden hebben”, zegt professor Robert Eisenman in het Tele-

ac- tweeluik De Zoon van God.

Eeuwige zoektocht

Timothy Freke en Peter Gandy stellen in hun boek kriti-

sche vragen. Ze wijzen er ook op, dat mystici van alle eeuwen

hebben geleerd, dat er slechts één, altijd aanwezige, nooit ve-

randerende waarheid is. “Ze werd 2000 jaar geleden niet plot-

seling voor de eerste keer geopenbaard. Het christendom is

een hoofdstuk in de eeuwige zoektocht van de mens naar bete-

kenis, een stroming in de zee van zich ontwikkelend menselijk

bewustzijn, nog een poging de tijdloze gnosis onder woorden

te brengen. God daalde niet af naar de aarde tijdens een een-

malige excursie. Ook hoeven we niet te wachten op zijn be-

loofde apocalyptische wederkeer. De waarheid is, dat God

nooit is vertrokken, aldus de auteurs.

Ze wijzen er ook op, dat – hoewel er nu geen traditie be-

staat die de moderne Christen kan inwijden in de verborgen

mysteriën, die opgenomen zijn in het verhaal over Jezus – dit
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beeld van Elsbeth, een meisje van pas achttien maanden oud,

dat nog nooit een volledige zin had uitgesproken. Op een

avond deed haar moeder haar in bad, toen ze plotseling zei:

“Ik ga mijn geloften afleggen”. Haar verbaasde moeder kon

haar oren niet geloven, maar toen ze de kleine nader onder-

vroeg, antwoordde deze’: “Ik ben Elsbeth niet. Ik ben Rose,

maar ik word zuster Teresia”… Haar moeder was perplex,

maar Elsbeth vertelde haar moeder verder dat “toen ik hier

eerder was, was ik een oude dame en droeg ik een lange zwar-

te jurk”. Twee jaar later vulde het meisje het verhaal van de

non verder aan…met een beschrijving van haar bezigheden in

het nonnenklooster!

De vier tekenen waaraan we herinneringen aan vorige le-

vens van kinderen kunnen herkennen zijn: a. De zakelijke

toon; b. De consequentie in de tijd; c. Kennis die de ervaring

te boven gaat; d. Lichamelijke kenmerken (bijv. verband tus-

sen een verwonding in een vorig leven en een litteken).

Broekhuysen wijst ons er ook op, dat voor de gnostici de

reïncarnatie al een vanzelfsprekendheid was…

* Priester Parcival van Gessel schrijft in het december-

nummer over de reis die hij met bisschop Peter Baaij door Ti-

bet maakte. Ze ontmoetten daar veel armoede, maar er is geen

grote behoefte aan eigen bezit, men neemt het leven er groten-

deels zoals het is, en er is veel gebed in het dagelijks leven.

* In het januarinummer wordt melding gemaakt van de

brand die in de namiddag van 29 december in de Rotterdamse

kerk gewoed heeft: de koffietafel, vier stoelen, een vloerkleed

en een kerstkleed zijn daarbij verbrand, een koepel is wegge-

smolten, er is een scheur in een van de wanden ontstaan, en op

alles – ook in de keuken – lag roet. Een en ander had tot ge-

volg, dat de H. Mis op zondag 1 januari niet door kon gaan.

Vermoedelijk heeft vuurwerk de koepel geraakt. De brand-

weer was gelukkig binnen drie minuten ter plaatse.

Het eerder in dit artikel genoemde girorekeningnummer

wordt nu extra in uw aandacht aanbevolen!

* Het februarinummer vermeldt de wijding tot acoliet van

Maja van Vredendaal en Ietske Engelse op 26 februari, alsook

op die dag de toediening van het H. Vormsel aan Paul van

Rooijen, én het nagenoeg volledige herstel en de schoonmaak

van het kerkgebouw.

* Het nummer wordt afgesloten met een boeiend en zeer

veelzijdig artikel ‘Over de toegang tot het eeuwig koninkrijk,

uit de Tweede Algemene Brief van de apostel Petrus’, van de

hand van priester Ronald Engelse.

Priesterlijk Zwolle

* In het december-januarinummer van het Maandbericht

van de Zwolse Sint-Michaëlkerkgemeenschap schenkt Pauline

de Groot aandacht aan de engelen. Zo is de hiërarchie der eng-

elen gebaseerd op de geschriften van Dionysius de Areopagiet

(1ste eeuw n. Chr.). De engelenkrachten werken in feite op alle

terreinen van ons leven door. In het dagelijks leven en in de

Kerk zijn wij het meest vertrouwd met de engelenkrachten die

bij de H. Geest behoren: de aartsengelen en de engelen. In de

Zwolse gemeente neemt de aartsengel Michaël een bijzondere

plaats in, hij vertegenwoordigt onder meer de wil van God. In

de eucharistieviering roepen we meer in algemene zin de as-

pecten aan van de zeven aartsengelen, zoals uitgedrukt door

de zeven straalkaarsen op het altaar en de bijbehorende

hoedanigheden, aldus Pauline.

* Anita Yntema doet verslag van de rol die zij elk jaar

speelt in het zestiende-eeuwse Oberufer Kerstspel. Daarin

komt de aartsengel Gabriël sterk naar voren, die zij karakteri-

seert als de ‘boodschapper uit hogere sferen’, de aartsengel die

ruimte en nieuw leven geeft, de geboorte-aankondigende, de

beschermer, innerlijk licht en natuurkracht.

* Priester Jules Herbrink spreekt – in een Terugblik op de

priesterwijding van Wies Kuiper op 5 november 2005 – zijn

dank uit voor het feit, dat hij de eerste wijding van een vrouw

tot priester in zijn gemeente mee heeft mogen maken: “Heel

belangrijk is deze doorbraak. Er is weer iets groots gebeurd.

Het vrouwelijke heeft weer een plaats gekregen, die haar al

lang genoeg onthouden was”…

* Priester Wies Kuiper vertelt onder meer in haar Terug-

blik, hoe indrukwekkend het was, toen tijdens haar terneder-

ligging de H. Litanie werd gezongen, maar ook zal zij het

plechtige moment niet vergeten, waarop alle priesters haar de

handen oplegden en haar daardoor in hun midden hebben

opgenomen.

* In het kerkblad van februari-maart besteedt priester Gert

Jan van der Steen onder meer aandacht aan de avonddienst van

Aswoensdag (dit jaar op 1 maart). Tijdens deze viering zullen

de oude palmtakjes worden verbrand, als zinnebeeld van het

versoberen, het terugkeren tot de alleruiterste eenvoud. Hierna

zullen de kloosterlijke Vespers worden gezongen in een stati-

ge, beschouwende zang, op Gregoriaanse melodieën.

* Priester Gert Jan deelt ons mee, dat Pauline de Groot op

zondag 12 februari tijdens de H. Mis in een korte ceremonie

als nieuw lid van onze Kerk zal worden toegelaten.

* Zeer bijzonder in dit nummer is de tekst van het Evang-

elie van Filippus uit de Nag-Hammadigeschriften, dat op zon-

dag 15 januari tijdens de H. Mis in Zwolle gelezen is.

Een verzoek aan de redacties van de Maandberichten: wilt u

voortaan in uw berichtgeving ieders voornaam voorzien van

zijn / haar achternaam? Alsook onder elke bijdrage de voor-

naam en achternaam van de desbetreffende auteur plaatsen?

Een en ander vergemakkelijkt het citeren in deze rubriek.

Bij voorbaat mijn dank! HSdB.
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Varen – foto: Rudolf H. Smit

vinden in eveneens de Joodse bijbelse wijsheidsliteratuur

waartoe ook Spreuken behoort. Het staat in de boeken Wijs-

heid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach:

Vóór alle andere dingen, helemaal in het begin, is de Wijs-

heid geschapen.8 en

Zo lang de wereld duurt, verdwijnt ze niet 9

In een tweetal herhalingen van bovengenoemde verzen uit

Spreuken

Vóór alle dingen is de wijsheid geschapen 10

Vóór de wereld, al bij het begin, heeft hij mij geschapen,

en zolang de wereld duurt, verdwijn ik niet. 11

De wijsheid is een geest die mensen liefheeft. 12

De wijsheid, de maakster van alles, …13

Zij is mooier dan de zon en zij overtreft de sterrenhemel 14

Zij is de ademtocht van Gods kracht, de pure uitstraling

van de luister van de almachtige15

Zij woont bij God en is ingewijd in zijn kennis en deelge-

noot aan Gods werken16

Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde, en ik was zijn vreug-

de, mij dag in dag uit verheugend voor zijn Aangezicht, steeds

weer. 17

Aan de schepping ligt, volgens deze oude overlevering in

Oud-Testamentische geschriften een collectief inzicht van de

vroegere mensheid, niet alleen een scheppende God, maar ook

vormgevende, inherente Wijsheid ten grondslag. Naar kabba-

listisch inzicht is dat Shekhinah, de tegenwoordigheid van

God in de stof. Als God in mannelijke termen wordt gedacht,

dan is Wijsheid dat in vrouwelijke. Wijsheid wordt dan ook

steeds als ‘zij’ benoemd. Anders gezegd: Wijsheid is het vrou-

welijke Aanzicht van God dat, lang verborgen, nu meer tot

openbaring lijkt te komen, of waarvoor wij meer ontvankelijk

lijken te zijn 18.

We hebben tot nu toe geput uit de Joodse Wijsheidsscho-

len en -literatuur waarmee we enigszins vertrouwd zijn door

de Meditatie op de Wijsheid. Maar in de zeer gevarieerde

gnostische stromingen komen we ook Wijsheid tegen. Gnosis

is primair een religieuze ervaring, een daarop gebaseerde in-

terpretatie van de werkelijkheid en een daaruit voortvloeiende

levenshouding. Gnosis is, met enige overdrijving, van alle tij-

den. De mythologische verwoording van de gnostische erva-

ring maakt gebruik van de heersende religieuze en wijsgerige

uitdrukkingsvormen. Dat gebeurde ook met de ‘antieke’ gnos-

tiek, waar de genoemde wijsheidsscholen voorbeelden van

zijn, tot in de uitlopers in de christelijke gnostische systemen

van de eerste eeuwen van onze jaartelling, zoals in Het Gehei-

me Boek (of Apocryphon) van Johannes, een van de gnostieke

geschriften uit de Nag Hammadi bibliotheek.

Ook de latere neoplatonische school van Plotinus (3e eeuw

n. Chr.) maakte gebruik van tal van elementen van joods-

gnostische oorsprong.

De goddelijke Wijsheid blijkt fundamenteel te zijn bij het

tot stand komen van de schepping en is immanent in de schep-

ping, voortdurend aanwezig als sturend en beschermend voor

het leven. God openbaart zich in Wijsheid. Dat werd al ver

vóór het begin van onze jaartelling, en daarna nóg, in mythi-

sche beelden verwoord. Het spreekt ons aan in deze tijd in de

liturgische gestalte van de Meditatie op de Wijsheid, vóór de

aanvang van de Heilige Mis.

Liefde-Wijsheid
Wanneer we God-in-openbaring in wezen met Liefde ge-

lijkstellen - wellicht het meest sprekend Godsbeeld - en Gods

gelijkwaardig aanzicht - Wijsheid - daaraan ‘verbinden’, dan

ontstaat in Liefde-Wijsheid een evenwichtig en volledig Gods-

beeld. Het lijkt geen toeval dat in onze Kerk liefde-wijsheid,

karakteristiek voor de ‘tweede straal’ centraal staat (letterlijk

op het altaar in het midden) en verwijst naar Christus, in Wie

God zich als Zoon (Joh 1:14) openbaart.

Noten
1. Het tweede gebod van de Tien Geboden: ‘Ge zult u geen godenbeelden

maken, Ex 34:17, ook Ex 20:4; Deut 5:8; 27:15).

2. Mysterium tremendum et fascinans, Rudolf Otto, 1924)

3. In het Nieuwe Testament staat vaak ‘Vader’ voor God - soms nader

aangeduid door ‘hemelse Vader’. ‘Vader’ komt zeer veel voor in het

Evangelie van Johannes, en ook in dat van Matteüs en Lucas, maar niet

in dat van Marcus. En verder in de brieven van Paulus of in de aan hem

toegeschreven brieven en in de rest van het Nieuwe Testament. Te veel

om op te noemen. Zoals te verwachten, staat ‘Vader’ in het Oude Testa-

ment ook voor God - dáár komt het immers vandaan - onder meer in

Deut. 32:6; Ps 89:27; Js 43:6; Js 63:16; Mal 2:10 en Jer 3:19.

4. Ich-Du, Martin Buber

5. Het tetragram JHWH door de Joden gelezen als Adonai (Heer), (uit

eerbied niet uit te spreken). In niet-Hebreeuwse vertalingen is sprake

van ‘Heer’, onder invloed van de Septuagint die de Godsnaam aanduidt

met Kurios (Grieks voor Heer).

6. Het woord is etymologisch waarschijnlijk verwant aan een oude vorm

van het Hebreeuwse werkwoord dat ‘zijn’ betekent.

7. Dat het hier om wijsheid gaat, blijkt direct uit Spreuken 8:1. Wijsheid

wordt als persoon opgevoerd; zij wordt daarom, eerder dan Wijsheid,

aangeduid met Sofia, Grieks voor wijsheid.

8. Sir 1:4

9. Sir 24:9

10. Sir 1:4

11. Sir 24:9

12. Wijsheid 1:6

13. Wijsheid 7:22

14. Wijsheid 7:29

15. Wijsheid 7:25

16. Wijsheid 8:3,4

17. Wijsheid 6: 30

18. In dit artikel is niet ingegaan op de vrij-katholieke en meer

gedetailleerde scheppingsvisie die C.W. Leadbeater uiteenzette, en die

kort is weergegeven in Pelgrim op Aarde, Hoofdlijnen van de

Vrij-Katholieke visie in vogelvlucht, F.R. den Outer, 1997, in hoofdstuk

3 en begin van hoofdstuk 4.

19. The Seven Rays, Ernest Wood, Theos. Publ. House, 1925, 190 blz.;

Nederlandse vertaling en bewerking De Zeven Mensentypen, Geoffrey

Hodson, uitgeverij Theosofische Vereniging, 1952/78 4; Psychologische

typen. C.G. Jung, Lemniscaat, 547 blz., 1949/2003.

20 In De Geheime Leer, H.P. Blavatsky, 1888, wordt gesproken van ‘de

zeven stralen’: alles in de wereld, alle vormen van geest en stof, zijn

voortgekomen uit een combinatie van zeven fundamentele impulsen.

Ook in ieder mens zijn alle zeven ‘stralen’ aanwezig; maar één daarvan

domineert. Voor elk mens is dat verschillend en in verschillende mate

het geval. Hieruit zou ook de indeling van mensen in zeven

psychologische typen kunnen worden gegeven. De moderne

psychologie, anders dan die van vorige eeuwen, is zeer terughoudend in

dezen, en ontkent praktisch het bestaan van mensentypen; zij acht het

niet mgelijk mensen ‘in te delen’. C.G. Jung komt alleen tot extroverte

en introverte typen.

* * * * *

* * *

*
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Overpeinzing
Over ‘geven en nemen’

Paul G. van Oyen

Men zegt wel, dat ‘het leven bestaat uit geven en

nemen’. En zo is het ook, omdat dit schouw-to-

neel dat ‘wereld’ heet nu eenmaal is opgebouwd

uit tegengestelden. Zonder de tegengesteldheid

van polariteit (plus en min; wit en zwart; koud en

warm, enz) is er geen beweging, geen actie, geen

ontwikkeling en dus geen dynamiek. Wanneer

het spanningsveld van ‘kurukshetra’ (het legen-

darische slagveld van de strijd die de inzet vormt

van de Bhagavad Gîtâ) komt te vervallen, is er

geen strijd en verdwijnt de innerlijke cohesie.

Juist de spanningsvelden in ons en om ons heen

maken dat we voortdurend ‘aan de slag gaan’ en

dat ook blijven doen. Jezus en Krishna roepen om het hardst:

sta op, neem je bed op en wandel (en blijf niet bij de pakken

neerzitten). De aansporing om ‘aan de slag te gaan’, impliceert

een geven en nemen: je deelt slagen uit en zult slagen ont-

vangen. Dat is nu eenmaal het kenmerk van een strijd.

Toch is er een merkwaardige, innerlijke stem in ons, die

ons van binnen waarschuwt en die de wijsheid van dit geven

en nemen in twijfel trekt. De ervaring leert ons immers, dat als

we ons heel ‘zeker voelen’ of iets zeker weten, we juist geen

compromis sluiten en standvastig blijven. Er is immers maar

één werkelijkheid, en die laat zich niet compromitteren. We

kunnen langs het democratische proces wellicht een compro-

mis sluiten over het feit dat de zon rond is en dat de zon licht

en warmte geeft; en we kunnen een besluit nemen dat de zon

op maandag vierkant is en geen licht geeft en op dinsdag geen

warmte, enz. Dit verandert echter niets aan het feit, dat de zon

gewoon rond is en licht en warmte afgeeft. Geven en nemen is

een onderdeel van de illusie die we koesteren die inhoudt, dat

we denken dat wij iets in de melk te brokkelen heb-

ben. Deze overtuiging is wijd en zijd verbreid.

Slechts een uitzonderlijke enkeling zal een andere

mening zijn toegedaan, op gevaar van opsluiting in

een gesloten afdeling.

Het Onze Vader houdt ons echter onomwonden

voor: Uw Wil geschiede. Wat hebben wij dan nog

in de melk te brokkelen, als alleen die Wil – de

scheppende of creatieve Wil van de schepper –

werkelijk geldt? De zon is rond en geeft licht en

warmte. Zo heeft de Schepper het gewild. Wij men-

sen kunnen daar niets aan toevoegen of iets aan af-

doen. Zowel Jezus Christus als Krishna houden ons

voor, dat hetzelfde geldt voor al ons doen en laten. Het is wer-

kelijk doodzonde dat we voortdurend onze tijd en energie bes-

teden aan de bevrediging van onze persoonlijke wensen en

verlangens, en die slechts zelden de weerspiegeling vormen –

hoe vaag ook – van die Scheppende Wil. Zij leiden vrijwel al-

tijd tot nog meer versnippering, nog meer isolement en nog

meer spanning.

Wie de werkelijkheid kent, neemt niet langer genoegen

met het compromis van een tweede, persoonlijke, werkelijk-

heid. Wie dat doet, veroordeelt zichzelf tot een relatief en

voorbijgaand bestaan in een gepolariseerde en polariserende

wereld. De menselijke ziel is goddelijk en onsterfelijk. Daar

kleeft niets voorbijgaands aan. Vergetelheid maakt dat we dit

feit negeren en van iets wat rond is een vierkant proberen te

maken. Zelfherinnering doet het tegendeel en verbindt ons

weer met de werkelijkheid. Die werkelijkheid is die van het

Ene zonder tweede, in Sanskriet: a-dvaita.

* * *
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KERKCONGRES 2006

Naar aanleiding van een suggestie uit de afgelopen

Raad van Gemeenten is bekeken of het mogelijk is het

Kerkcongres ná de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Dat is gelukt!

De data zijn: 29 en 30 september en 1 oktober.

Dat zijn de laatste drie dagen van de Kingsweek.

Een werkgroep is bezig met de inhoudelijke

en organisatorische voorbereidingen.

Nadere berichten volgen, maar houdt u de data vast vrij.

ten Hem te aanschouwen, dan zullen wij Hem zien, zoals wij

de eeuwige waarheid zagen. Hij is Licht van Licht en Heer der

Heren en de ‘Koning der Koningen’ en Hij is al het Licht van

alle werelden. De sterren en de zon komen in Hem samen. Al

dat is louter kracht en al dat licht en al die kracht zijn de bron

van de ononderbroken vernieuwing, verkwikking en wederge-

boorte in de wereld. Uit deze bronnen stroomt het Leven, dat

onze Kerk vervult en uitvloeit in deze oude wereld, die

vernieuwing zo van node heeft”.

* Eveneens van de hand van priester Kouwe is een verhan-

deling over de rijke symboliek in de overlevering betreffende

Sint Martinus, de schutspatroon van de Utrechtse gemeente.

* Het januari-februarinummer vermeldt onder meer de

klerkwijding van Ron Slot, reeds vele jaren voorzitter van het

kerkbestuur, en de aanneming tot altaardienaar van Floris Vis-

scher, student klinische psychologie, toekomstig student facul-

teit der godgeleerdheid en zanger in het Gregoriaans Koor

Utrecht.

Wisseling van de wacht in Naarden

* Uit het november-decembernummer van het Maandbe-

richt van de Naardense kerkgemeente van Sint Michaël en

Alle Engelen blijkt, dat de gemeenteleden zich in een open ge-

dachtewisseling intensief hebben beziggehouden met de dis-

cussienota ‘De structuur van de VKK’.

* In de editie van januari-februari wordt uitgebreid af-

scheid genomen van e.a. priester Marco Warnon en Marina,

terwijl e.a. priester Parcival van Gessel van harte wordt ing-

eluid (overdracht van de functie op 29 januari). Priester Marco

vertelt, dat hij en zijn gezin in hun nieuwe Zuid-Belgische

woonstee lang gekoesterde dromen verwezenlijkt zien: “een

kapel, een gebouw om kerk of andere geestelijk gerichte eve-

nementen te kunnen organiseren, een plek om groepen te ac-

commoderen, in de natuur, en dit allemaal met voldoende

ruimte om ook de nodige privacy voor ons gezin te

behouden”.

* Een mooie foto van de inzegening van het huwelijk van

Markus en Brigitte van Alphen in de kerk van St. Raphaël te

Bloemendaal op 26 november door mgr. Johannes van Alphen

[(schoon)vader] siert deze editie.

* Voorts pleit priester Parcival in het artikel ‘Kerstmis en

Nieuwjaar’ voor meer samenwerking, verbondenheid en ster-

ke kruisverbanden tussen de Nederlandse kerkgemeenten.

Dankbaar Bloemendaal

* In het december-januarinummer van Raphaël, het kerk-

blad van de St. Raphaëlgemeente te Bloemendaal, legt priester

Piet Veltkamp in verband met Kerstmis niet alleen een bijzon-

der accent op de dankbaarheid voor al het goede werk dat door

diverse leden, geestelijken en belangstellenden in de gemeente

wordt verricht, maar met name ook op het eigene van de H.

Mis, die een dankzegging aan de Heer is voor de wondere ge-

nade, die Hij ons in dit Sacrament des Altaars heeft gegeven:

“Eucharistie betekent ook werkelijk “Dankzegging”. Tijdens

onze H. Mis danken wij dus onze Heer, maar we mogen tij-

dens de Eucharistieviering best ook eens aan elkaar denken en

elkaar danken voor al het werk, dat een ander doet voor de

Kerk”.

* Vier zeer duidelijke foto’s van de subdiakenwijding van

Stasja en Rob op 20 november geven letterlijk een beeld van

het reilen en zeilen van deze kerkgemeente.

* Voorts lezen we in de februari-maart-editie, dat het Bloe-

mendaalse godshuis de oudste nog bestaande kerk van de

VKK in Nederland is, en op 9 en 10 september het jubileum

viert; foto’s, geschriften, brieven, anekdotes etc. uit de begin-

periode zijn dan ook van harte welkom.

Raalte ging buurten…

* Het spreekt voor zich, dat het november-decembernum-

mer van het kerkblad van de gemeente van Christus Pantocra-

tor in Raalte aandacht besteedt aan de priesterwijding van

diaken Cees Hayes Deze plechtigheid heeft op zaterdag 14 ja-

nuari plaatsgevonden in de kerk van Sint Michaël te Zwolle.

De eigen kerk in Raalte bood namelijk te weinig ruimte en fa-

ciliteiten, maar de buurgemeente van Zwolle was zo berei-

dwillig haar kerk voor de priesterwijding aan te bieden.

Gemeenteleden en andere belangstellenden, niet alleen uit

Raalte, maar ook elders uit den lande, woonden de indrukwek-

kende plechtigheden bij. Mgr. Peter Baaij verrichtte de wij-

ding, en vele priesters uit de Nederlandse gemeenten legden

de wijdeling de handen op. Op de zondag van de “Doop van

Onze Heer”, de dag na de wijding, heeft Cees zijn Eerste H.

Mis in Raalte opgedragen.

* Helaas zie ik in dit korte bestek geen mogelijkheid om van

het artikel ‘Een nieuwe Advent weer, weer nieuwe energie’ van

de hand van priester Frits Moers, en van de artikelen ‘Davids

Zoon’ en ‘Androgyn’ van de hand van priester Johan Pameijer,

evenwichtige uittreksels te maken; ik meen de redactie van Ref-

lectie te mogen adviseren deze drie goed leesbare bijdragen in

de redactionele portefeuille te bewaren en te zijner tijd ter ev.

publicatie naar de zusterredacties toe te zenden.

* Eveneens vermeldenswaard is het welslagen van de

‘Open Kerkendag Raalte’, die op 25 september gehouden

werd en – na een H. Lof in de kerk van Christus Pantocrator,

dat door zo’n 60 à 70 bezoekers werd bijgewoond – in de

Rooms-Katholieke Basiliek werd afgesloten met een Vesper-

viering, waarin de pastoor, de dominee en priester Moers

voorgingen.

* En wat is eigenlijk een mooiere wens dan “Een Zalig,

Voorspoedig en Gezond 2006”, waarmee het januari-februari-

nummer haar kolommen afsluit?!...

Rotterdamse kerkgemeente in de brand…uit de brand!

* In het Maandbericht van november van de Sint-Francis-

cusgemeente te Rotterdam wordt een dringend beroep gedaan

op de ‘goede gaven der beminde gelovigen’, en waarom zou-

den we in deze rubriek zo’n noodkreet niet overnemen?

Welnu: in de Maasstad wordt van elk lid 15 euro gevraagd

(inclusief Maandbericht); van elke belangstellende: een vrij-

willige schenking; voor de toezending van het Maandbericht

één euro per nummer, en voor de collectebijdrage: 3 à 4 euro.

Het girorekeningnummer 147819, ten name van de Vrij-Kat-

holieke kerkgemeente Sint Franciscus te Nieuwerkerk aan de

IJssel, staat voor uw giften en gaven open! Bij voorbaat dank

namens de Rotterdamse kerkgemeente!

* Bijzonder boeiend is het artikel van A. Broekhuysen

over de reïncarnatie, en dan met name betreffende de herinne-

ringen van kinderen aan vorige levens. Tekenend is het voor-
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zondag, 18 december, werd Carin van Midloo namelijk toege-

laten als altaardienaar, werd Agneta Ljungberg door bisschop

Frank tot acoliet gewijd en Ben Fisser, eveneens door bis-

schop Frank, tot exorcist en acoliet gewijd. Het Arnhemse

kerkblad gaat nader in op de betekenis van de drie voornoem-

de functies.

* De taak van de altaardienaar beperkt zich niet tot het

aansteken en doven van de kaarsen, het wieroken en het verd-

ere assisteren van de celebrant. Hij/zij bevindt zich immers

met name in de onmiddellijke nabijheid van het altaar: Gods

troon en het middelpunt van de geestelijke invloeden. Hij/zij

vormt dan ook een kanaal waardoor de geestelijke invloed

vanuit het priesterkoor wordt uitgestort of overgedragen op de

aanwezigen’.

* Vroeger diende de exorcist onder meer duivels uit te drij-

ven. Nu richt deze functie zich op het beheersen van slechte

gewoonten, het geven van leringen, de gave van genezingen

en het verzachten van lijden.

* Oorspronkelijk was de taak van de acoliet het dragen van

de kandelaar, het ontsteken van de lichten in de kerk en het

aanreiken van water en wijn tijdens de eucharistieviering. De

brandende kaars en het water- en het wijnkannetje die de aan-

staande acoliet tijdens zijn/haar wijding ontvangt, vormen

daarvan nog de uiterlijke erfenis. Nu ligt het accent bij de aco-

liet onder meer op het laten schijnen van zijn/haar eigen

innerlijke Godheid op anderen.

A’dam in goede geur

* De december-januari-editie van het Mededelingenblad

der Sint-Gabriëlgemeente te Amsterdam opent op het voor-

blad met een toepasselijk en gevoelvol citaat uit een van de

vele gnostische leringen die in de Nag-Hammadi-geschriften

zijn opgenomen, wellicht een leerbrief van Petrus aan Filip-

pus. Het is het verhaal van een verschijning van Jezus aan de

twijfelende apostelen: “Vader, Vader, Vader van het Licht, die

al het vergankelijke bezit, verhoor ons, zoals U ook welbeha-

gen hebt gehad in Uw heilig kind Jezus Christus. Want Hij

werd ons een lichtbrenger in de duisternis. Waarlijk, verhoor

ons”,

* In het pastorale kerstartikel, waarin veel aandacht aan de

Gnosis wordt geschonken, lezen we, dat niet de rede alles zal

overwinnen, maar de Liefde, de stille Kracht, die maakt dat

wij uit de zorgen van de wereld van het kennen worden opge-

heven tot de onmetelijke vreugde van het bewuste aanschou-

wen van Hem in Wie ons hart rust vindt.

* In een ander artikel wijst priester Piet Standaar ons op de

symboliek van de mythische geschenken der Drie Koningen

(Wijzen), wier relieken sinds 1164 in de Dom van Keulen wor-

den bewaard: Melchior schonk het Jezuskind een gouden beker,

die Maria bewaard zou hebben voor het Heilig Avondmaal,

Balthasar offerde een gouden doos met wierook, waarbij het

goud erop duidde dat het Kind een Koning was, terwijl de wie-

rook wees op zijn Goddelijkheid; en Caspar bracht een fles met

mirre mee – een stof die bij het balsemen van overledenen werd

gebruikt – als voorspelling van het lijden en de dood van de

Heer.

* Het februari-maartnummer is mede gewijd aan Sint Ga-

briël, de beschermheilige van de Amsterdamse gemeente,

wiens feestdag op 24 maart viel. Volgens het kerkblad is hij

de aartsengel van genade, aankondiging, dromen, boodschap-

per, maker van veranderingen, verrijzenis, wraak (overigens

niet zo’n bijster hemelse deugd! hsdb), dood en opstanding.

* Ten slotte nog dit: Caroline Kouwe is bevestigd als nieu-

we altaarmedewerkster en Lodewijk de Weerd is de nieuwe

organist. Last but not least: het artikel over wierook in de ere-

dienst etc. (deel 5) van de hand van de e.a. priester, is dermate

informatief, dat de gehele artikelenreeks over dit welriekende

onderdeel van onze liturgie een plaats in ‘Reflectie’ verdient!

(Noot red.: inzenden dan maar!)

In de Hofstad vindt men geen hond in de pot…

* Ook het december-januarinummer van het Maandbericht

van de kerkgemeente Sint Albaan te ’s-Gravenhage staat in het

teken van de Geboorte des Heren. In een aan dat Mysterie ge-

wijd artikel wijst Charles Eysbach op een oude traditie uit het

voormalige Nederlandsch Indië. Deze hield in, dat iedere Isla-

miet in zijn/haar mooiste kleren na afloop van de Ramadan

naar zijn familieleden toog om dezen vergiffenis te vragen

voor alle harde of ruwe woorden en gedachten die zij in de af-

gelopen jaren tegen elkaar hadden geuit of gedacht, en voor

alle begane daden die onbehoorlijk waren geweest.

Eysbach koppelt de inhoud van deze traditie aan het eerste

en het tiende gebod uit de Tien Geboden: “Eert uw vader en

uw moeder” en “Hebt uw naaste lief”. “Het eerste gebod gaat

terug naar God de Schepper, want via onze ouders, grootou-

ders en overgrootouders (en trek de lijn door) komen wij ui-

teindelijk bij onze oerouder God de Vader. Het tweede gebod:

Als God onze vader en moeder is, dan zijn onze naasten onze

broeders en zusters. Het is misschien een simpele gedachte,

maar het geloof is ook voor simpele mensen. De eerste disci-

pelen en gelovigen waren simpele vissers en ambachtslieden

en geen schriftgeleerden. Daarom, denk ik, nam Christus deze

mensen aan om het geloof aan de mensen te verkondigen, en

geen schriftgeleerden,” aldus de auteur.

* In het kader van de dag van Sint Franciscus, de Wereld-

dierendag op 4 oktober, wordt in dit nummer ook veel aan-

dacht besteed aan het respect en de liefde voor het dier.

* De februari-maart-editie vermeldt de klerkwijding van

Imelde Marchesini (15 januari), en het overlijden van kerklid

Jo de Kler.

Met een boekske in een hoekske in het Sticht…

* Op zondag 11 september nam de Utrechtse kerkgemeente

‘St. Maarten’ afscheid van priester Adelbert en diens vrouw

Ronnie, aangezien hij de kerkgemeente van Arnhem is gaan

versterken, zo lezen we in het St. Maartenskerkblad van no-

vember-december. Verder komen we aan de weet, dat de kerk-

bibliotheek met een aantal boeken is verrijkt.

* Priester Theo Mensink wijst ons in zijn artikel over de

Heilige Geest op het feit, dat de ziel van de mens wordt ge-

ïnspireerd door de Heilige Geest, die de ziel aanspoort tenein-

de ons voort te helpen op het pad van de evolutie. Via de ziel

zijn we op weg naar volmaaktheid, en de ziel zorgt ervoor, dat

we situaties tegenkomen die we voor onze ontwikkeling nodig

hebben. Daarbij horen ook minder plezierige ervaringen, want

daar leren we het meeste van.

* In het artikel ‘Toekomst’ haalt priester Frank Kouwe een

veelzeggende visionaire verhandeling uit ‘De Machten achter

het Kerkelijk Jaar’ van priester Van der Stok z.g. aan: “En dan

is er het visioen van de Ene, die op de troon zit. Als wij trach-
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De mogelijkheid van interreligieuze dialoog

Peronne Boddaert

Hoe ervaart uzelf het enorm bonte

spectrum aan verschillende mensen,

met elk hun eigen cultuur, misschien

ook geloof, levensbenadering en dus

mening in ons land? Is dat fascinerend

en vaak prachtig? Stelt het u voor vra-

gen en verwart het? Hoe kan het dat

de wereld in de war is van een paar

cartoons? Het gegeven stelt je voor

vragen. Wat begrijp ik van die ander?

Wat weten zij in wezen van mij af?

Welk geloof of beschouwing is juist? Angst voor de ander,

gepaard gaand met irritatie en frustratie komt op. Agressie ont-

staat, puur uit louter onbegrip. Gebrek aan achtergronden. Ver-

warring dus ook in deze veelkleurige rijkdom der diversiteit.

Gelukkig is er van oudsher een arsenaal aan vrijdenkende gees-

ten geweest dat zich met dit soort vragen bezig houdt; de oorza-

ken van verwarring analyseert en bloot probeert te leggen.

IARF
Daarom werd in 1893 een Wereldparlement van Religies ge-

houden in Chicago: geestelijke leiders van allerlei pluimage

(o.a. Sri Vivekananda) kwamen voor dialoog bijeen. Uiteinde-

lijk vloeide hier in 1900 – stelt u zich voor, nog geen wereldoor-

logen, een positieve, intelligente en bewogen blik op de

maatschappij – de IARF uit voort. The International Association

For Religious Freedom. Onder andere de Brahmo Samaj

(liberale Boeddhisten), Unitariërs en Remonstranten behoorden

tot de oprichters. Geestig genoeg maakte de beweging eerst

onderscheid tussen ‘liberal religious thinkers and workers’!

Diverse dialooggerichte, theologisch geïnteresseerde maar

ook sociaal bewuste godsdiensten voegden zich bijeen. Ter

bevordering van ontmoeting, het creëren van een sociaal-

maatschappelijk netwerk en religieuze kruisbestuiving zonder

fanate waarheidsclaim. Je kunt geen uitspraak doen over wat

waar is voor een ander, hoogstens voor jezelf jouw waarheid

geleidelijk ontdekken. Enfin, de IARF groeide uit tot een we-

reldwijde ‘oecumene’; Moslims, Sikhs, Hindu’s, Joden, Chris-

tenen en zo meer staan met elkaar in verbinding (zo kom je

aan de mooiste en veilige logeeradressen over de gehele we-

reld!) om zoveel mogelijk samen te werken en uit te wisselen.

Dit gebeurt in de congressen, die regelmatig plaatsvinden.

Belangrijker nog is, dat de IARF inmiddels een belangrijke

NGO is, via de Verenigde Naties opkomend voor religieuze

groepen die zonder geldige reden worden verhinderd om hun

geloof te belijden. Denk aan de vele voorbeelden door de ge-

schiedenis heen, maar ook aan de actualiteit van nu: Hindu

Pandits vervolgd in Kashmir, synagoges vernield, moslims ge-

stoord bij hun viering. Waarom worden de parels van de heili-

ge tradities niet ingezien als uiteindelijke bronnen van vrede

en inspiratie? Het cliché ‘godsdienst leidt tot strijd’ is een ge-

accepteerde kreet geworden, helaas! Niets is minder waar voor

degenen die echt proberen te ontmoeten, zoals in de IARF.

Ook in de Nederlandse ledengroep.

Dat betekent niet dat je het zoetsappig

maar met elkaar eens probeert te zijn,

maar de confrontatie niet schuwt bij

verschillende zienswijzen. Con-fronta-

tie betekent letterlijk: de hoofden tegen

elkaar houden of brengen, elkaar in de

ogen durven kijken en zo mogelijk tot

uiteindelijke ontmoeting (ondanks

soms aanvaring, misverstand of onbe-

grip). Geen eenvoudige weg, wel een

begaanbare. Bovendien is het vaak een ontdekking om eens

thematisch gedeelde religieuze onderwerpen te lijf te gaan:

hoe zie je schepping, de hemel, de Eeuwige of eeuwigheid op

zichzelf? Hoe is de positie van de vrouw, of de rol van bezit?

Persoonlijk smul ik van dit soort ontdekkingen.

Interreligieus beraad Nederland
De IARF organiseert, meestal in samenwerking met de World

Conference of Religion and Peace, United Religions Initiative,

Initiative of Change, Islam en Dialoog en anderen haar bijeenk-

omsten. Symposia rond beeldvorming en stereotypering van

godsdiensten in de media, verwachtingen van immigranten aan-

gaande Nederlandse inburgerings-’eisen’, ethiek en gedragsco-

de van godsdiensten en zo meer. Ook spiritualiteit neemt een

plaats in op deze bijeenkomsten, niet alleen praten, ook ervaren.

Vieren, dat er een onderliggende gemeenschapszin blijkt te be-

staan, ondanks de verschillen. Zoals onlangs op de interreligieu-

ze ontmoetingsdag voor vrouwen in Huizen (19/1 jl.) rond wat

je ‘bezielt’. Een samenwerking van de Nederlandse Protestan-

tenbond, de IARF, Islam en Dialoog en Stichting Al Nisa.

Vrouwen bleken zich gemakkelijker te uiten dan anders; de

goede feminiene energie werkte in dit geval uitnodigend om

werkelijk een stuk met elkaar in de diepte te durven gaan.

Er gebeuren dus ook mooie dingen. Het is nuttig om diver-

se dialooggerichte groepen met elkaar in verbinding te breng-

en in Nederland. Alleen al om te voorkomen dat er zeven

soortgelijke conferenties op eenzelfde zaterdag vallen. Zo

werd in 1997 het Interreligieus Beraad opgericht door twee

IARF-leden. Gelukkig is dit uitgegroeid tot een groot netwerk

dat twee keer per jaar vruchtbaar bijeenkomt (zie: www.inter-

religieus.nl). Ook zijn de Landelijke Raad van Levensbe-

schouwingen en Religies vertegenwoordigd alsook de locale

Raden. Om beurten is een Raad de gastgever voor de bijeenk-

omst, die altijd ook een inhoudelijke kant heeft, zoals op 16/2

jl. interreligieus onderwijs centraal stond.

Op locaal, regionaal en nationaal niveau gebeuren goede

en inspirerende zaken om een nader begrip en juist beeld van

elkaar te krijgen. Voor elkaar op te komen waar nodig. En ook

de schoonheid van de tradities te ontdekken, over en weer.

Geestelijke schraalte in deze tijd? Zelf denk ik, dat dat in

hoge mate erg mee kan vallen! Wanneer je werkelijk probeert

te kijken en te ontmoeten!

9

Reflectie 3(1) voorjaar 2006



U kunt zich aanmelden als IARF-lid en dus voortaan meedoen

aan onze activiteiten (landelijk en internationaal) bij de secre-

taris: Annetien Heering, A10.heering@12move.nl, Groene-

woud 36, 4381 HE Vlissingen (0118-419868)

Kijk ook eens op www.iarf.net

Wilt u meer weten van IARF Nederland? Contacteer Pe-

ronne Boddaert, voorzitster van de Nederlandse Ledengroep:

peronne@wirehub.nl.(Rapenburg 101, 1011 TW, Amsterdam)

Peronne Boddaert is predikante bij de Remonstrantse Broederschap
(een non-dogmatische kerk). Na haar theologiestudie studeerde zij in
Oxford o.a. Wijsheidsliteratuur. Daarna was zij werkzaam in verschil-
lende gemeenten. De Remonstranten stimuleren de verbreding van je
horizon; leggen contact met andersdenkenden en gelovigen. Zij fun-
geerde als coördinator van een interreligieuze organisatie, The Interna-

tional Association for Religious Freedom (IARF) en werkte voor deze
instelling bij de Verenigde Naties in New York. Zij is landelijk voorzitter
van de IARF. Daarnaast zit zij ook in het dagelijks bestuur van het
Interreligieus Beraad Nederland. (www.interreligieus.nl) ||
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Lichtinval in het kerkje te Bloemendaal – foto: Rob Veltkamp (Haarlem)

Wetenswaardigheden uit de Kerkgemeenten

Voordat we Hendrik aan het woord laten, gaan eerst onze feli-

citaties uit naar de kerkgemeente Bloemendaal die, naast het

90-jarig jubileum van de V.K.Kerk, zelf een 80-jarig jubileum

viert dit jaar. Rob Veltkamp stuurde een interessant artikel

daarover in. Gezien de lengte daarvan geven we hieronder

slechts een uittreksel uit dat artikel.

Jubileum St. Raphaëlkerk
“Op 6 september 1925 had, ten huize van Mej. F.H. Heyboer

de eerste bijeenkomst plaats van de leden der “VRIJE

KATHOLIEKE KERK” te HAARLEM en omstreken woonach-

tig. Op dien datum waren er 18 volwassen leden en 3, in bo-

vengenoemde kerk, gedoopte kinderen bijeen. Reeds dadelijk

gevoelden de leden de noodzakelijkheid van het stichten van

een vast centrum, hoe eenvoudig dit ook voorlopig zou moeten

zijn en in verband hiermede werd besloten, dat ieder lid eene

maandelijkse, geheel vrijwillig vast te stellen contributie zou

geven. Verder werd besloten, om geregeld ’s Zondagsmiddags

om de 14 dagen bijeen te komen ter instudering van het zingen

van de H.Mis, ter bespreking van de Wetenschap der Sacra-

menten en voor het lezen van de Completen”.

Zo begon de vergadering die was belegd om tot een besluit

te komen tot het stichten van een eigen kerk te Haarlem of om-

geving. Het werd uiteindelijk de Popellaan in Bloemendaal.

Op 1 april 1926 werd de vereniging “de Vrije Katholieke

Gemeente” te Haarlem opgericht. Statuten werden opgesteld

en koninklijke goedkeuring aangevraagd.

Omdat de Regionaris in het buitenland was, werd de eerste

steenlegging gehouden op 6 juni 1926 door onze Stichter-Bis-

schop Mgr. J.I. Wedgwood.

De kerk werd gewijd aan St.Raphaël en alle engelen, en

werd op 28 november 1926 geconsacreerd door mgr. Mazel,

(die na de bisschoppen Wedgwood en Leadbeater als derde

bisschop in de V.K.K. werd geconsacreerd).

De oudst bekende foto van de

St. Raphaëlkerk te Bloemendaal

Zoals uit alle vroegere verslagen blijkt, is er door onze voor-

gangers heel hard gewerkt om onze kerk te maken wat zij nu

nog steeds is: een middelpunt van rust en toewijding in deze

wereld. Als we nu onze kerk binnenlopen, zijn die stilte en

toewijding voelbaar.

Sinds 2004 is de kerk op de gemeentelijke monumenten-

lijst geplaatst. De gemeente gaf hiertoe de volgende waarde-

ring: De kapel, naar ontwerp van J. de Lugt, uit 1926 is van

architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het

ontwerp in de stijl van de Amsterdamse School, vanwege de

opvallend paraboloïde vorm en vanwege de plaats binnen het

oeuvre van een plaatselijk gerenommeerd architect. De kapel

is gaaf in hoofdvorm en op onderdelen.
Uit: Rob Veltkamp: “80 JAAR St. RAPHAËLKERK TE BLOEMENDAAL”

*****

Vervolg Wetenswaardigheden uit de Kerkgemeenten

Hendrik S. de Bruin

Nóg meer ‘Music in the air’ in Amersfoort!

* Het januari-februarinummer van het Maandbericht van

de gemeente van Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort vertelt

ons, dat priester Parcival van Gessel als e.a. aan de gemeente

van Naarden zal worden ‘uitgeleend’, zulks in verband met het

feit, dat e.a. priester Marco Warnon aldaar begin 2006 naar

België zal verhuizen. Priester Parcival blijft overigens e.a.

priester in Amersfoort.

* Verder komen we aan de weet, dat Eleonore Kemperink

op zondag 5 februari door mgr. Peter Baaij tot diaken wordt

gewijd. Interessant om te weten is, dat een diaken niet alleen

gerechtigd is de H. Communie uit te reiken en voor te gaan in

het H. Lof en de Vespers, maar ook de zogeheten

‘presanctified’ H. Mis op mag dragen: dit betekent wel de vie-

ring van de H. Eucharistie, maar dan zonder de consecratie.

* En Niessia Boeyinga-Alberts treedt op zondag 8 januari

toe tot de Amersfoortse kerkgemeente, maar er zit nóg meer

muziek in de Keistad, want op 18 december is het nieuwe or-

gel, afkomstig uit de ‘orgelwinkel’ in Nijkerk, feestelijk

ingezegend.

* Het februari-maartnummer geeft onder meer een verkla-

ring van de zondagen Septuagesima, Sexagesima en Quinqua-

gesima. De rode kleur van deze drie zondagen heeft namelijk

te maken met de tederheid van het Goddelijk Intellect, met het

Licht van Zijn Liefde. Op Septuagesima is het de roze-rode

kleur van tederheid en bezorgdheid voor de lijdende mens, op

Sexagesima raakt het roze-rode licht ons waakbewustzijn en

ons intellect, terwijl op Quinquagesima dit licht als Vuur der

Liefde vergeestelijkend ons denkvermogen geneest.

Arnhem in gewijde sfeer…

* De vierde zondag van de Advent was voor de kerkge-

meente van Onze Lieve Vrouwe te Arnhem een bijzonder

feestelijke dag, zoals we lezen in haar contactblad ‘Op de

Hoogte’ van januari-februari-maart. Op die gedenkwaardige
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bijzondere omstandigheden die je onderweg kunt tegen

komen, waarop je niet rekent’.

De priesterwijding van Cees Hayes vond plaats in de

Vrij-Katholieke Kerk in Zwolle. Daar was meer ruimte dan in

de kerk in Raalte. Bestuur en geestelijkheid van de kerkge-

meente Zwolle werkten loyaal mee om deze dag tot een mooie

gebeurtenis te maken. Uiteraard verzorgde de kerkgemeente

Raalte zelf de voorbereidingen en de uitvoering. Er waren

ongeveer honderd aanwezigen en uit veel kerkgemeenten wa-

ren zij naar Zwolle gekomen.

Het moment van de handoplegging, eerst door de bis-

schoppen en daarna door de overige aanwezige priesters was,

zoals altijd weer, een van de hoogtepunten van de plechtig-

heid. Cees zelf vergelijkt deze wijding met die van de Doop

van de Christus in de Jordaan. Er was in zijn gevoel een dui-

delijke transformatie, een ommekeer. Het feest van de Doop

van onze Heer was dan ook bepalend geweest bij de keuze

van de dag van de priesterwijding.

Begeleiding en kennis
In de aanloop naar zijn priesterwijding is Cees Hayes goed be-

geleid door Johan Pameijer en Frits Moers, de twee priesters

van de kerkgemeente Raalte. ‘Johan heeft ongelooflijk veel

kennis over gnosis en de belangrijke pijlers van het Vrij-Katho-

lieke erfgoed. Hij weet dat alles goed over te dragen. Het liefst

zou Johan ook willen dat ik mijn preken zó uit het hoofd hield,

maar zover ben ik nog lang niet. Ik moet echt mijn preek op pa-

pier zetten om mijn gedachten goed te formuleren. Maar dat zal

mij in mijn priesterzijn toch niet belemmeren, denk ik’.

Priester Frits Moers heeft de liturgische training op zich

genomen. Cees Hayes vindt het van groot belang dat het cele-

breren goed gebeurt, maar vooral dat de geestelijken en ge-

meenteleden de betekenis achter de liturgische handelingen

kennen. Want juist die betekenis geeft waarde en inhoud aan

de diensten. ‘Die handelingen zijn er niet voor niets. Als je

moet wieroken op een bepaalde manier die in onze Kerk voor-

geschreven is, doe je dat niet omdat het in “het blauwe boek”

van de liturgie staat. Maar omdat het wieroken gericht is op de

krachtsmiddelpunten van degene die wordt bewierookt. Of op

de innerlijke functie bij het wieroken van voorwerpen zoals

palmtakken, lichtmiskaarsen. Zo zijn er tal van voorbeelden te

noemen die juist onze diensten zo waardevol maken’.

Dat alles leerde Frits Moers aan Cees die daardoor het ge-

voel heeft gekregen dat hij in zijn functie kon groeien en ui-

teindelijk de priesterwijding kon ontvangen. Hij zegt: ‘Ik zou

het fijn vinden als wij in onze samenleving ook voor de toe-

komst een rol zouden kunnen vervullen in de behoefte aan re-

ligieuze beleving van jonge mensen. De wereld om ons heen

maakt het jongeren niet makkelijk om spiritueel bezig te zijn.

Maar je merkt toch dat steeds grotere groepen jonge mensen

zoeken naar spirituele vormen om hun gevoelens te uiten.

Daar kan onze Kerk op inspelen’.

* * * * *

* * *

*
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Het mannelijke en het
vrouwelijke principe in de Edda

Een inleiding door T.F. Fokker, uit een studie van mw. G.M. Dunnewolt

Mevrouw G.M. Dunnewolt-Hard af Segerstadt heeft over

de Edda, vanuit het oud-Noors, in juli 1971 in Huizen een

gedegen studie gegeven van ca. 40 bladzijden en vertaald

naar hedendaagse, filosofische begrippen.

De verhalen van de Edda zijn, na eerst duizenden jaren

lang mondeling doorgegeven te zijn, pas ca. 1000 n.Chr. opge-

tekend, toen de schrijvers de christelijke doop hadden ont-

vangen en gebruik konden maken van het Latijnse alfabet.

In de Edda wordt verhaald over de stoffelijke wereld van

de schepping, waarin wij onze lessen moeten leren door af te

dalen door de negen werelden (bewustzijnsniveaus), die ge-

vonden worden in de takken van de wereldboom.

Zij ontdekte dat de wijsheidsstelsels van de verschillende

culturen eenzelfde structuur hebben en noemt dan die van de

Indiërs, Perzen, Egyptenaren, Grieken en Noormannen. Het is

een structuur die te vergelijken is met die van het Universum.

Door het geheim, dat verborgen is in de Edda te begrijpen,

is het mogelijk het gat tussen het gevoel en het verstand te

dichten.

De christelijke missionarissen hebben alleen de wreedhe-

den van de Noormannen genoteerd, terwijl het bestaande ge-

dachtegoed van de Noormannen werd verzwegen. Het is

bekend, dat als een cultuur ten einde loopt, er zich excessen

voordoen die niet door de geestelijke inhoud gesteund worden.

Wij, hun nazaten, moeten leren de innerlijke strijd in onszelf

en niet de stoffelijke strijd buiten onszelf te voeren. Hierbij

zijn de uiterlijke gebeurtenissen een symbool voor de

innerlijke strijd.

Aan de hand van de wereldboom wordt dit verder uitge-

werkt door het scheppingsverhaal te onderzoeken. Het blijkt,

dat veel oud-Noorse godennamen de oorsprong zijn van vele

Nederlandse woorden. Dit geldt voor zowel eigenschappen als

voor zelfstandige naamwoorden.

In de Edda wordt duidelijk welke voorwaarden er nodig

zijn om een volmaakte wereld te verkrijgen. Dit gebeurt door

de weg te beschrijven die de menselijke ziel, voorgesteld door

Odin, op aarde moet afleggen.

In een zestal hoofdstukken wordt deze weg besproken:

1. Het scheppingsverhaal.

2. Het spel tussen goed en kwaad.

3. De symboliek van het tijdperk van strijd.

4. Het tijdperk waarin het kwaad gebonden wordt.

5. De mens als vrucht van de wereldboom.

6. Het mannelijke en vrouwelijke principe

Het laatste hoofdstuk wordt in dit artikel weergegeven. De

vele namen van de goden (eigenschappen) worden in de voor-

gaande hoofdstukken beschreven aan de hand van verhalen uit

de Edda.

Het is niet toevallig, dat het verloop van de zoektocht van de

goddelijke mens duidelijk terug te vinden is in de huidige we-

reldproblematiek. We kunnen er lessen uit leren die ons kun-

nen helpen een betere wereld te verkrijgen.

Tom Fokker is priester in de V-K. kerkgemeente Amersfoort.

* * *

Het mannelijke en vrouwelijke principe
Duizenden jaren geleden, in de tijden waarin deze verhalen

ontstaan zijn, was het abstracte denken nog niet ontwikkeld.

De mensen verkeerden meer in een toestand waarin zij meer

direct open stonden voor de zielenwereld. De onzichtbare we-

reld, de zielenwereld, het onderbewustzijn, de Heelwereld en

het bovenbewustzijn, de wereld van de Asen (een Aas is we-

zen dat staat voor het hoogste principe in de schepping), wa-

ren voor hen op een heel andere manier toegankelijk dan voor

ons. Alles leefde bij hen als beelden in hun fantasie. Deze laat-

ste werd nog niet zo sterk beïnvloed van buitenaf zoals in onze

dagen van technische ontwikkeling en de daaruit voortkomen-

de transport- en communicatiemiddelen. Vanuit het ongeziene

werden bepaalde geestelijke waarheden in de zielen van de

meest ontwikkelden, in hun bewustzijn ingeprent, opdat dezen

het volk zouden leiden.

Dit gebeurt trouwens nog altijd. In onze tijd wordt dit inspi-

ratie genoemd. Ook onze grote genieën, zoals kunstenaars en

wetenschappers, ontvangen op hun hoogst gevoelige momenten

deze geestelijke leiding, deze inspiratie, die zij dan verder tot

heil van mensheid uitwerken tot waardevolle kunstwerken of

11

Reflectie 3(1) voorjaar 2006

De onsterfelijke Walkuren

kwamen de zielen van

gesneuvelde helden halen.

Deze 14de/eeuwse hanger

uit IJsland stelt een

Walkure voor.



geniale uitvindingen. Genie of genius betekent geest.

De Grieken kenden de Muzen, vrouwelijke wezens, die hun

grote mannen inspireerden. De Noormannen noemden hen

“fylgia’s” (degenen die de mens volgen) of “Walkyriën” (de-

genen, die de helden uitverkoren).

In de volgende analyse wil de autrice proberen de relatie

tussen het principe mannelijk–vrouwelijk. te duiden.

De plaats waar de schepping zou ontstaan, Ginungapap, (dit is

oud-Noors en betekent: de gapende leegte) zoog iets aan. Het

was een soort inademing; kracht stroomde erin. Maar in de

loop der tijden waren twee tegengestelde krachten ontstaan:

de warme en de koude wereld. Hier maken wij de eerste schei-

ding mee. De ene pool hiervan was de positieve en de andere

de negatieve pool. Uit de spanning die tussen deze wee polen

ontstond, kon de verdere schepping voortgang vinden. Span-

ning, dynamiek of kracht is nodig om ook maar iets tot stand

te brengen. Zolang er harmonie of evenwicht is, gebeurt er

niets, maar zodra er iets komt, dat in deze harmonie een split-

sing teweegbrengt, gaat er iets gebeuren. Het vrouwelijke, har-

monie, schoonheid, rust, wordt verbroken door de komst van

het mannelijke. Dat brengt “leven in de brouwerij”. Er komt

iets nieuws bij. En wat is dat? Het is de derde kracht, het kind.

In het geval van het scheppingsverhaal zoals beschreven in

de Edda, is het eerste wezen in de schepping het oerwezen

Audumbla. Dit oerwezen was tweepolig, een soort poort, waar

de scheppingskracht doorheen stroomde. Uit het bovengedeel-

te van dit wezen zijn de Asen ontstaan, uit de werkzaamheden

van het ondergedeelte de oerreus, Ymir. (de namen worden

geacht bekend te zijn na lezing van het gehele artikel.) In deze

fase van ontwikkeling zijn wij nu reeds door drie gebieden of

lagen heengegaan:

1 het gebied van de éénheid vóór de schepping;
2 het gebied van de tweeheid, de paren van

tegendelen,

en wij bevonden ons nu in
3 het derde gebied, dat van het kind.

Het blijkt, dat ook dit kind weer een poort is.

Uit zijn bovengedeelte ontstaat de Aas, dat is het voertuig of ge-

reedschap van de scheppingskracht; uit zijn onderste gedeelte

Ymir, dat is het materiaal waaruit geschapen kon worden. Ymir

was nog slapende en terwijl hij sliep, deelde hij zich op in een

hoger en een lager gedeelte, de Wanen en de Reuzen. Op dit

derde scheppingsgebied ontmoeten wij drie principes: (1) dat

van de Asen; (2) dat van de Wanen, en (3) dat van de Reuzen.

Tot nu toe is er geen scheiding van de geslachten geweest.

De wezens kregen uit zichzelf kinderen. Deze scheiding wordt

pas zichtbaar in de vierde fase van het scheppingsproces. De

Aas Bör, de zoon van Buri, de eerste Aas, had echter een

vrouw nodig om kinderen te verwekken.

Dit wordt als volgt uitgedrukt: Toen Ymir sliep kwamen uit

de lichaamsdampen van onder zijn armen een mooi gevormde

man en vrouw tevoorschijn. Hier horen wij voor het eerst spre-

ken van een man en vrouw. Maar wij zijn hier nog niet op

stoffelijk gebied, dus is er hier spreke van het principe, dat pas

in de volgende fase wordt verwerkelijkt.

Wij gaan verder met het verhaal en belanden nu in de vier-

de fase, het scheppen van het stoffelijke gebied. De derde ge-

neratie van de Asen, de kleinzoon van Buri, Odin, slaat Ymir

neer in het. midden van Ginungagap, maar pas nadat hij af-

stammelingen heeft gekregen. Uit zijn armen, de bovenextre-

miteiten dus, stammen de wijze Wanen (de wijste van de

Wanen was Mimir, de enige die het plan van de Onnoembare

kende) en de Nornen, (de spinsters van het lot). Uit Ymirs

voeten kwamen de zeskoppige vorstreuzen.

Toen Odin Ymir had neergeslagen, verdronken alle kinde-

ren voortgekomen uit zijn voeten, behalve één, die geborgen

werd op de vloed van bloed, in een uitgeholde boomstam. Dit

is de schepping van het vierde gebied, het gebied van vlees en

bloed, de schepping van de natuurlijke of sterfelijke wereld.

Tot dit gebied worden alleen bepaalde krachten toegelaten.

Hier wordt de oervorm, het oerwezen, door het aankomend

bewustzijn Odin, uit elkaar geslagen en uit al zijn delen wordt

Midgård geschapen, waarbij vele wezens helpen. Al deze we-

zens kregen na de volbrachte arbeid hun rijk toegewezen, en

zo ontstonden de negen werelden.

De Asen bouwden nu hun nieuwe rijk Asgård (de hoogste

wereld) als tegenhanger van Heelheim, en op Midgård, dat er

net tussenin ligt, plaatsten zij als bewoners en heersers over

deze zojuist geschapen wereld het eerste mensenpaar, naar de

vorm ven Ymir, het uit elkaar geslagen oerwezen, maar nu

heel in het klein en als een gehéél.
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In de Noorse

scheppingsmythe is de

aarde plat, maar andere

mythen verdelen het

universum in drie lagen.

Asgard, het rijk van de

goden, Midgard, de

wereld van de mensen,

elven en reuzen, en

Niflheim, het dodenrijk.

De drie lagen waren met

elkaar verbonden door

de wereldboom

Yggdrasill, die met zijn

wortels in alle lagen

doordrong.

Deze gouden armring (ca 900 n Chr) uit Jutland is bewerkt met

een patroon dat Yggdrasill symboliseert, de Wereldboom. De

enorme es was de as van de werelden van de Noorse mythologie.

Odin hing negen dagen en nachten zonder eten of drinken aan de

boom om alle geheimen van het universum te doorgronden.

Interview met een nieuwe priester – Cees Hayes

Nelly Schouw – Zaat

In de jaren dat Cees Hayes nog ouderling was in de Gerefor-

meerde Bond van de Nederlands Hervormde Kerk in Nunspeet,

werd hem wel eens voor ogen gehouden dat je eigenlijk het best

ouderling kunt zijn op oudere leeftijd. ‘t Kan raar lopen. Want

nu, op zijn zestigste is Cees Hayes priester in de Vrij-Katholieke

Kerk en zegt hij: ‘Ik spreek veel jonge mensen en ik merk, dat zij

diepe religieuze gevoelens hebben. Maar die kunnen zij niet

goed uiten en zij weten er geen vorm aan te geven’.

Is religie of spiritualiteit tegenwoordig dan alleen iets voor

oude mensen die op zondag plichtmatig naar de kerk gaan en

afwachten wat de predikant of de priester daar te zeggen

heeft? Een gesprek met een pas gewijde VK priester die inder-

daad door de tijd gelouterd is.

Ouderling is Cees Hayes al lang niet meer. Het is zo’n vijfen-

twintig jaar geleden dat hij dit ambt vervulde. Het leven heeft

hem niet onberoerd gelaten. Het geestelijke klimaat op de

Noordwest Veluwe past niet meer bij hem. Hij heeft het sterke

gevoel dat zijn werkterrein nu in de Vrij-Katholieke Kerk ligt.

In januari werd hij door Mgr. Peter Baaij tot priester gewijd.

Waar begonnen zijn contacten

met de Vrij-Katholieke Kerk?
‘Begin jaren ’80 kwam mijn toenmalige echtgenote Corine in

gesprek met priester Frans Wertwijn, die tot de geestelijkheid

van de Vrij-Katholieke Kerk in Amersfoort hoorde. Wertwijn

werkte als psycholoog in een ziekenhuis. Er waren meerdere ge-

sprekken tussen Corine, Frans en mij en die gesprekken gingen

o.a. ook over religie en het godsbeeld in verschillende groepe-

ringen. Het gevolg was dat Corine en ik de diensten in de

Amersfoortse kerk gingen bezoeken, waar Corine uiteindelijk

achter het orgel plaatsnam. Het was een heel andere wereld

waarin wij terechtkwamen. Er waren ervaringen die ons tot op

het bot raakten, maar waar wij nog niet goed raad mee wisten’.

‘Vooral de Mariaverering was mij volkomen vreemd’, ver-

telt Cees Hayes verder, ‘maar gevoelsmatig, onderhuids toch

weer niet, omdat in mijn jeugd bij buren de beeltenis van het

H. Hart niet onberoerd liet. Dat was iets wat heel ver van mij

afstond vanuit de traditie van de Ned. Hervormde Kerk. Maar

nu is Maria als de moeder-vrouw-figuur in de religie mij juist

bijzonder dierbaar geworden.’

Verhuizing
Vanuit Nunspeet verhuisde Cees vervolgens naar Zwolle. Ook

daar wist hij de Vrij-Katholieke Kerk te vinden. Maar zijn

echte basis werd uiteindelijk de Christus Pantocratorkerk in

Raalte. Nagenoeg elke zondag ondernam hij de reis vanuit

Zwolle naar het liefelijke kerkje aan de Stationsstraat in Raal-

te. Corine werd een van de vaste organisten en Cees werd toe-

gelaten als altaardienaar.

Hun beider geestelijk werk breidde zich uit, maar toch

groeiden Cees en Corine uit elkaar. Het werd een moeilijke en

verdrietige tijd, die ten slotte leidde tot een echtscheiding. Het

gezin viel als het ware uiteen. Cees zelf ondervond bovendien

de problemen van het verlies van zijn werk, door arbeidsong-

eschiktheid, 20 jaren. Hij raakte niet alleen zijn partner kwijt,

maar ook zijn inkomen uit arbeid, als bakker. In de Vrij-Kat-

holieke Kerk kon hij wel functioneren, maar zijn leven was

toch niet in balans. ‘Aan bisschop Wil de Rijk (z.g.) en zijn

vrouw Nelly heb ik veel te danken; zij waren mijn opvang’,

wil Cees nog even kwijt.

Cees werd lid van de Vrijmetselarij en samen met de

Vrij-Katholieke Kerk is daardoor zijn leven meer in balans ge-

komen.

Enkele jaren later trouwde hij met zijn nieuwe partner Wil-

ma. Ze hebben samen twee dochtertjes. Mirjam is zeven jaar

en Lucia bijna drie. Cees zelf is chauffeur bij een touringcar-

bedrijf. De structuur is nu terug in zijn persoonlijk leven.

‘Ik was dan ook blij dat bij mijn priesterwijding mijn ex-

vrouw en onze kinderen uit mijn eerste huwelijk aanwezig

waren’, zegt hij. Evenzeer deed het hem goed, dat een van de

Rooms-Katholieke geestelijken uit Raalte bij zijn priesterwij-

ding aanwezig was en, als priester, hem ook de handen opleg-

de tijdens de ceremonie. ‘Op de een of andere manier had ik

het gevoel dat alles compleet was bij die wijding. Maar ik rea-

liseer mij heel goed dat het echte werk nu pas goed gaat begin-

nen. Het is net als met het rijexamen. Als je een rijbewijs hebt,

moet je gaan bewijzen dat je kunt rijden. En dan nog zijn er
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In het begin van de twintigste eeuw dacht menigeen, dat alles

wat ontdekt kon worden, toen reeds ontdekt was. De Theosofi-

sche Vereniging doorbrak echter dat denken en richtte de blik

naar binnen. In de gesprekken, meditaties en bespiegelingen

ging men van de transcendente God naar de immanente God, of

men huldigde beide opvattingen tegelijk. Men ging uit van een

visie die sprak over doorgaand leven, reïncarnatie en karma, een

visie die niets met dogma´s en doemdenken te maken wilde

hebben en die de mens zag als een pelgrim, door vele levens

heen. op de weg naar zelfrealisatie. Zij wilden de wijsheid van

het Oosten naar het Westen brengen.

In Nederland was bisschop Wedgwood zeer actief. In het

Oosten, India en Australië vormden met name mgr. Leadbeater

en Annie Besant, die na Olcott voorzitster van de Internationale

Theosofische Vereniging werd, de basis voor de verbreiding

van het gedachtegoed van de Vrij-Katholieke Kerk. De bis-

schoppen Leadbeater en Wedgwood hebben, tezamen met

Annie Besant, de ritualen van onze Kerk ontworpen.

Bisschop Leadbeater heeft Krishnamurti “ontdekt” en hem

samen met Annie Besant begeleid.

Hoewel de Theosofie en vele theosofen een belangrijke rol

hebben gespeeld bij de stichting van de onze Kerk, zijn deze

Kerk en de Theosofische Vereniging in juridisch en organisa-

torisch opzicht niet met elkaar verbonden.

Het was in de eerste jaren vanzelfsprekend, dat de priesters

en de andere kerkleden uit de Theosofische Vereniging stam-

den, en dat de inhoudelijke opleiding van de priesterkandida-

ten grotendeels plaatsvond in de esoterische School voor

Theosofie, met veel extra aandacht voor de rituele opleiding.

Naarmate de Kerk groeide, tevens door de toetreding van

belangstellenden van buiten de Theosofische Vereniging, ont-

stond de behoefte aan een eigen opleidingsinstituut.

Ook hebben jarenlang priesters en bisschoppen van de

V-K. Kerk veel werk verricht en functies bekleed in de Theo-

sofische Vereniging.

Het wezen van de Vrij-Katholieke Kerk als christelijke Kerk

berust, vaak onuitgesproken, op dezelfde grondwaarheden

waarin ook de wortels van de Theosofie liggen, te weten:

� Het universum en alles wat daarbinnen bestaat, vormt één

geheel van onderlinge verbondenheid en onderlinge

afhankelijkheid;

� alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in

dezelfde universele leven-scheppende werkelijkheid. Deze

werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische

en geordende processen van de natuur;

� wij volgen ons eigen, unieke pad op de reis van steeds

verder uitbreidend bewustzijn,om de tocht naar ons ware

thuis te voltooien: de Bron van alle bestaan.

De kenmerken van de Vrij-Katholieke Kerk staan in de

Maandberichten (de maandbladen van de kerkgemeenten) ver-

woord. De meest essentiële zijn:

� De Vrij-Katholieke Kerk werkt bewust aan een evenwicht

tussen ceremoniële eredienst en toegewijd streven naar het

hogere, wetenschappelijke en mystieke denken;

� zij ontleent de bezieling voor haar werk aan een krachtig

geloof in de levende Christus, naast een grote verering

voor de “Moeder”-natuur van God;

� zij gelooft dat er een samenstel van leringen en mystieke

ervaringen bestaan, die alle godsdiensten gemeen hebben.

De doelstellingen van de Theosofische Vereniging zijn:

� Het vormen van een kern van de universele broederschap

der mensheid, zonder onderscheid van geslacht, kaste,

geloof of huidskleur;

� het aanmoedigen van de vergelijkende studie van

godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap;

� het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur

en van de vermogens die in de mens sluimeren.

De vraag aan mij was: de Vrij-Katholieke Kerk bij haar 90-ja-

rig bestaan vanuit een theosofisch perspectief te belichten.

Alle gegevens die ik gebruikt heb bij het schrijven van dit arti-

kel, zijn afkomstig uit het archief van de Theosofische Vereni-

ging in Nederland.

Wies Kuiper is priester(es) in de V-K. kerkgemeente te Zwolle, en
voorzitster van de Theosofische Vereniging Nederland.
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Echter niet als één maar als

twee wezens, als een paar, met de

opdracht om in deze wereld te le-

ven en te leren hier de beheersers

van te worden. Zij kunnen dit al-

leen bereiken in samenwerking met

elkaar, omdat zij elkaars “makar”

zijn [de man = make, de vrouw =

maka. (Van deze stam komt het

Nederlandse ‘maken’, ‘gemak’ en

‘makker’)], en samen is het een

paar.

Wij zien in dit verhaal, dat op

Midgård de twee tegenstellingen, die

wij reeds op het tweede scheppings-

gebied tegenkwamen, nu voor het

eerst in twee aparte vormen van el-

kaar afgescheiden, verschijnen, met

de opdracht om het uit elkaar gesla-

gene weer aan elkaar te voegen.

Het voortschrijden der tijden

wordt in dit verhaal op verschillen-

de manieren uitgedrukt.

Ten eerste door het groeien van

de wereldboom, ten tweede door het

elkaar opvolgen van de verschillen-

de generaties, en ten derde door het

malen van de lichamen der Reuzen

op de wereldmolen. Dit voortschrij-

den der tijden kunnen wij in dit ver-

band zien als de vierde dimensie.

Het beeld van de wereldboom als

wereldbeeld is in die zin werkelijk

geweest, omdat het ons een beeld

geeft in vier dimensies.

Odin was uit de derde generatie

der Asen. Hij is de schepper der werelden, maar ook de leider

van de verdere ontwikkelingsgang. Hij heeft vele zonen. Iede-

re zoon betekent een eigenschap. De zonen hebben allen een

andere moeder. In aanraking gekomen met een bepaalde

kracht of weer- stand, moet een eigenschap ontwikkeld wor-

den, die deze toestand aankan. Dat is het geboren worden van

de zonen van Odin. Deze zonen hebben allen een vrouw. Iede-

re Aas heeft zijn “Asynja” (siena = volgen) of zin hebben in,

of aanvullen, vol zijn van. Dus iets wat men geheel in zich

heeft opgenomen). De Asen nemen dikwijls hun vrouwen uit

het Wanengeslacht (Wanadis) of zelfs uit het Alvengeslacht

(Alvendis).

De mensheid gaat door verschillende tijdperken. Ieder tijd-

perk heeft zijn leider, een van de zonen van Odin. In ieder tijd-

perk moet een andere eigenschap ontwikkeld worden. Deze

dingen worden in dit verhaal uitgedrukt door een huwelijk, twee

tegendelen die zich verenigen, met als resultaat het kind. Dit

kind gaat weer huwen om met zijn tegendeel weer een kind te

krijgen. “Kind” is in het Noors “barn”, dit woord betekent: de-

gene die zich van het ene gebied naar het andere geboord heeft.

Als wij dit verhaal op de keper beschouwen, dan zien wij,

dat de polen op de verschillende gebieden afwisselen, zodat dat-

gene, wat in een hoger gebied positief is, in een lager gebied ne-

gatief wordt, om op een nog lager gebied weer positief te

worden. Dit is hetzelfde principe als in een uurwerk wordt toe-

gepast. Een tandwiel dat rechts draait brengt andere tandwielen

op gang die links draaien, welke op hun beurt weer andere tand-

wielen meenemen in de beweging, die dan weer rechts draaien.

Er is een wetmatigheid in de natuur om ons heen en in onszelf.

Er is een correspondentie tussen binnen- en buitenwereld. Het

heelal, de macro- kosmos, en de microkosmos, in dit geval de

mens, die op zijn beurt een macrokosmos is voor de microwe-

zens, waaruit hij is opgebouwd. Al deze macro- en microwezens

blijken te zijn opgebouwd uit kracht of energie, volgens de wet

van harmonie uit een eeuwige wijsheidsbron.

Deze kracht uit zich in trillingen, grovere of fijnere. Som-

mige zijn zo fijn, dat wij ze niet kunnen waarnemen, zoals gol-

ven van ultraviolet licht. Andere zijn te grof, dan dat wij ze

kunnen waarnemen, b.v. radiogolven. Toch zijn er ook grote

cyclusgangen, zoals van de jaargetijden, de cultuurperiodes op

aarde, en de banen van de hemellichamen, die voor ons wel

waarneembaar zijn, en voor sommigen alleen als wij er ons

voor openstellen.

De moderne psychologen hebben geconstateerd, dat een

menselijk wezen is opgebouwd uit positieve en negatieve krach-

ten. Niet alleen het lichaam, maar ook het innerlijke wezen.

C.G. Jung zegt bijvoorbeeld, dat een man positief is op lichame-

lijk gebied, negatief op zielengebied en positief op geestelijk ge-

bied, terwijl het bij een vrouw net andersom is, n.l. negatief op

lichamelijk gebied, positief op zielengebied, en negatief op

geestelijk gebied. Negatief betekent hier ontvangend en positief

uitstralend. Na het vijftigste levensjaar vindt er volgens Jung

een omkering plaats in het wezen; de polen schijnen zich in hen

om te draaien. Bij hoog ontwikkelde mensen zien wij dan, hoe

de vrouwen actief worden op maatschappelijk gebied en op

geestelijk gebied, na deze overgang beleefd te hebben. En bij

hoog ontwikkelde mannen zien wij, hoe zij zich ineens ontwik-

kelen op zielengebied, in hun gevoelsleven vooruitgaan, gevoe-

liger en soms ook kunstzinnig worden.

Dit is een bewijs, dat zich in ieder wezen beide krachten

bevinden, alleen wordt op een bepaald moment de klemtoon

verlegd. Als de klemtoon verandert, verandert ook de uitdruk-

kingsvorm. Wij zien ook, hoe het lichaam van een ouder wor-

dende vrouw zijn vrouwelijkheid verliest, maar hoe de

wijsheid groeit.

Bij lager ontwikkelden voltrekt zich deze verandering di-

kwijls in negatieve zin. De vrouwen worden op latere leeftijd

kritisch en scherp (een heks), de mannen slap en klagerig (een

“oud wijf”).

Als wij nu de mensheid beschouwen in haar ontwikke-

lingsproces, dan zien wij, dat bij de minst ontwikkelde men-

sen, de primitieve volkeren, de eenpoligheid het sterkst tot

uitdrukking komt. Een primitieve man is het mannelijkste we-

zen, dat wij ons kunnen denken en een onontwikkelde vrouw

het vrouwelijkste wezen dat wij ons kunnen voorstellen. Maar

hoe verder deze wezens vorderen op hun ontwikkelingsweg,

des te meer ontwaakt de slapende pool in hen, en hoe meer zij

zichzelf kunnen completeren, des te volwaardiger zij als mens

worden, en dus minder afhankelijk van de andere sekse.

Bij de koe Audumbla zien wij dit, en bij de oerreus Ymir

zien wij hetzelfde. Uit de werking van het hoofd van de koe

ontstaat het bewustzijn, maar uit de werking van het onderlijf

de Reus. Gevoed door haar uier groeide hij, dus is hij de licha-

melijkheid. Bij de oerreus gebeurde hetzelfde. Uit de werking
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van zijn armen ontstonden de wijste wezens en uit de werking

van zijn voeten de meest egoïstische wezens.

Bij de man en de vrouw op aarde is de eenpoligheid in de stof

uitgedrukt, doch in hun innerlijke wezen gecompenseerd.

Want er is maar één oerpatroon in de schepping, een plan, een

vorm, waarnaar alles gemaakt is. De man en de vrouw zijn zo

gemaakt, dat zij elkander als het ware kunnen opheffen,

doordat hun wezens in elkaar grijpen, zoals de rechter- en de

linkerhand, wanneer wij die in gebed vouwen. De punten van

aanraking liggen zo, dat de man de vrouw in de stof helpt, de

vrouw de man op zielengebied, en de man de vrouw op gees-

telijk gebied. Maar als zij oud worden, draaien de rollen om.

Dan helpt de vrouw de man op stoffelijk gebied, de man de

vrouw op zielengebied en de vrouw de man op geestesgebied.

De vrouw helpt de man b.v. vaak bij het sterven.

In de verhalen van de Edda moet men alles zien als symbo-

lisch. Daarom is dan ook altijd de held, die op aarde strijdt (=

het positief zijn op lichamelijk gebied), een man. De be-

schermgeest van deze man op aarde en in de lucht is een vrou-

welijk wezen, dikwijls een walkyrie, wat ook het geval is na

zijn dood. Er wordt verteld, hoe bij de grootste helden de be-

geleidende vrouwenfiguur voortdurend hetzelfde wezen was,

namelijk een walkyrie, die zich geboren liet worden op aarde

om haar geliefde tot in de stof te kunnen volgen en met hem te

trouwen. Om hem heen vliegend beschermde zij hem in de

strijd, en na zijn heldendood op het slagveld bracht zij hem op

haar paard naar Walhalla.

Als wij de oude sagen lezen, kunnen wij zien, welke voor-

name plaats de vrouw op aarde innam bij de oude volkeren in

het Noorden. Het blijkt dan, dat zij op vele manieren de steun

en toeverlaat voor de man was. Zij leidde de ontvangst van zijn

gasten, welke met ceremoniën gepaard ging, zij bestuurde zijn

hof en regeerde zijn volk of zijn land, als hij op vikingstocht

was. Zij baarde zijn kinderen en voedde ze op. Zij spoorde de

jonge zonen aan, de eer van de familie hoog te houden en de

voetsporen van hun vader te volgen, ja zelfs om hun leven te of-

feren voor de roem van hun geslacht. Zij bracht de kennis van

de sagen en mythen over op het nieuwe geslacht door deze ver-

halen aan de jonge kinderen te vertellen. Zij bezat dikwijls ken-

nis van de geestelijke inwijdingen, zoals blijkt uit het verhaal

van Ragnar Lodebroek en Kraka. Hij was verkleed om zijn

hoge geboorte te verbergen, maar zij zag de randen van zijn

“gouden kleed” uitsteken onder zijn grauwe mantel. Hij herken-

de ook haar, en stelde haar op de proef. Zij moest voor hem ver-

schijnen, noch zat, noch vastend, noch alleen, noch in

gezelschap, noch gekleed, noch naakt; wat zij op de volgende

wijze oploste. Zij kwam naar hem toe met haar lange blonde ha-

ren neerhangend tot haar knieën, met daarover een visnet, in ge-

zelschap van haar hondje, en zij had alleen een ei gegeten.

Het waren de oude wijze vrouwen ook, die het verleden en

de toekomst kenden, en die bij hun leven, maar ook dikwijls

zelfs nog na hun dood tot spreken gebracht konden worden,

om de jongelingen het pad te wijzen dat zij te gaan hadden.

Deze wijze vrouwen kenden de kracht van de runenliederen,

en zongen voor de jonge strijders de liederen, welke hen op

weg naar de vervulling van hun taak beschermden, zodat niets

hun uiteindelijke overwinning kon beletten. De allerhoogste

wijsheid wordt in de Edda medegedeeld door zo’n “Wala” (zo

worden de wijze vrouwen genoemd). Dit is het verhaal van het

gehele wereldgebeuren vanaf de eerste scheppingsdaad tot de

laatste dag en zelfs tot het ontstaan van de nieuwe en betere

wereld uit de as van de oude.

Natuurlijk komen de vrouwen ook voor in haar negatieve as-

pect, als felle wraakzuchtige, niets ontziende wezens, die de

mannen tot meedogenloze wraak aansporen. In deze rol kun-

nen zij veel feller en kwaadaardiger zijn dan de mannen.

Er is geen gebied waarop de vrouw bij de man achterbleef,

behalve op de vikingstochten. De strijd van de vrouw, gekleed

in wapenrusting en gezeten op een paard, had in de lucht

bóven het slagveld plaats, dus in een hogere wereld, maar na

de slag was zij weer present om voor het gewonde lichaam

van de man te zorgen, om runeliederen voor hem te zingen ter

genezing van zijn wonden en om hem versterkende en helende

dranken te schenken.

U ziet, dat de vrouwen in deze verhalen zeker geen min-

derwaardige wezens waren. Het leven van de man was als het

ware in het leven van zijn vrouw gevat, zoals een edelsteen ge-

vat zit in het goud van de ring. Zij schonk hem zijn lichaam,

voedde zijn ziel op tot moed en vastberadenheid, beschermde

hem vanuit de bovenwereld in zijn strijd op het slagveld en

verzorgde zijn stervende lichaam, ving zijn bevrijde ziel op en

bracht die naar een hogere wereld, waar zij hem op bevel van

de Allerhoogste laafde met een goddelijke drank die

verjonging en vergetelheid bracht.

***
Opmerking T.F. Fokker:

Deze studie heeft Mevrouw Dunnewolt ca. 30 jaar geleden gehouden voor
de Theosofen in Hengelo. Het is merkwaardig, dat het laatste hoofdstuk
zoveel gelijkenis heeft met hetgeen ik op een andere wijze heb gevonden
en uitgewerkt is in mijn boekje: Krachten in de kerk en de mens

De

illustraties

zijn
afkomstig uit
het boek
`Sagen van
de
Noormannen
`,Time/Life
Books,
1997.
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Een Vikingschip siert een bladzijde uit een

14de-eeuws verlucht manuscript van de proza-Edda

van Snorri Sturluson. De Edda wordt beschouwd

als de levendigste en toegankelijkste bewerking van

de Noordse mythen en legenden.

Negentig jaar een vrije, algemene kerk
in het licht van de goddelijke wijsheid

Wies Kuiper

Toen bisschop James Ingall Wedgwood in 1924 op uitnodi-

ging van mevrouw Mary van Eeghen-Boissevain bij haar in

het zogeheten “Grote Huis” in Naarden logeerde, hoorde zij

vroeg in de ochtend geluiden die veroorzaakt werden door het

verschuiven van meubilair. De volgende morgen herhaalde

zich dit, waarop zij de bisschop bezorgd vroeg, of er wellicht

iets mis was met de opstelling van het meubilair in zijn logeer-

kamer; mocht dat zo zijn, dan zou het personeel wel even te

hulp kunnen schieten. Mgr. Wedgwood schoot in de lach en

vertelde haar, dat hij iedere morgen op zijn kamer een altaar

improviseerde om de H. Mis op te kunnen dragen. Mary stelde

dat dermate op prijs, dat zij het voorstel deed ten dienste daar-

van een kapel op haar landgoed te laten bouwen. En ze kwam

terdege haar belofte na, want in 1924 was de kapel gereed. Het

was een klein godshuis, met achttien plaatsen, maar helaas is

het door brand verwoest. Het altaar en de vorm van de kapel

zijn nog te zien vanuit de huidige kerk in Naarden.

Na de brand werd er naast een maçonnieke tempel een

houten kerk voor ongeveer 400 personen gebouwd. In 1928,

veertien dagen na de consecratie daarvan, sloeg de bliksem in

en brandde het kerkgebouw tot de grond toe af. Het stond op

de plaats waar zich nu de “Garden of Remembrance” bevindt.

Na de brand werden de kerkdiensten gehouden in een deel van

de maçonnieke tempel.

Doordat tijdens de Tweede Wereldoorlog het Internatio-

naal Theosofisch Centrum als een kerkelijk centrum werd be-

schouwd, is men redelijk gunstig door die periode heen

gekomen.

De huidige kerk is gebouwd in 1970/1972; ze is op 21 mei

1972 geconsacreerd en toegewijd aan de H. Michaël en Alle

Engelen.

Terug in de tijd
Omdat we willen weten hoe mgr. Wedgwood in Naarden ver-

zeild raakte, gaan we weer even terug in de tijd.

In 1922 logeerde Rabindranath Tagore in Naarden, in het

huis “De Duinen”. Het was destijds nog mogelijk vanuit de

eetkamer de “Zuiderzee” te zien. Het huis stond letterlijk op

de duinen.

Mary ging naderhand op uitnodiging van Tagore naar

India, nadat ze haar landgoed te koop had gezet. Toen ze in

India was, kreeg ze echter een innerlijke boodschap, die in-

hield dat ze haar landgoed niet moest verkopen, omdat het be-

stemd was voor spiritueel werk. Dat bericht liet ze naar

Nederland telegraferen.

Toen bisschop Wedgwood in 1924 op haar landgoed lo-

geerde, zocht hij een plaats waar jongeren getraind konden

worden in liturgisch-ceremoniële taken. Die mogelijkheid

vond hij ter plaatse, op dit landgoed dat naderhand geschon-

ken werd aan de Theosophical Society en wat nu het Internati-

onaal Theosofisch Centrum Saint Michaël heet.

In 1916 is de Vrij-Katholieke Kerk ontstaan uit de Engelse

Oud-Katholieke Kerk, toen Wedgwood in die kerkgemeen-

schap tot bisschop werd gewijd. In datzelfde jaar wijdde hij in

Sydney zijn vriend Charles Webster Leadbeater, een Angli-

caans priester, tot bisschop van de Liberal Catholic Church of

Australia. Door de wijding van Wedgwood in de Oud-Katho-

lieke Kerk in Engeland, staat onze Kerk via die Kerk in de

apostolische successie.

In Nederland werd de V-K. Kerk in 1925 officieel als

kerkgenootschap erkend.

Priester Leadbeater verliet de Anglicaanse Kerk reeds in

1883 en werd toen lid van de Theosofische Vereniging. In

1884 maakte hij kennis met de theosofe Helena Petrovna Bla-

vatsky. Hij vertrok met haar naar India, Adyar, Madras (nu

Chennai), en werd daar officieel boeddhist. Hij zette zich in

voor de verspreiding en verdieping van het Boeddhisme, voor-

namelijk op Sri Lanka (Ceylon). Hij publiceerde boeken over

Theosofie en over het Boeddhisme en stichtte, samen met Col.

Olcott, de toenmalige voorzitter van de Theosofische Vereni-

ging, boeddhistische scholen.

Op een gegeven moment was er sprake van twee bisschop-

pen, van wie er één overtuigd boeddhist was, terwijl beiden

zich sterk verbonden wisten met de Theosofie.
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len voor de priesters. Het lidmaatschap van de Theosofische

Vereniging zou volgens hem niet verplicht moeten zijn.

Hampton werd daarop uit zijn ambt gezet. Hampton en diens

volgelingen richtten daarom de Liberal Catholic Church Inter-

national op, die sindsdien in de Verenigde Staten werkzaam is

en het merendeel van de Amerikaanse Vrij-Katholieken

vertegenwoordigt.

Een tweede schisma ontstond in 2003 rond de wijding van

vrouwen. Sindsdien staan alle ambten en alle wijdingen ook

voor vrouwen open in de “Vrij-Katholieke Kerk in Neder-

land”, België, Canada, Duitsland en de daarbij behorende

Midden-Europese landen, Denemarken, Noorwegen, Zweden,

IJsland, een deel van de U.S.A. en een deel van Groot-Brittan-

nië. Groeperingen in deze landen gingen autonoom verder on-

der de naam “Vrij-Katholieke Kerk in …” Deze Vrij-Katho-

lieke Kerken vallen, na het overlijden van voorzittend bis-

schop Tom Degenaars onder de jurisdictie van de nieuwe

voorzittend bisschop mgr. Maurice Warnon.

1924: uitbouw Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Wij nemen als feitelijke begindatum van onze internationale

Kerk: 13 februari 1916, de dag dat J.I. Wedgwood te Londen

tot bisschop werd gewijd.

Na de eerste jaren van reizen over de wereld, waarin de Kerk

gevestigd werd in vele landen door bisschoppen en priesters te

wijden, kwam bisschop Wedgwood in 1924 naar Nederland en

vestigde zich in Naarden op het landgoed de Duinen. Hier

werd de eerste kleine kapel, gewijd aan “Sint Michaël en Alle

Engelen” gebouwd.

Hier leidde de grote ceremonialist, die bisschop Wedg-

wood was, de geestelijkheid en de nieuwe leden van de jonge

Kerk op. Zij stroomden uit geheel Europa naar dit middelpunt.

De invloed die bisschop Wedgwood door dit centrum op de

Kerk in Nederland en Europa heeft gehad is zeer groot ge-

weest. Hij heeft velen geïnspireerd om zich in en door de kerk-

diensten tot een levende kracht in de wereld te maken.

In 1926 werd de Vrij-Katholieke Kerk officieel erkend in

Nederland bij schrijven van de Minister van Justitie.

Rob Veltkamp is zowel bestuurlijk als liturgisch werkzaam

in de kerkgemeente St. Raphaël te Haarlem/Bloemendaal,

als subdiaken.
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De eerste kleine kapel, gewijd aan “Sint Michaël en Alle Engelen”

...Priesterwijding...

Een citaat uit De schatkamer van het Licht

De laatste tijd werden enkelen van ons tot priester gewijd. Een

verheugend teken dat niemand zal zijn ontgaan; het zijn be-

langrijke gebeurtenissen, niet alleen voor hen zelf, ook voor

onze Kerk. Het is daarom goed aandacht te geven aan wat een

van onze priesters schreef over priesterbeeld en -functie. Hier

onder een deel uit een van zijn boeken *, geschreven voordat

de eerste vrouw in onze Kerk tot priester werd gewijd – de

auteur spreekt nog uitsluitend over man, hij en hem.

De monade in de mens is zijn contactpunt met God, ongeveer

zoals een priester in de wereld een contactpunt met God behoort

te zijn. Dit zou het mystieke geheim van het priesterschap kun-

nen verklaren. Door de rite van de priesterwijding worden ge-

voel en verstand in aanraking gebracht met de monade. Van de

monade bestaat een duidelijke definitie ….: een geestelijke, on-

deelbare entiteit, een goddelijk levensatoom, dat door zijn on-

deelbaarheid van het deelbare stoffelijke atoom verschilt. H.P.

Blavantsky omschrijft de monade als de Eenheid, de Ene en

Ondeelbare, die de verenigde Drievuldigheid omvat.

Gewijd door middel van gebeden, machtwoorden, hand-

oplegging en zalving staan priesters volgens de katholieke ca-

techismus in een ongebroken lijn achter de historische Jezus

Christus, de eeuwige Hogepriester. De functie van bemidde-

laar tussen God en mens, die hij door het sacrament van het

priesterschap aan enkele mensen oplegde, doet hem als men-

sen verdwijnen. Priesters spreken slechts in Zijn naam; zij

doen enkel wat Hij deed. Wat zij meedelen is niet uit henzelf

ontstaan, maar het zijn louter gaven van Hem, die slechts

macht gaf tot het bedienen van die sacramenten. Zonder die

macht van Hem ontvangen, staat elke priester machteloos.

Uiteraard onderscheidt een gewijde priester zich in niets

van een gewoon mens in zijn alledaagse omstandigheden,

maar door het teken van de handoplegging tijdens zijn wijding

is de Heilige Geest op hem neergedaald. Het moment van de

handoplegging maakt een man tot blijvend deelgenoot in

Christus. C.G. Jung spreek ergens van een mana-persoonlijk-

heid. Deze beschikt over een onpersoonlijke, religieuze macht,

een fijnzinnig fluïdum, en in het beste geval over een groot

charisma. In het vroege christendom vond aanstelling soms

plaats op grond van het charisma, maar een liefdevol gedrag

naar iedereen, alsmede een streng maar barmhartig oordeel,

stond bovenaan de eisenlijst van de behoeders der waarheid.

Naar mijn persoonlijke opvattong oriënteert een priester zich

bij alles wat hij doet op God, niet alleen gedurende de eredien-

sten, maar ook als hij eet en drinkt, spreekt en werkt, wandelt

en zich ontspant. Zelfs als hij slaapt, staat hij in dienst van god

als diens knecht.

Uiteraard hebben priesters normale deugden en ondeugden en

zijn ze evenals andere beroepsbeoefenaars producten van tra-

ditie, opvoeding en opleiding. Maar de doorsnee mens ver-

wacht in een priester een warme persoonlijkheid te ontmoeten,

de bescheidenheid zelve, met een mild oordeel en een inspire-

rende visie.

De vraag of hij al dan niet gehuwd is en een gezin achter zich

heeft staan, zal menigeen minder bezighouden dan de wijze

waarop hij invulling geeft aan zijn roeping. Het verplichte celi-

baat ¹ is een instelling van de Kerk en heeft niets met Jezus te

maken. Toen hij zijn apostelen, althans volgens de tientallen ja-

ren later geschreven evangeliën, de macht gaf om te dopen, zon-

den te vergeven en het avondmaal te vieren te zijner gedachte-

nis, stelde hij hun huwelijk niet ter discussie. De vraag of zijn

priesters seksueel ongerept waren, speelde in de opvatting van

Jezus geen rol. De kerk van Rome maakte er een hoofdvoor-

waarde van. De reformatoren verwierpen die, omdat priesters

midden in de wereld horen te staan en daar dus ook de geneug-

ten van mochten genieten. In 1951 gaf de paus dispensatie aan

een reeds gehuwde predikant om de priesterwijding te ontvang-

en. Sedertdien wordt het nut van het celibaat ook in roomse

kringen geregeld betwijfeld. Zeker ook, omdat de Oosterse

Kerk, de Oud-Katholieke, de Vrij-Katholieke en de Anglicaanse

Kerk het celibaat niet kennen, terwijl hun priesters desondanks

uitstekende bedienaar zijn van de sacramenten.

Belangrijk is dat een priester nog iets in zich heeft van het

sterk verflauwde mythologische bewustzijn van de oude Griek

en de gelovige Hindoe en tegelijkertijd een sterk besef heeft

van de moderne psychotherapie. Het therapeutische aspect van

het priesterlijke werk raakt veel op de achtergrond. Religie is

immers voor een belangrijk deel therapie, omdat de godsdien-

sten zich de herverbinding van mens met God ten doel stellen,

in dat streven heeft een priester een belangrijke rol te vervul-

len. Hij moet de mythen kennen en weten hoe deze oude ge-

tuigenissen van zielenwijsheid doorwerken in de rituelen.

Ik kan mij heel goed vinden in de gedachten van de mytho-

loog Joseph Campbell. ‘Een ritueel is het opvoeren van een

mythe. Door aan het ritueel deel te nemen, ervaar je een my-

thologisch leven’. Door deel te nemen aan een ritueel als bij-

voorbeeld de H. Mis, leer je spiritueel te leven. Een bepaalde

leermeester moest je de weg wijzen, je leren hoe dat spirituele

leven in z’n werk ging. Dat was de taak van de priester, want

hij ging voor een ingewijde door.

In het algemeen heeft de gemiddelde mens geen notie van

zijn ingewikkelde zielenstructuur. Het wil maar niet tot hem

doordringen, dat de ziel dreigt te verkommeren als het verstand

de religie buitensluit. Voor de veelkleurige mythologieën van

het verleden is geen plaats meer in zijn rationele waarneming

van de wereld om hem heen. Liever laat hij zich door feiten lei-

den, en feit is, dat de zelfverzekerdheid van de vele christelijke

Kerken hem heeft gestoord. De priesters die de breuk moesten

helen, stonden voor een onmogelijke opgave. Zij waren zelf im-

mers opgevoed in een geseculariseerde maatschappij.

Het priesterschap is een mysterieuze roeping. Bemiddelen

tussen God en de mens is geen sinecure. In principe wil het

Mysterie niet geopenbaard worden. God trekt zicht terug, zo-

dra wij Hem in het vizier menen te krijgen. De grote onzicht-

bare wereld om ons heen heeft het zo geregeld, dat het

Mysterie in stand blijft. Daar mogen we dankbaar voor zijn.
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Zonder het Mysterie zou de huidige maatschappij zeker ten

dode verschralen. We dragen het Mysterie in ons mee als onze

onuitputtelijke energiebron. Alleen aan de priesters is het toe-

gestaan iets van het Mysterie te bevroeden en het naar behoef-

te uit te delen. In grote perioden van de geschiedenis waren de

priesters de ware machthebbers achter de vorsten. Zelfs in de

Middeleeuwen wist de clerezij heel goed hoe ze de regeerders

konden manipuleren.

Hier en daar zijn de Middeleeuwen nog niet voorbij. De

priesters staan bloot aan een sceptische maatschappij.

Onbarmhartig bespringen de media ieder vermeende misstand.

Een schare voormalig christelijke lidmaten van welk kerkge-

nootschap dan ook wenst zich niet meer te schikken naar ker-

kelijke voorschriften, leergezag, dogmatische uitleggingen.

Dogma’s zijn uit de tijd. Dat is ook mijn mening. Het pauselij-

ke gezag lijkt mij niet meer te passen in een democratisch be-

stel. Met de erkenning dat elk individu zijn eigen unieke weg

heeft te gaan, zou de Kerk een helpende instantie kunnen zijn,

een onbevooroordeelde bemiddelaarster tussen God en mens,

tussen geest en materie.

Noot 1. Het volgende gedicht, dat niet voorkomt in
De schatkamer van het Licht, is aan het citaat
door de redactie toegevoegd:

Las Huelgas

In het klooster van Las Huelgas
In de biechtstoel zit de priester.

Fluisterend spreekt zijn biechtelinge
Van de wereld, van haar zonde.

Nimmer zien des priesters ogen

Wie hem toespreekt. Nimmer blikken
In de wereld meer de vrouwen,

Die het klooster houdt begraven.

Aarzelend spreekt de mond der nonne

Van haar liefde voor een koorknaap,
Die het wierookvat eens zwaaide

In de kathedraal van Burgos.

Aan hem denk ik altijd, snikt zij,

Aan zijn schitterend schone ogen.
Juan was zijn naam, Zijn vader
Was een arme schapenhoeder.

Daaglijks keert de priester weder

In het klooster van Las Huelgas;
Hoort de biecht der jonkvrouwe, altijd,

Altijd zuchtend naar de liefde.

Daaglijks wordt hij bleker, minder

Schitterend zijn donkre ogen.
Staamlend geeft hij absolutie

Voor haar zondig, werelds denken.

Eindelijk vond men in de biechtstoel

Dood de jonge priester zitten, -
Juan was zijn naam. zijn vader
Was een arme schapenhoeder.

F.A.M Boele van Hensbroek

*) uit De schatkamer van het Licht, Joh.M. Pameijer, uitga-

ve Ank-Hermes, 2001, 190 blz.; het betreft een gedeelte (blz

88-91) over Priesterhwijding uit hoofdstuk 4. De zeven

sacramenten.

Andere titels van de bij Ankh-Hermes en Sigma uitgege-

ven boeken van Johan Pameijer:

Symboliek van de evangeliën (1996); De mythe van Chris-

tus (1998); Het spiegelbeeld van God (1999); Vertrouwen in

de eeuwigheid (2002), Loutering- over de transformatie van

het kwaad (2003), Nachtzicht - over het spirituele in onze dro-

men (2004)

Voor meer informatie hierover,

zie Reflectie nr. 1-2, jaargang 1, september 2004, blz. 40.

* * * * *

* * *

*

16

Reflectie 3(1) voorjaar 2006

Maria-altaar VKK-kerk te Amsterdam

schop volkomen in vertrouwen opgenomen, maar veranderde

hierdoor totaal van houding en zette Willoughby uit zijn ambt.

Wat de aartsbisschop betrof was dit het begin van het ein-

de. De hooggespannen verwachtingen die hij had in 1908

schenen nu te vervagen en het scheen dat de Oud-Katholieke

missie in Groot-Brittannië in een mislukking zou eindigen.

Het begin
Na de breuk tussen aartsbisschop Matthew en bisschop Wil-

loughby was het voor de laatste onmogelijk een deel van het

openbare werk in de Kerk op zich te nemen, na de verachtelij-

ke aanval van het eerder genoemde weekblad. Hij zocht naar

een manier om de gelovigen toch te blijven helpen en men

kwam tot te conclusie dat ene priester Wegdwood zeer ge-

schikt was voor dit ambt. Deze was echter afgereisd naar Aus-

tralië en de priesters Gauntlett en King werden ondertussen tot

bisschop gewijd om bisschop Willoughby bij te staan bij de

consecratie van priester Wedgwood, zodra deze was terugge-

keerd uit Australië. Bij zijn terugkeer aanvaardde Wedgwood

de leiding van de beweging en werd in november 1915 geko-

zen tot voorzittend bisschop. Zo werd J.I. Wedgwood de nieu-

we leider van de Oud-Katholieke Kerk in

Groot-Brittannië.

[Tijdens zijn studie raakte hij zo onder de

indruk van een van de lezingen van Mw.

Besant, dat hij besloot om zich aan te

sluiten bij de Theosofische Vereniging.

Dit viel niet in goede aarde bij de predi-

kant van de Kerk te York, waar hij werk-

zaam was, en werd uit deze Kerk, de

Engelse Kerk, gebannen. In 1913 hoorde

Wedgwood van de Oud-Katholieke Kerk,

hij was toen 30 jaar, en begon hiervoor

belangstelling te krijgen.]

Op 13 februari 1916 werd priester Wedgwood tot bisschop

gewijd. Het Roomse Rituaal, in het Engels vertaald, en alle be-

palingen van het Rituaal werden zorgvuldig in acht genomen.

Enige tijd later ging bisschop Wedgwood weer op reis naar

Australië om daar de Oud-Katholieke Kerk op poten te zetten.

Tevens ging hij in beraad met zijn trouwe vriend aldaar, Char-

les Webster Leadbeater, een theosofisch leider in Sydney. Hij

en veel aanhangers van de Theosofische Vereniging aldaar za-

gen veel mogelijkheden in de Kerk. De Kerk schoot wortel in

Sydney. De heer Leadbeater gaf zich met hart en ziel aan het

werk en er werd besloten dat hij tot bisschop voor Australië

zou worden gewijd. Deze ceremonie vond plaats op 22 juli

1916. De consecratie werd verricht door Mgr.Wedgwood die

daarbij de Roomse Ritus hanteerde, in het Engels vertaald. Dit

boek getiteld “Het Oud Katholieke Missaal en Rituaal” was in

1906 uitgegeven en samengesteld door mgr. Matthew en

bestond uit vertalingen van de Roomse Mis, Vespers, Lof,

Wijdingen en andere diensten zoals Doop,Vormsel, etc.

Tijdens hun verblijf in Australië kwamen mgr. Wedgwood

en mgr. Leadbeater tot de conclusie dat de Kerk het “Missaal

en Rituaal” ontgroeid waren en er werd besloten het geheel te

herzien. Er werd wel besloten de vorm van de Roomse Litur-

gie aan te houden. Het werk zou twee jaar in beslag nemen.

Ondertussen groeide de Kerk gestaag. De laatste keer dat het

Oud-Katholieke Missaal en Rituaal werd gebruikt, was op 24

juni 1917 tijdens de wijding van Ju-

lianes Adriaan Mazel tot bisschop,

te Sydney.

Ondertussen was bisschop Wil-

loughby weer, onder zekere voor-

waarden, toegelaten tot de Rooms-

Katholieke Kerk. Tijdens een synode

in Londen in 1917 riep mgr. Wedg-

wood alle bisschoppen en priesters

bijeen om verslag te doen van het

werk van de Kerk in Australië,

Nieuw-Zeeland en Amerika. Tijdens

deze synode kwam ook de naam van

de beweging ter sprake. Nadat er kritiek was geuit door het bis-

schoppelijk diocees uit Utrecht op deze Engelse beweging,

kwam men tot de conclusie dat het beter zou zijn om de naam te

wijzigen. Na veel discussie en in overleg met mgr. Wedgwood

werd er besloten om de naam te wijzigen in“The Liberal Catho-

lic Church”.

Op 6 september 1918 werd tijdens een synode te Londen

deze naam goedgekeurd en de nieuwe naam was een feit. De

nieuwe naam hield niet in een breuk met de oude Kerk, maar

was een erkenning van een andere opvatting. In dit jaar was

ook de eerste uitgave van de herziene Liturgie gereed en zou

voor het eerst worden gebruikt in Australië, Groot-Brittannië,

Nieuw-Zeeland en Amerika. In 1919 was het werk in z’n ge-

heel klaar en de complete editie werd op St.Albaansdag uitge-

geven. Iedere Vrij-Katholieke bisschop is sindsdien gewijd

volgens de Ritus, vervat in dit boek, dat nauwkeurig de

Roomse Pontificale Ritus volgt.

De Vrij-Katholieke Kerk was een feit.

Schisma’s
De Vrij-Katholieke Kerk stelt geen eisen aan het geloof van

haar leden. Wanneer mensen, in eer en geweten, bepaalde be-

lijdenissen of leerstellingen niet kunnen onderschrijven, dan

moeten ze die niet aanvaarden. Ze eist ook niet de aanvaarding

van haar leer als voorwaarde tot het ontvangen van de Sacra-

menten. Zo kent de Vrij-Katholieke Kerk onder andere een

open communie, waaraan iedereen, ongeacht gezindte en op-

vattingen, kan deelnemen, wanneer men “het altaar met eer-

bied wil benaderen”.

Desondanks bleek deze interpretatie niet voldoende ruimte

te bieden. In 1941 ontstond een controverse rond de bisschop

Charles Hampton die, zelf theosoof, de theosofische leerstel-

lingen van de Vrij-Katholieke Kerk, niet verplicht wilde stel-
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Mgr King

Mgr Wedgwood

Mgr Willughby,

Mgr Gauntlett



Negentig jaar Vrij-Katholieke Kerk (1916-2006)

Rob Veltkamp

Er zijn vele stormen in deze 90 jaren over de Kerk gegaan,

maar zij heeft stand gehouden. Onze Kerk heeft ook nog veel

te geven; er is daaraan geen einde zolang wij niet gezapig

neerzitten, maar altijd zoeken in de geen-grenzen-kennende

werkelijkheid van Christus.

Katholiek en Vrij
De naam van onze erk duidt aan, dat ze noch Rooms, noch

Protestant is, echter Katholiek: niet orthodox maar vrij.

Katholiek betekent algemeen, universeel, deel uitmaken

van Christus’ grote, onzichtbare mystieke Kerk, waarvan alle

Kerken op aarde slechts onvolmaakte vertegenwoordigsters

zijn. Ook is onze Kerk katholiek, omdat zij via de apostolische

successie de zeven sacramenten (Doop, Vormsel, Huwelijk,

Biecht, Priesterschap, Heilige Eucharistie, Heilig Oliesel)

bezit en deze uitdeelt aan de mensheid.

Vrij is zij, omdat zij geheel autonoom en onafhankelijk is;

zij vraagt niemand een voorgelegde geloofsleer te onderschrij-

ven; en ieder, die dat wenst, laat zij tot haar erediensten toe en

kan deelnemen aan de communie. Iedereen wordt volledig vrij

gelaten wat betreft het uitleggen van de Schrift, de Geloofsbe-

lijdenissen en de Liturgie.

De Vrij-Katholieke Kerk kwam tot stand ten gevolge van

een volledige reorganisatie in 1915-1916 van de Oud-Katho-

lieke Kerk in Groot-Brittannië, op meer vrijzinnige grondslag.

De Kerk ontleende haar wijdingen aan de Oud-Katholieke

Aartsbisschoppelijke zetel in Utrecht. De V.-K. Kerk heeft

zorgvuldig deze Apostolische Successie in stand gehouden.

De godsdienstige opvattingen en de leer van het Oud-Katholi-

cisme zijn niet die van de Vrij-Katholieke Kerk. Onze Kerk

noemt zich katholiek om hiermee de oorsprong van haar wij-

dingen en haar eenheid met de historische Kerk aller tijden

aan te duiden.

Wat er aan vooraf ging
De bron van de Vrij-Katholieke Kerk moet niet worden

gezocht in een Kerk die voortkwam uit de Reformatie (16e

eeuw), maar 200 jaar later. De Vrij-Katholieke bediening is af-

geleid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die in on-

min was geraakt met de Rooms-Katholieke Kerk, in de 18e

eeuw. De oude Hollandse Katholieke Kerk voert haar geschie-

denis terug tot de 7e eeuw na Chr., toen twee Engelse evangelie-

predikers, Willibrord en Bonifatius in Nederland, België en

Duitsland het Evangelie brachten en het Aartsbisdom Utrecht

stichtten. Vanaf 1739 is de oude Hollandse Katholieke Kerk on-

afhankelijk van Rome geweest en werd bekend als de Oud-Kat-

holieke Kerk, omdat zij volhoudt, dat de Rooms-Katholieke

Kerk is afgeweken van het geloof van de Oude Kerk door het

aannemen van nieuwe leerstellingen. In 1883 werd Gerardus

Gul Aartsbisschop van Utrecht en Hoofd van de Oud-Katholie-

ke Kerk in Nederland. In 1902 werd hij gepolst om een Oud-

Katholieke Kerk te vormen in Engeland en in 1907 werd er een

priester in Engeland gevraagd om de benoeming tot bisschop

aan te nemen. Dit was Arnold Harris Matthew, die 18 jaar in af-

zondering had geleefd. Na enige terughoudendheid en aarzeling

stemde hij toe en in 1908 werd hij geconsacreerd als Oud-Kat-

holiek bisschop. Deze consecratie vond plaats in de Geertruida

Kerk te Utrecht, waarbij als consecrator optrad Aartsbisschop

Gul. In zijn predikatie gaf Aartsbisschop Gul uiting aan zijn

vreugde dat hij in staat gesteld was het bisschopsambt te verle-

nen aan een “Brits Onderdaan” die regionair Bisschop zou wor-

den van de Britse Eilanden.

Deze wijding werd met gemengde gevoelens ontvangen.

Sommige Anglicaanse kranten spraken sympathiek, andere

vijandig. Rooms-Katholieke weekbladen waren ook vijandig

gezind. Nadat er veel kritiek was geuit in The Guardian, werd

de oppositie de kop ingedrukt door het publiceren van een

brief, welke de Bisschop uit Haarlem naar deze krant had ge-

stuurd. In deze brief schreef hij o.a. dat de Bisschoppen van

Nederland, Duitsland en Zwitserland volledig achter Bisschop

Matthew stonden.

Niettegenstaande deze eenstemmige uiting van steun bleef

de tegenstand van zowel de Anglicanen en Rooms-Katholie-

ken voortduren. Door al deze tegenstand, geruzie en een

rechtszaak wegens smaad, kwam er in 1910 een breuk met de

Kerk in Utrecht en werd de Oud-Katholieke Kerk in Groot-

Brittannië onafhankelijk, maar de Kerk groeide niet, maar ver-

loor alleen maar terrein. Tegen het einde van 1913 had Aarts-

bisschop Matthew (zoals hij nu werd genoemd) bijna al zijn

bisschoppen door ruzies en kibbelarijen verloren. In de zomer

van 1914 scheen het tij te keren. Frederik Samuel Willoughby,

een priester van de Kerk van Engeland, sloot zich bij de bewe-

ging aan. Deze priester was een Anglo-Katholiek (een Angli-

caans priester met naar het Katholicisme neigende ideeën).

Deze neiging tot het Katholicisme was geen aanbeveling voor

zijn parochianen en tijdens een vakantie van hem werd er een

onderzoek naar hem ingesteld en bij zijn terugkeer werd hem

verzocht zijn ambt neer te leggen. Aartsbisschop Matthew

ontving hem met open armen en uitte volkomen geloof en

vertrouwen in hem.

Daar Aartsbisschop Matthew ouder en zwakker werd,

vreesde men dat de Apostolische Successie in gevaar zou ko-

men. Het was duidelijk, dat een officiële opvolger noodzake-

lijk was en daarom werd er besloten om Priester Willoughby

tot Bisschop te wijden. Dit geschiedde in 1914 en vond plaats

in een privé-kapel van de Aartsbisschop. De nieuwe bisschop

begon zijn werk met veel enthousiasme en nam zijn ambt waar

tot voldoening van eenieder. Maar hij zou niet lang ongestoord

gelaten worden. De snelle promotie had ongetwijfeld afgunst

gewekt binnen de kerkgemeente. Het verleden van de bisschop

werd weer overhoop gehaald en alles wat men in staat was te

verzamelen werd naar boven gehaald en op de meest onscru-

puleuze wijze opgeschroefd. Een weekblad, van een niet te be-

nijden reputatie en belust op schandalen, publiceerde dit alles.

Het was duidelijk dat deze aanval op touw was gezet door zijn

vijanden. De aartsbisschop stond versteld, want hij had de bis-
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Een Christelijke Bodhisattva

Johan Pameijer

Vijftig dagen na Pasen breekt de Pinksterdag

aan. Massaal trekt het volk er op uit. Diep in de

harten sluimert het instinct van de nieuwe tijd,

die met Pinksteren aanbreekt. Helaas lijkt de

esoterische zin van dit grootste van alle feesten

te sterven in de algemene onwetendheid. Vraag

op straat een willekeurige voorbijganger naar

de betekenis van Pinksteren en vragende ogen

staren je aan.

Tenzij de voorbijganger een vrome Jood is.

Zijn ogen lichten op en met een glimlach om

zijn mond lispelt hij: “Het zeven-wekenfeest”.

In zijn geheugen duiken woorden uit Deutero-

nomium 16:9 op: “Van dat de sikkel voor het

eerst in het staande koren geslagen wordt, zult gij zeven weken

beginnen te tellen. Dan zult gij het feest der weken vieren ter ere

van de Here uw God, naar de mate van de gaven die gij vrijwillig

geven zult.” Zeven weken na het Paasfeest is de tarweoogst vol-

tooid. Met Pasen wordt de sikkel voor het eerst in het staande ko-

ren geslagen. Zeven weken daarna is de oogst voltooid.

Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen. Eigenlijk is het

snijden van het graan op de 49ste dag gereed. Dan, op de vijf-

tigste dag, verschijnt God op de Sinaï met de wetgeving. Het

is het moment waarop de woorden van God openbaar worden

gemaakt. Op de vijftigste dag begint de achtste week. En de

acht staat in het mystieke denken voor de Nieuwe Tijd. Pink-

steren, de vijftigste dag, is de tijd van de Nieuwe Koning, de

met olie gezalfde, de Messias.

Friedrich Weinreb heeft er op gewezen, dat in het oude

Hebreeuws woorden als acht, olie en hemel dezelfde stam

hebben. Verwant daarmee is ook de naam van koning Salomo,

inderdaad de achtste koning van Israël, die zowaar een intieme

relatie aangaat met de koningin van Sheba, de koningin van de

Zeven. Zo keren we terug bij het Zeven- wekenfeest, aandui-

ding voor iets wat voltooid is, en de overstap naar de vijftigste

dag: het Pinksterfeest.

Dat verklaart waarom Pinksteren in het boek Handelingen,

de grote dag van de uitstorting is. “En toen de Pinksterdag

aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er

uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en

vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren, en er vertoonde

zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het

zette zich op een ieder van hen; en zij werden allen vervuld

van de Heilige Geest en ze begonnen met andere tongen te

spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”

Ons wordt verteld dat de Geest zich uitstort op die wonder-

baarlijke vijftigste dag, waarop alle geheimenissen worden

onthuld aan hen, die oren hebben om te horen.

Pinksteren is het mysteriefeest bij uitstek. Zo diep en ong-

rijpbaar is het geheim, dat de man in de straat er geen vat op

heeft. Zelfs predikanten en pastores realiseren zich niet dat

Pinksteren het meest boeddhistische feest van de christelijke

kalender is. De neerdalende Geest is immers niemand minder

dan de Bodhisattva, die het Boeddhaschap ver-

smaadt, zolang er nog maar een enkel onverlost

wezen op de aarde rondloopt.

Waarom dat zo is, springt duidelijk naar vo-

ren in de rangorde van de gebeurtenissen in het

Christusleven, zoals die in de vier evangeliën

beschreven zijn. Na de geboorte met Kerstmis,

ondergaat het Jezuskind zijn doop in de Jordaan

door zijn inwijdend meester Johannes. De Heili-

ge Geest daalt op hem neer en hij “stijgt” op uit

het water als een wezen dat lichter is dan lucht.

Vervolgens wordt hij verheerlijkt op de berg

Tabor, staande tussen de grote wijzen Mozes en

Elia. Omglanst en doorstraald van licht transfor-

meert hij tot een Zonnewezen. In de weken die volgen zal hij

buitengewoon krachtig de kille duisternis van de aarde onder-

gaan en onomwonden kondigt hij viermaal zijn lijden aan.

De kruisiging geldt als het kernpunt van de inwijdingsmys-

tiek in de vier evangeliën. Uit de vier gebeurtenissen: geboor-

te, doop, verlichting en kruisiging zal hij herrijzen in de Op-

standing, de vijfde grote fase in een machtig ontwikkelings-

proces, dat uiteindelijk culmineert in de Hemelvaart. De be-

trokkene staat het nu vrij zich terug te trekken in het Konink-

rijk der Hemelen, maar Jezus geeft er de voorkeur aan om als

een echte Boddhisatva zijn wijsheid terug te geven aan de lij-

dende mensheid en dat doet hij op de vijftigste dag, de dag

van de oogst, Pinksteren.

In het Mahayana-Boeddhisme valt de Boddhisattva’s zo

mogelijk meer verering ten deel dan de Boeddha, die zelf de

Bodhisattva Amoghasiddhi was. Bodhisattva’s als Avaloke-

teshvara, Manjushri, Vajrapani en Amithaba belichamen de

grote deugden, die de mensheid vooralsnog ontbeert en die zij

dringend moet verwerven. Zij zijn de bemiddelaars tussen he-

mel en aarde, de mensheid en de goden en vervullen dus de-

zelfde rol, die in het jodendom aan de Messias en in het chris-

tendom aan Christus is toebedeeld.

Met Pinksteren wordt de geweldige straling van de Bod-

dhisattva’s dus actief in de gestalte van de Trooster, die alles

terugschenkt wat hij gedurende het ingrijpende inwijdingspro-

ces van doop, verheerlijking en kruisiging heeft verworven.

De oogst van wat eerder werd gezaaid, wordt in overweldigen-

de hoeveelheid aan de mens geschonken. Deze gebeurtenis

stempelt Pinksteren tot het feest van de Nieuwe Tijd, in feite

het grootste hoogfeest van het kerkelijk jaar.

Hoe belangrijk in mystieke zin de 49 dagen wel zijn, komt

ook tot uitdrukking in het Tibetaanse dodenboek. Volgens

deze traditie, die zich geheel onafhankelijk van de christelijke

heeft ontwikkeld, volgt op de 49ste dag na het overlijden en na

49 dagen onderricht aan de dode, een nieuwe incarnatie of, in-

dien geen reïncarnatie meer nodig is, volgt opname in het

nieuwe leven. Ook in dit geval wordt geoogst.

Een ander bewijs vinden we in Mattheus 18:21, waar het

gaat over “vergiffenis”. Petrus vraagt aan Jezus: “Hoeveel
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maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem ver-

geven? Tot zevenmaal toe?” Het antwoord van Jezus klinkt

nogal raadselachtig: ”Niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig

maal zeven maal." Dus concluderen wij: niet zevenmaal, maar

490 maal. Dat is opmerkelijk, want de 490 duidt evenals de 49

op een naderende nieuwe tijd.

Datzelfde getal, de 490, vinden we ook terug in de naam

van de stad Bethlehem. Elke Hebreeuwse letter heeft een ge-

talswaarde. De totaalwaarde van de letters waarmee de naam

Bethlehem wordt gespeld, bedraagt 490. Hier moet Jezus wel

geboren worden, want hij zal de mensheid naar de 500 leiden.

Opmerking verdient ook de plaatsnaam Moab, de laatste

en 42ste halteplaats van de Exodus. Geschreven met letters die

de waarden 40, 6, 1 en 2 vertegenwoordigen draagt ook Moab

het teken van de 49. Vanuit Moab trekt de stammoeder Ruth

van het geslacht waaruit Jezus voort zal komen naar Bethle-

hem. Ze trekt dus van de 49 naar de 490, intensiveert daardoor

de mystieke betekenis van het getal 49.

Wetende dat de zevende dag heilig is, wordt begrijpelijk

dat verheffing van de zevende dag met de volgende zeven

dubbel heilig is en dat geldt overduidelijk voor de 49 en zelfs

nog sterker voor de 490. Dus wie zeven maal zeventig keer

vergeeft, heeft een nieuwe verhouding geschapen. En wie in

de 490 wordt geboren en de zevenvoudige inwijding tussen

geboorte en uitstorting ondergaat, maakt de mensheid gereed

voor de nieuwe tijd, zoals ook voor de overledene in het Tibe-

taanse dodenboek na 49 dagen een nieuwe tijd aanbreekt.

De enige die deze transformatie kan bewerken, moet wel een

boddhisattva zijn, ofwel een goddelijk wezen dat mens wil

blijven om de mensen te onderrichten.

Mijn weg van de R.K.Kerk naar de
Vrij-Katholieke Kerk

Jan Soesbergen

Door innerlijk zoeken kwam ik in 1947 in aanraking met de

Vrij-Katholieke Kerk. Rooms-Katholiek gedoopt, gevormd en

opgevoed, werd mij dat contact echter vanuit de RKK verbo-

den. Ik moest de VKK zelfs afzweren, zo luidde de opdracht,

die ik echter niet heb uitgevoerd.

Ik werd lid van de VKK en ontving vanaf 1953 de wijdin-

gen vanaf Klerk tot en met diaken uit handen van mgr. Goet-

makers. In 1981 wijdde mgr. Van Brakel mij tot priester. De

grond van mijn keuze voor onze Kerk was, dat ik in deze Kerk

duidelijk vond wat ik zocht en de ervaring opdeed, dat de

Heer mij een weg wees door alles heen, ook in zeer moeilijke

omstandigheden.

In 1991 ging ik met emeritaat, maar ging door met dage-

lijks thuis te celebreren; met huisbezoeken en pastoraal werk,

en met Requiemdiensten bij begrafenissen en crematies. Ik

voelde, dat mijn taak nog niet volbracht was (om dat zo te

noemen) en voelde mij teruggeroepen tot het volledig functio-

neren in de kerk … totdat ik inderdaad in 2002 via mgr. Den

Outer die oproep kreeg!

Ik zie het nog steeds als een taak de intentie en de inspira-

tie van de VKK in de wereld uit te dragen.

Onze Kerk zie ik als een geestelijk vat, dat door de hemel

wordt gebruikt ter ontplooiing van het Koninkrijk Gods.

Jan Soesbergen is priester in de VK-Kerkgemeente te Utrecht.
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In memoriam Gilles Quispel

Op bijna 90-jarige leeftijd is Gilles Quispel tijdens een
verblijf in Egypte onverwacht aan de gevolgen van
een longontsteking overleden. Dat hij uitgerekend in
Egypte overleed mag opmerkelijk worden genoemd.
Een beschikking van het lot of van God, zoals hij dat
zelf wellicht zou willen noemen. Het was immers juist
in Egypte dat de Utrechtse emeritus hoogleraar in de
geschiedenis van het vroege christendom een schat
aan schriftelijke bronnen aanboorde.

Gilles Quispel was een theoloog, die bekendheid heeft
gekregen als onderzoeker van het klassieke en chris-
telijke gnosticisme. Hij behoorde zijn hele leven lang
tot de Nederlandse Hervormde Kerk (thans PKN
geheten).

Gnostiek
Centraal in het werk van Quispel staat de gnostiek, een

verzameling van in de tweede eeuw n. Chr. uit de
confrontatie tussen christendom en gnosticisme ont-
stane religieuze bewegingen. De uiteenlopende be-
wegingen van de gnostiek worden in de visie van
Quispel gekenmerkt door het beginsel van de vrije
mens en zouden hebben gepleit voor een niet-auto-
ritaire en ondogmatische beleving van het jonge
christendom.

Op 10 mei 1952 kocht hij voor zeer weinig geld de gnos-
tische Jung Codex. Deze bevat onder andere het zo
geheten Evangelie van de Waarheid. Later zou ook
uit de verdere ontdekking van de Nag Hammadi-
geschriften het Evangelie van Thomas bekend wor-
den. In het Thomasevangelie staan allerlei uitspra-
ken van Jezus waarvan Quispel meende dat zij ook
daadwerkelijk van Jezus afkomstig zouden kunnen
zijn. Hij publiceerde dit Thomasevangelie na 1956. In
2005 deed hij een nieuwe, ditmaal volledige publica-
tie het licht zien met allerlei toelichtingen van zijn
hand.

Het gnostische gedachtegoed van Quispel vindt ook veel
weerklank in de VKK. In het volgende nummer zal
dan worden stilgestaan bij de betekenis van zijn

vember 1988 geconsacreerd. In maart 1988 is Wil heenge-

gaan. Enkele maanden later, tijdens de Synode in Nederland,

ondervond ik dat het gemis door Wils heengaan ook internati-

onaal door velen werd gedeeld.

In 1990 vroeg Frans Mulder mij of ik voorzitter van het

Centraal Kerkbestuur wilde worden. Zelf was ik al voorzitter

van het kerkbestuur in Raalte, dus het werd een drukke func-

tie. Maar er was allerwegen sprake van groei en enthousiasme

en dat steunde mij en zeker ook de andere bestuursleden en

het Episcopaat. Tot eind 1997 ben ik CKB-voorzitter geweest.

Nieuwe ontwikkelingen: hoopgevende worstelingen

De grote problemen in het begin van de nieuwe eeuw, die

zouden leiden tot afsplitsing van de Vrij-katholieke Kerk in

Nederland van de internationale Kerk heb ik, evenals veel an-

deren, ervaren als een dramatische ontwikkeling, die mis-

schien wel onvermijdelijk zal zijn geweest. Terugblikkend kun

je zeggen dat het bed is opgeschud en er nieuwe perspectieven

zijn gekomen. Maar het heeft ons allemaal geconfronteerd met

de menselijke en ook kwetsbare kant van het samen Kerk zijn.

In de vorige uitgave van ‘Reflectie’ las ik enkele regels over

de functie van onze Voorzittend Bisschop mgr. Maurice War-

non, die mij uit het hart gegrepen zijn. Hij ziet zijn functie niet

als beleidsbepalend voor de gehele Kerk en wil ook niet in

hoge mate het spirituele pad van de kerkleden beïnvloeden.

Hij is degene die de besluiten van de Algemene Bisschoppelij-

ke Synode implementeert. Zo is het mijns inziens ook en ik

mag het in dit jaar dat de VKK negentig jaar bestaat, hoopge-

vend noemen dat dit principe weer terug is.

De worsteling van de afgelopen jaren heeft veel energie

gekost, heeft twijfels met zich meegebracht. Er zijn mensen

gekwetst en gehavend. Maar het heeft onze Kerk als geheel

niet verzwakt, eerder versterkt. Zoals de Zeeuwen zeggen:

“Luctor et emergo”, (Ik worstel en kom boven).

* * * * *

* * *

*
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De Vrij-Katholieke Kerk: luctor et emergo

De V.K.K. en ik

Nelly Schouw–Zaat

Het zal ergens in de periode 1965-1968 zijn geweest dat ik

voor het eerst iets hoorde over het bestaan van de Vrij-katho-

lieke Kerk. Ik werkte toen op de redactie van een Rooms-Kat-

holiek dagblad in Den Haag. Het was in de roerige tijd van het

Tweede Vaticaans Concilie. Mijn spirituele leven stond op een

laag pitje, ofschoon ik regelmatig voor de krant verhalen

moest schrijven over Rooms-Katholieke kerkgebouwen waar

beelden, knielbanken en mooie glas-in- loodramen uit verdwe-

nen. Want dat paste niet meer in het religieuze denken.

Ik had het gevoel dat geloven in mensen belangrijker werd

gevonden dan geloof in een hogere macht. Religie was een so-

ciaal en horizontaal gebeuren. Je moest goed zijn voor je naas-

ten, veel geld geven aan ontwikkelingshulp (alleen dan was je

een goede gelovige), ga maar door. Ik herinner mij dat ik op

een zondagmorgen tijdens een dienst in een dorpskerk bijna de

kerk ben uitgelopen. De priester had een nieuw soort credo en

een nieuw soort Onze Vader bedacht die doordrenkt waren

van een politieke ideologie die mij niet aanstond.

Voor politiek hoef je niet naar de kerk te gaan, zo was en

is nog steeds mijn ‘credo’. Dan kun je beter in de gemeente-

raad gaan zitten of de televisie aanzetten. Beroepshalve zat ik

al genoeg op publieke tribunes in gemeentehuizen. Dit alles

besprak ik op een keer met een collega-journalist van een an-

dere krant die daar kerknieuwsredacteur was. Hij zei: ‘Je zou

eens naar de Vrij-katholieke Kerk moeten gaan, daar doen ze

niet aan politiek’

Vrij-katholieke Kerk? Nooit van gehoord!
Het gevolg was, dat hij mij op een woensdagavond meenam

naar de Vrij-katholieke kerk aan de Haagse Rietzangerlaan. Er

werd daar een Vesperdienst gehouden. Ik zal niet zeggen dat ik

meteen ‘verkocht’ was. Zo zit ik in ’t algemeen niet in elkaar.

Maar na verloop van tijd ging ik vaker naar de diensten. Zoals

ik ook graag naar de Anglicaanse kerk in Den Haag ging. Mij

sprak de diepe devotie in de kerk aan en – inderdaad – de actua-

liteit van alledag gleed als het ware van je af. Uit die Haagse ja-

ren bij de VKK is mij vooral de herinnering aan de bisschops-

consecratie van mgr. Adriaan van Brakel bijgebleven.

De Vrij-katholieke Kerk ging een belangrijke rol in mijn

leven spelen. Ik verhuisde in 1970 naar het oosten van het

land en had al uitgezocht dat er in Deventer en Zwolle kerkge-

meenten waren. In Deventer werden diensten gehouden in een

verenigingsgebouw in de binnenstad en later in een huiska-

mer. Eens per maand kwam er een priester uit Twente of uit

Wageningen of Zwolle om te celebreren. Na afloop werden

alle liturgische benodigdheden in koffers gepakt en opgebor-

gen. De eerste keer dat ik in Zwolle naar de VKK ging kon ik

het gebouw niet vinden. Ik zocht een kerkgebouw, maar het

bleek te gaan om een hoekpand waar vroeger een drukkerij in

gevestigd was.

Eenmaal binnen trof mij weer de mooie sfeer en de liefde en

hartelijkheid van de kerkgangers. Toch had ik in de eerste jaren

niet veel behoefte aan sociaal contact of koffie drinken na af-

loop. Je hebt zoveel om over na te denken dat ik dit liever thuis

in stilte deed, dan met anderen erbij. Misschien ben ik door deze

attitude lange tijd een Vrij-katholiek van de koude grond geble-

ven. Ik was toen trouwens nog steeds geen lid van de VKK.

Lidmaatschap: inzicht en betrokkenheid
Dat veranderde, toen ik in 1980 trouwde met bisschop Wil de

Rijk. Ik werd tot lid van de Kerk toegelaten door priester

Arthur Robinson. De relatie met Wil verdiepte zich naarmate

wij onze religieuze inzichten op elkaar afstemden. Wil ging als

bisschop uiteraard regelmatig in diverse kerkgemeenten cele-

breren. Wij reisden er op zondagmorgen samen heen. Op de

heenweg in de auto naar bijvoorbeeld Naarden of Utrecht zat

Wil achter het stuur. Op zijn verzoek las ik uit het groene litur-

gieboekje het Collectegebed van die dag, het Epistel en het

Evangelie voor. Al rijdend over de rustige, zondagse wegen

bedacht Wil zijn preek en als hij eenmaal aan de dienst begon,

had hij een mooi thema uitgedacht. Voor mij, zittend in de ge-

meente, was dat altijd weer een verrassing.

Het landelijke kerkwerk kwam meer binnen mijn gezichts-

veld. Ik was intussen secretaris geworden van de nieuwe kerkge-

meente Raalte. Daardoor kwam ik bij de vergaderingen van de

Raad van Gemeenten onder voorzitterschap van Frans Mulder. Ik

vond het een voorrecht om zijdelings betrokken te zijn bij de bij-

eenkomsten van het Episcopaat die elke eerste woensdag van de

maand werden gehouden. De bisschoppen Brandt, Van Hoogen-

huyze, Van Brakel en De Rijk, met hun partners, waren dan in

Naarden. Er werd begonnen met een kerkdienst waarin een der

bisschoppen bij toerbeurt celebreerde en de anderen als altaardie-

naar meewerkten. Na de dienst en gezamenlijk koffiedrinken

trokken de bisschoppen zich terug om hun besprekingen te voe-

ren betreffende de gang van zaken in de kerkprovincie. Er werd

dan weer samen met de partners geluncht en daarna namen wij af-

scheid. Het was een fijne tijd, waarin ook sterk de nadruk lag op

de internationale betrekkingen.

In 1981 waren wij bij de Algemene Bisschoppelijke Syno-

de in Ojai, Californië. In 1982 werd mgr. Tom Degenaars in

Denemarken tot bisschop geconsacreerd en daaraan gekoppeld

was er een Europees Kerkcongres in Zweden. Dat leidde weer

tot Europese congressen in Nederland. De volgende Episcopa-

le Synode zou ook in Nederland worden gehouden. Dat is ge-

beurd in 1988, maar Wil was er toen helaas niet meer. De

eerste voorbereidingen heeft hij nog wel meegemaakt, maar in

het najaar van 1987 nam priester Philip Draaisma zijn taak

over. Hij en zijn vrouw Frida hebben onnoemlijk veel werk

verzet voor de organisatie van de Synode. Bisschop Philip is

tijdens die Synode tot bisschop-elect gekozen en werd in no-
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Bij een negentigjarig bestaan

Paul G. van Oyen

De Vrij-Katholieke Kerk bestaat negentig jaar. Een respecta-

bele leeftijd waarin veel is opgebouwd en veel is gebeurd. De

V-K. Kerk heeft haar bron gevonden in de Christelijke en in

de Vedische traditie, ontstaan als zij is vanuit het Theosofische

gedachtegoed. In de tijd waarin wij leven wordt het verband

tussen de Vedântatraditie van de filosoof-hervormer Shankara

en het (vroege) Christendom meestal genegeerd. De Christelij-

ke traditie is Semitisch geworden of gebleven en lijkt daarmee

uitsluitend nog broertje en zusje te zijn van de Joodse traditie

en van de Islam. De Vedische traditie is dan heidens en ken-

merkt zich door afgoderij in de vorm van Godenverering in

een onwaarschijnlijk grote verscheidenheid.

Het valt op dat zowel in India als in Europa met een zekere

regelmaat stemmen oprijzen en boeken worden gepubliceerd

over het thema dat Jezus zijn opleiding heeft gehad in

Boeddhistische centra in Kashmir en in Noord-India. In de

stad Shrinagar wordt zelfs een graf in ere gehouden dat aan

Jezus Christus zou toebehoren, omdat hij niet aan het kruis ge-

storven zou zijn, maar slechts schijndood was. Hij zou dan op

latere leeftijd weer terug naar India zijn gegaan, na eerst van-

uit het verborgene de jonge Christengemeenschap geleid te

hebben. Zeker is dat de leer van Jezus Christus en die van

Boeddha en van Shrî Krishna op veel punten een meer dan

frappante gelijkenis vertonen: zij putten uit dezelfde bron van

het onbegrensde, kaivalya (hetzelfde woord als het Latijnse

woord ‘coelum’ voor ‘hemel’).

We weten allemaal dat er maar één werkelijkheid kan zijn.

Dat is de waarheid. Omdat er maar één werkelijkheid is, is er ook

maar één waarheid. Een feit valt als feit niet te verloochenen.

Petrus trachtte zijn leermeester en zijn discipelschap te verlooche-

nen en raakte er geheel ontgoocheld door. Er is maar één waar-

heid. Iedere verwijzing naar het tegendeel is slechts schijn.

Dikwijls zelfs een schone schijn, vol ‘glitter en glamour’, maar

desalniettemin een oppervlakkige, kortstondige schijn. De waar-

heid zelf is tijdloos, onsterfelijk, onveranderlijk, altijd hetzelfde,

absoluut, en kent geen grenzen. Dit is het Ene zonder tweede; het

goddelijke principe dat aan de basis staat van al het bestaan. Jezus

zegt hierover in het Johannes Evangelie: Ik en de Vader zijn één.

Hij geeft daarmee op zijn eigen, radicale, wijze aan dat er geen

tweeheid of spanningsveld is: de mens zelf is goddelijk en onster-

felijk. Er is geen verschil tussen Vader en Zoon, tussen oorzaak

en gevolg. Daarmee sluit hij naadloos aan bij wat Sokrates de

mensen vijfhonderd jaar eerder ook voorhield. Van diezelfde So-

krates is overigens bekend, dat hij studeerde onder de hoede van

drie Brah- maanse pandits of geleerden, die in die tijd gedurende

drie jaar in Athene verbleven. Waren zij wellicht de legendarische

wijze vrouw Diotima, de leermeesteres van Sokrates uit het hei-

ligdom van Dodona, waarover hij met zoveel ontzag spreekt?

Kernpunt van de Semitische traditie is haar patriarchale

structuur, die terug te voeren valt op de aartsvaders van de

Joodse traditie en op Mozes, die overigens een Egyptische

prins was, zoon van de farao Toetmozes II. Daartegenover

staat de dynamische structuur van het Creatieve Beginsel als

barende Moeder. De schepping is een eindeloos baringsproces

en de barensweeën zijn navenant. De schepping is een pijnlijk

gebeuren, omdat wat één was nu twee lijkt te zijn. De twee-

heid van de schepping is niets anders dan de polariteit tussen

actief en passief, tussen positief en negatief of tussen Yin en

Yang. Alleen wie leert het geheel van een afstand te beschou-

wen, als een getuige, zal zien hoezeer het geheel een illusie is,

een schijn. De schepping is een projectie van het Woord dat

vlees werd in eindeloos veel ‘woorden’, want aan ieder ding

of wezen dat geschapen is, ligt een woord ten grondslag. Er is

geen Vader en er is geen Moeder. Er is slechts het Ene zonder

tweede. Dat is de werkelijkheid.

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

terugkeert. Wij zijn Gods kinderen, kinderen van het Licht.

Ons lichaam is voortgekomen uit onze moeder, verwekt door

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

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

het niet anders gesteld. We komen voort uit Moeder, worden

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

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

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

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

het leven werkelijk stromen. Door naar Moeder terug te gaan,

keren we weer terug naar huis, naar onze geborgenheid en vei-

ligheid. In haar armen vergeten we ons aparte bestaan en dan

valt alle tweespalt weg. We komen tot rust en vrede en zijn

intens tevreden en dankbaar.

Het is de grote verdienste van de Theosofie geweest, dat het

Westen is wakker geschud voor deze dynamische kant van onze

religieus-filosofische beleving. Sinds de tijd van T. Subbha

Row is de Theosofie verbonden geweest met het heiligdom van

Shringeri. Verbonden als ik ben met datzelfde heiligdom, wens

ik de Vrij Katholieke Kerk veel heil en zegen toe voor het vol-

gende decennium. De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt

door “schismatische” verschijnselen waarin juist het thema

mannelijk en vrouwelijk zo scherp en als tegenstelling naar vo-

ren is gekomen. De dynamische kant van ons bestaan is de moe-

derlijke zorg en liefde voor al wat leeft. Die liefde en zorg

overstijgen alle schisma’s en alle tweespalt. Moge die kant niet

alleen dynamisch blijven, maar vooral ook dominant. ||
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Nu we 90 jaar zijn, worden
we getest op onze dynamiek

Theo Mensink

Op 13 februari van dit jaar is de Vrij Katholieke Kerk 90 jaar

geworden. Zij is gesticht toen de wereld op z’n kop stond, tij-

dens de eerste wereldoorlog. Op het eerste gezicht een vreemd

moment om een Kerk te stichten. Maar als dat gebeurt om

geestelijke kracht te verspreiden voor de mensheid, is het niet

zo vreemd meer.

De beide stichters, Mgr. Wedgwood en Mgr. Leadbeater,

hadden een duidelijk doel voor ogen. Zij stichtten een Kerk

die een ruime mate van gewetensvrijheid biedt. De leden van

de Kerk wordt volkomen vrijheid geboden, in het bijzonder

ook wat betreft de uitleg van de H. Schrift, de geloofsbelijde-

nissen en de liturgie. De Kerk is van mening dat de gods-

dienstvormen gelijke tred moeten houden met de groei en de

verlichting van de mensheid. De Vrij-Katholieke Kerk tracht

haar leden te helpen het goddelijke Licht in zich te verwerke-

lijken. Daarbij hebben de erediensten een drieledig doel:

(1) Het aanbidden, loven en eren van God; (2) De aanwe-

zigen tijdens de diensten te helpen; (3) Het helpen van de we-

reld in het algemeen, door gezamenlijk een stroom van geeste-

lijke kracht uit te storten over de omgeving.

Kerken worden doorgaans gesticht om God te eren. De in-

valshoek van onze stichters was duidelijk ruimer. Licht ver-

spreiden ten dienste van de mensheid, die individueel en col-

lectief bezig is te evolueren naar een hoger niveau van mens-

zijn. Hoe verder een mens in bewustzijn stijgt, hoe meer zicht

er ontstaat op de betekenis van de goddelijke wetten. Daarom

bidden wij elke zondag in het gebed voor de vrede, om de

mensheid te leiden naar het verstaan van die goddelijke wet-

ten, opdat vrede en goede wil op aarde mogen heersen.

Het streven naar een hoger bewustzijn is in overeenstem-

ming met de goddelijke wetten. God heeft die wetten gestruc-

tureerd en die aan iedereen geschonken als wezenlijk deel van

het inwonende Licht. Dat biedt ons de kans onze goddelijk-

heid uit te drukken in overeenstemming met die wetten. Daar-

mee dienen we de mensheid.

Dus ieder van ons kan dienaar zijn van het geheel waar we

deel van uitmaken. De grootste dienaar is Christus, Die zich-

zelf voortdurend offert (aanreikt) als de eeuwige Hogepriester.

God onderhoudt en steunt door die aanreiking alles wat ge-

schapen is. Zo wordt het in stand gehouden. Wij loven en eren

God om die reden. Vanuit die visie zijn wij individuele licht-

dragers, die uit vrije wil kunnen werken aan het versterken van

het licht in ons, ten dienste van het geheel. Door dat samen te

doen, in kerkverband, wordt dat licht tot een bundel en onder-

steunt de evolutie van de mensheid met meer kracht dan wan-

neer we dat alleen doen. Dit samen doen is een essentieel aspect

van ons kerk-zijn. Daarnaast beseffen we steeds beter dat het

van belang is te werken aan onze eigen ontplooiing. Dat ont-

plooien brengt het licht naar buiten. Dat ontplooien vindt

plaats door het mannelijke en het vrouwelijke in ons zelf in

evenwicht te brengen. In dat proces van ontwikkeling hebben

we met Pinksteren 2003 een stap gezet naar zelfstandigheid en

ons tijdelijk losgemaakt van het internationale geheel, dat be-

kend staat onder de naam Liberal Catholic Church.

Dat zelfstandig worden had een diepe grond. (Het motief

was in de eerste plaats de discriminatie van de vrouw op te

heffen), maar er zit méér achter). We zochten en zoeken naar

een vollediger beeld van ons menszijn en naar een manier om

dat uit te drukken. Een mens die liefde wil uitdrukken in zijn

dagelijks leven. Zodra het innerlijke evenwicht er is tussen het

mannelijke en het vrouwelijke, stroomt de liefde vanzelf uit de

mens, die niet langer “onvolledig” is, maar “meer heel”.

De drang naar deze heelheid was voldoende sterk om ervoor

te zorgen, dat we de zelfstandigheid hebben opgezocht en daar-

bij tegelijkertijd vrouwen evenals mannen de mogelijkheid wil-

den bieden om gewijd te worden tot priester en tot bisschop.

Nu we die stap gezet hebben, worden we op onze dyna-

miek getest om te zien hoe we verder gaan op het pad naar

heelheid. Vasthouden aan de bestaande patronen brengt geen

verandering. Er moet iets worden losgelaten en iets worden

toegevoegd, anders doen we wat we al 90 jaar doen. Dat was

goed, maar nu is er iets meer nodig, aanpassingen. Als we dat

doen, sluiten wij aan bij de mening van onze vroegere voorzit-

tende bisschop en medestichter van de VKK, Mgr. C.W. Lead-

beater. Hij schrijft in 1924: “Wij zijn van mening dat de

godsdienstvormen gelijke tred moeten houden met de groei en

de verlichting van de mensheid”. De essentie daarvan is, dat

we het goddelijke in de medemens zien en tegelijkertijd het

goddelijke in onszelf naar buiten brengen. We stellen daarmee

God in de mensheid centraal. Ieders inwonende Licht wordt

steeds meer van belang.

In het artikel van Ben Fisser over “Groei en Metamorfose van

de godsdienst” in het decembernummer van Reflectie van 2005,

eindigt hij met een opsomming van de ontwikkeling van de gods-

dienst door de eeuwen. De essentie van die metamorfose geeft hij

in een opsomming weer. Die opsomming wordt hier herhaald:

1. God schept de mens naar zijn gelijkenis.

2. De mens wandelt in droombewustzijn met goden.

3. De mens aanbidt de goden in hun verschijning in de natuur.

4. Er wordt een speciale plek in de natuur aangewezen voor de

verering van de goden.

5. De goden wordt een huis, en tempel, aangeboden; hierin wonen

zij en het volk blijft buiten om hen te vereren.

6. Het heiligdom wordt steeds meer opengesteld en de mens komt

steeds verder naar binnen.

7. De priester heeft de gemeente nodig in zijn rituele handeling,

want in het heiligdom werken priesters en gemeente samen om

de Geest van God te ontvangen; de priester is gewijd om daartoe

een kanaal te kunnen zijn.

8. Als de gemeente in de natuur delen van de mis viert, ervaart zij

de aanwezigheid van God om haar, maar nu ook in haar.
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lichamen Postcommunio (Hemelvaart) en eindzegen (Pinkste-

ren) de afronding van de menselijke evolutie op aarde.

Voor velen zijn mythen ontsproten aan de menselijke ver-

beelding. Jung was een van de eersten die ontdekte dat mythen

overal ter wereld dezelfde processen beschrijven. In tijden van

algemeen analfabetisme was de mens aangewezen op beeld-

verhalen, afbeeldingen en verbeeldingen van processen die

zich onopgemerkt in de ziel afspelen. Volgens Jung keerden

steeds dezelfde thema’s in wisselend gewaad terug, zowel in

dromen als in mythen, de dromen van de ziel. De Mysterie-

godsdiensten baseerden er hun riten op. Kandidaten dienden

de mythen te leven, te ervaren, te belevendigen, zodat de zie-

len werden aangesloten op de zielenkrachten, die de verwerke-

lijking van het Zelf beoogden. Jung introduceerde de

zelfverwerkelijking als psychologisch equivalent van de antie-

ke inwijdingsmystiek. Die kwam neer op het bewustmaken

van doorgaans onbewuste processen in de ziel.

In de tempels van Griekenland, Egypte, Mesopotamië en

later ook in het land der Romeinen speelden acteurs de mythen

na en konden de kandidaten voor inwijding zich inleven in de

onnavolgbare perikelen in de godenlevens. Zo vreemd is het

dus niet, dat onze mis op ritueel niveau het in de evangeliën

beschreven leven van Jezus op de voet volgt. Van geboorte tot

kruisdood en opstanding, tot zelfs de uitstorting van de Chris-

tusgeest wordt meegeleefd en elke gang door het Christusle-

ven laat een afdruk in de ziel achter. Na verloop van tijd is de

individuele ziel aan de Christusziel gelijk gemaakt.

Pas nadat ik de mystiek in de mis had ontdekt, begon ik de

rituelen op hun waarde te schatten. Het leek op een mysterieu-

ze droom, vol duistere symbolen, die vakkundig was verklaard

en toegepast op het aan alle kanten omgrensde dagelijkse le-

ven. De mis maakt ons duidelijk, dat wij zijn ingebed in een

spiritueel universum van wording. Door regelmatig deel te ne-

men aan de misviering, werken we aan onze innerlijke groei

en verwerkelijken wij de vermogens van de ziel.

Dit alles dank ik aan de plensbuien van die bijzondere zon-

dagmorgen. De regen hield maar niet op en noodgedwongen

volgde ik mijn vrouw de kerk in en nam ik plaats op een van de

stoelen. Van een afstand volgde ik een dienst waar ik weinig

van begreep, niet vermoedend dat zich een van de grote levens-

mysteriën aan mijn ogen voltrok. Wat destijds wezensvreemd

aan mij leek, is veranderd in een levensbehoefte. Aandacht voor

de hogere dimensies van het leven voedt de ziel.

Wij leven in een ontzielde maatschappij, waarin de ziel

verkommert onder gebrek aan aandacht. Dankzij de rituelen

ontvangt de ziel haar dagelijks brood en komen we tot het be-

sef wat we werkelijk zijn, namelijk zielen voor wie het

lichaam het instrument is.

* * * * *

* * *
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dat wordt minder opgemerkt – in de bouw van kathedralen en

kerken, die volgens mystieke regels zijn ontworpen.

Telkens als ik de Raalter kerk betreed, gaat door me heen

hoe ik de zeven compartimenten doorschrijd, overeenkomend

met de zeven chakra’s, de zeven beden van het Onze Vader en

de zeven zuilen van Wijsheid. Laten we samen ons kleine

kerkje binnengaan. Vanaf de straat zetten wij onze voeten op

het stoepje en duwen de houten deur open. De eerste barrière

naar het heilige der heiligen is genomen. Het ‘Verlos ons van

de boze", de bede van het wortelchakra is gezegd. Nu komen

we in de vestibule, waar de beide wijwaterbakjes wachten op

indopende vingers. Gewoonlijk hangen we hier onze jassen en

mantels op en denken niet verder over de diepzinnige relaties

na. Maar dit is toch echt het tweede compartiment, overeen-

stemmend met het tweede chakra in de buik, de plaats van rei-

niging. Hier zou het “Leidt ons niet in verzoeking” kunnen

klinken. Vandaar de wijwaterbakjes. In grote kerken bevindt

zich hier de doopvont.

Het schip van de kerk in Raalte is maar een scheepje. Des-

ondanks vertegenwoordigt het ‘t derde compartiment, de

plaats van het miltchakra, in het Onze Vader de bede “Vergeef

ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren.” In

deze ruimte nemen de bezoekers plaats om deel te nemen aan

de rituelen, het Woord te ontvangen dat het Ego – opgewekt

door de energie van het miltchakra – transcendeert.

Het vierde compartiment, het priesterkoor, is voorbehou-

den aan de celebrant en zijn dienaars. Deze heilige ruimte is in

de grote kathedralen doorgaans afgesloten met een touw of in

het Oosten door een ikonenwand. De achter die ikonenwand

liggende ruimten – het altaar en toebehoren – zijn aan het oog

onttrokken, omdat zij verbonden zijn met de hoogste inwij-

dingen, normaliter nog niet bereikt door de mens. Alleen ge-

wijde kandidaten mogen zich in deze ruimten wagen. De

overeenkomstige bede in het Onze Vader luidt: “Geef ons he-

den ons dagelijks brood”. Het is het verzoek om de kennis van

het hart, die het rationele doordringt. In de kerk is dit de plek

van het hartchakra, het centrum van liefde en toewijding.

Zo bereiken we de drie geestelijke objecten: het altaar, het

tabernakel en het allerheiligst Sacrament, de vijfde, zesde en

zevende compartimenten in het kerkgebouw, overeenstem-

mend met de chakra’s in keel, voorhoofd en kruin en in het

Onze Vader terugkerend in de beden “Uw Wil geschiede, zo-

wel in de hemel als op aarde”, “Uw koninkrijk kome” en “Uw

Naam worde geheiligd”, de drie op God gerichte beden in te-

genstelling tot de vier naar de mens neigende beden. De pira-

mide van Cheops, een inwijdingstempel, verbergt op de

overeenkomstige plekken de koninginnekamer, de grote

galerie en de koningskamer.

Door zijn wijding tot priester ontving de celebrant het

voorrecht om in deze drie verheven plekken te werken, tenein-

de de verbinding met het goddelijke te openen voor degenen

die in het schip van de kerk verzameld zijn. Door de wijdings-

handelingen werden zijn keelchakra en voorhoofdschakra ge-

activeerd, bij de bisschop zelfs de kruinchakra. Dat verschaft

hem het vermogen om het goddelijke te ontmoeten en de in de

mis verborgen mythe te vieren.

De mythe vieren
In de misviering draait het om de ontmoeting van de mens met

God. Ik herinner me een uitspraak van de Keulse mysticus Meis-

ter Eckhardt: “Met dezelfde ogen waarmee wij God zien, ziet

God ons." Met de volledige aandacht gericht op de sym- bolen

van een bovennatuurlijke en superbewuste werkelijkheid aan-

schouwen we het ontsteken en bewieroken van de zeven kaarsen,

de zeven zuilen waarop het geestelijke gebouw gegrondvest is.

Daarna ontplooit zich de zevenvoudige mis, de heilige metafoor

van de Christelijke mythe en daardoor de samenvatting van het

gemythologiseerde Jezus-leven. Stap voor stap komen de geboor-

te, de doop, de verheerlijking, de kruisiging en de opstanding

voorbij, culminerend in de nog onbegrepen Hemelvaart en de uit-

storting van de Geest, het veelal miskende feest van Pinksteren.

Zeven gebeurtenissen, geaccentueerde impulsen voor het bewust-

zijn in de grote boog van de menselijke evolutie.

Voor mij persoonlijk was het een openbaring te ontdekken

hoe chakra’s als culminatiepunten van alle andere zeventallen,

inwerken op het ritme van de mis. Onweerlegbaar mist deze

synchroniciteit zijn uitwerking op ons zevenvoudige bewust-

zijnscomplex niet. Uiterst subtiele energieën bewerken de ont-

waking van de ziel. Ongemerkt ondersteunen zij de oproep

van Paulus: “Ontwaakt gij die slaapt”.

Zodra de Invocatie is gezegd, is de grondslag gelegd voor de

reis door het onbewuste, hetgeen de mis in wezen wil zijn. Aan-

hakend op wat Anodea Judith in haar Handboek Chakra-

psychologie beweert, herstellen we de tempel die het lichaam is

in ere. Dan volgt het Asperges, de besprenkelende reiniging met

gewijd water, een actie van het tweede chakra, dat van Judith

het motto meekrijgt “Zwemmen in de wateren van verschil.”.

De derde fase behelst Absolutie, de gebeden, de acte van geloof

en de predikatie, waarover Anodea Judith predikt: “Een weg

naar macht branden.” Moeiteloos herkennen we in het Asperges

de Doop in de Jordaan, de rite van het element water, waarna in

de derde fase het vuurelement wordt geactiveerd, in het Je-

zus-leven gesymboliseerd als de verheerlijking op de berg.

Zo ontvouwt de mis zich tot het Offertorium. In de kerk

heerst een metafysische stilte. Iedereen beseft de nabijheid van

het mysterie. Judith spreekt over ‘het evenwicht in de liefde

vinden’. Het hartchakra ontvangt een sterke stimulans, omdat

de Communie nu eenmaal onbaatzuchtig wordt ervaren. We

bevinden ons op een kruispunt. Aan de ene kant de jachtige

wereld, aan de andere kant de diepe stilte van het universum.

De ziel wordt in een ontvankelijke toestand gebracht. Het in-

nerlijk leven richt zich op de inwonende geest, het aspect in

ons dat eeuwig is.

Anodea Judith geeft haar hoofdstuk over het vijfde chakra,

de hals, het motto mee: “Trillend tot expressie komen.” Het

ontvangen van de Communie, de Hostie op de tong, wekt het

besef van onvergankelijkheid in ons op. Het overeenkomstige

feest op de christelijke kalender is dat van Pasen. De Opstan-

ding is realiteit na de voorafgaande kruisiging van de geest.

Het proeven van de smaakloze Hostie op de tong, het orgaan

van de keelchakra, opent het visioen van de eindeloze, van

Geest vervulde, leegte.

Na dit heilige hoogtepunt in de mis volgen nog twee mis-

delen, die de werkzaamheid van de beide hoofdchakra’s tegen-

woordig stellen. Het Postcommunio van het voorhoofd-

chakra, het zogenaamde derde oog, inspireerde Anodea Judith

tot het motto “Onze weg erdoorheen zien”, waarna de eindze-

gen, een manifestatie van de kruinchakra haar bewoog tot de

belofte: “Je openen voor het ‘mysterie van de hemel’.” Zo be-
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9. De weg van de leerling van de christelijke mysteriescholen leidt

tot een wandelen met God; maar dan met volle wil en in vol

bewustzijn.

10. Een laatste stap is dan: een wandelen als God.

11. De tempel staat immers tegelijk symbool voor de mens die

daarin het goddelijke aanbidt; met het altaar als lichaam en het

tabernakel als hart.

Daaraan kunnen we op dit moment volgens mij toevoegen:

12. “Het wandelen op deze aarde, met mensen die de verant-

woordelijkheid op zich nemen door het goddelijke volledig in

zich uit te drukken”. Dat plaatst de verantwoordelijkheid bij ons

en niet bij God of Christus buiten ons. God dient ons

voortdurend. Het gaat erom wat wij doen met de kracht,

zachtheid en liefde die God ons alsmaar aanreikt.

Om dat te bereiken is innerlijke scholing nodig. Innerlijke

scholing is niet iets buiten ons, maar in ons. Binnen in ons is

alle kennis aanwezig. De kunst is die omhoog te halen en te

benutten voor de wereld. Dat is een proces dat elk mens zelf

ter hand kan nemen. Omdat kennis voert tot Waarheid, werkt

het meteen bevrijdend. En dat is een wezenlijk doel: een vrij

mens te worden.

Door jezelf innerlijk te scholen, kom je tot inzicht en daar-

mee ruim je heel geleidelijk onwetendheid op. Je gaat begrij-

pen hoe de zichtbare en onzichtbare wereld in elkaar zit. Door

dat te “zien” wordt je duidelijk wat jouw bijdrage kan zijn;

wordt je ook duidelijk waarom je hier bent, en dat geeft een

heel andere kijk op God. Doordat het Godsbeeld verandert,

verandert je gedrag en levenswandel. Je gaat leven volgens de

goddelijke wetten en het brengt je innerlijke vrede.

Het zou een prachtige, extra taak voor de Kerk zijn om bij

dat proces richtingaanwijzer te zijn. Ook niet meer dan dat,

omdat elk mens zelf het pad moet gaan. Niemand kan het voor

de ander doen. Maar richting geven aan hen die vragen, steunt

het evolutieproces.

Door richtingaanwijzer te zijn, kunnen mensen gemakke-

lijker het pad vinden en op het pad blijven, waardoor de eigen

lichtkracht toeneemt. En daarmee zijn we terug bij wat door

Mgr. Leadbeater het belangrijkste doel wordt genoemd: het

helpen van de wereld in het algemeen. Nu met mensen die

sterke lichtdragers zijn en hun liefde laten stromen. Daar is op

dit moment behoefte aan in de wereld, om de chaos op te los-

sen en om te vormen tot een wereld waarin we in werkelijke

vrede met elkaar leven.

Alom wordt er geroepen om vrede. Het besef dringt door,

dat we vrede op individuele basis moeten creëren om het ui-

teindelijk mondiaal te ervaren.

De taak van de Kerk wordt daarmee uitgebreid. Naast

lichtverspreider, het realiseren van vrede op aarde. Maar vrede

kan niet anders tot stand komen dan door mensen die licht en

liefde uit hun hart laten stromen. Dus het oorspronkelijke doel

blijft overeind.

Er komt wel een component bij, en dat is het eigen en col-

lectieve niveau van liefde laten groeien. Maar ook dat is niet nieuw.

Het christendom is immers in essentie een religie die draait om lief-

de; de volledige liefde zijn zoals Hij Liefde was die ons heeft laten

zien tot welk niveau de mens kan stijgen.

Volledige liefde worden dat is onze taak. Ons zelf ontwikkelen

tot dat niveau van totale liefde is de bedoeling van het christendom.

Als Kerk worden we getest op onze dynamiek om dat voor

elkaar te krijgen. Dynamisch zijn betekent open staan voor an-

dere zaken dan de gebruikelijke en daar iets mee doen. En op

het laatste komt het aan: doen.

En prompt komt de vraag: hoe bereiken we dat?

Vraag dat aan de binnenkant. Start daarom een proces van

innerlijke scholing. Want dat betekent letterlijk bij God op

school zitten. Je legt bij het naar binnen gaan immers contact

met God in je. Door dat te doen wordt ieder persoonlijk de

weg gewezen en inzicht aangereikt. Het is door de eeuwen

heen beproefd en heeft groten der aarde opgeleverd.

Zij staan in de boeken vermeld. Waar het in deze tijd om

gaat, is dat mensen die inzichten nu verwerven, en nu vrede

realiseren. En dat naar binnen gaan is niet iets wat recent be-

dacht is, het werd bij herhaling door Jezus aangereikt in de

vorm van: “Ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Va-

der”. Vader en God zijn synoniem. Het “ bij God op school

zitten” is een meer eigentijdse uitdrukking.

De bijdrage die je als individu kunt leveren, is van wezen-

lijke aard, ook op wereldniveau. Wanneer dat wordt aang-

ereikt, krijg je vaak te horen dat het een druppel op een

gloeiende plaat is en dus niet helpt. Het gaat er ook niet om de

plaat aan de bovenzijde af te koelen, nadat hij gloeiend is ge-

worden. Het gaat erom ervoor te zorgen, dat de plaat niet zo

gloeiend wordt. En dat kan alleen, als de menselijke geest tot

bedaren wordt gebracht. Want die maakt collectief gezien de

plaat gloeiend. Dus de brander onder de plaat uitdraaien is

veel effectiever dan de druppel er naderhand bovenop gooien.

Door je eigen individuele geest tot verstilling te brengen, ben

je bezig die brander geleidelijk uit te draaien. Doordat meerde-

re mensen dat doen wordt het effect merkbaar. Door op die

manier jouw bijdrage te leveren, weet je zeker dat je niet die

zinloze druppel op de plaat gooit. Je hoeft er niet voor op reis,

je kunt het thuis doen.

Het lijkt mij best mogelijk de Kerk de extra functie van

richtingaanwijzer op het spirituele pad erbij te geven in de ko-

mende tien jaar. Doen we dat, dan hebben we bij het honderd-

jarige bestaan in 2016 echt iets te vieren.

De beslissing die we met Pinksteren 2003 genomen heb-

ben, reikt volgens mij verder dan het zelfstandig worden en

het wijden van vrouwen. Het raakt de hele mens en daarmee

de mensheid.

Daarom is het ook verheugend te merken, dat een aantal

landen op het noordelijke halfrond zich bij onze stap hebben

aangesloten. Hoe groter de groep, des te groter de kracht die

we kunnen bieden.

Bovendien is het verheugend, dat innerlijke scholing zijn

weg gevonden heeft in de opleiding voor de geestelijkheid.

Om de extra taak tot stand te brengen is het gewenst dat de

geestelijkheid die actief is in onze Kerk samenwerkt. Die samen-

werking groeit. Priesters en bisschoppen ondersteunen elkaar, en

werken soepeler samen dan enkele jaren geleden. Het is alsof we

de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen en van daaruit ac-

tief zijn. Kerkgemeenten beginnen onderling samen te werken en

dat maakt een vlotte onderlinge uitwisseling mogelijk.

Iemand van 90 wordt als een grijsaard gezien. Laten wij

duidelijk maken, dat we vitaal zijn en in beweging, op weg

naar dat wat oorspronkelijk de bedoeling was: een religie ge-

bouwd op liefde.

* * *

Theo Mensink is priester in de kerkgemeente “St. Maarten” te

Utrecht; tevens voorzitter van de Nederlandse Clericale Synode.
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Het energetisch aspect van muziek

Muziek en het verborgen leven van de cellen

Eric G. Guns

Interessante vraag: als we de ritmes en frequenties van ons

lichaam zouden kunnen horen, hoe zouden die dan klinken?

Uit wetenschappelijk onderzoek door celbioloog David

Deamer is nog niet zo lang geleden de muzikale verhouding

tot DNA gebleken. Muziek blijkt een natuurlijk medium om

de complexe patronen van proteïnen en genen in compositie

en geluid te vertalen. Het lichaam maakt muziek; op elk ni-

veau vind je er de sleutel tot je eigen leven mee. Slechts door

de beperkingen van ons gehoor nemen we maar een klein deel

waar van het trillingsspectrum dat ons lichaam is. Maar ook

onze lichaams- en gezichtsverhoudingen weerspiegelen meer

dan wij beseffen de universele cycli van ratio en harmonie, en

daarmee de plaats die wij in de natuur innemen.

Verborgen harmonie
Zo ademt ons lichaam bij diepe meditatie gemiddeld 432 maal

per uur en bij een gemiddelde van 72 hartslagen per minuut

klopt ons hart 4320 keer in een uur. In muziek staan deze cij-

fers voor de muzikale intervallen kwart, kwint en octaaf.

Sterker nog: in bloemen, planten, mensen en dieren komen

telkens basisstructuren terug die lijken te wijzen naar een ver-

borgen harmonie in de dingen (de gulden snede).

In 1787 toonde Ernst Chladni aan, dat grafietpoeder op een

glasplaat geometrische figuren vormt, als de glasplaat met een

strijkstok wordt aangestreken. Recentere experimenten van de

Zwitserse onderzoeker Hans Jenny met betrekking tot geluid en

vibratie laten talloze geometrische patronen zien, die je terug

vindt in de natuur en in onze cellen (cymatics) ¹. Veel van het

onderzoek dat door Hans Jenny is gedaan, lijkt op de experi-

menten van Masuru Emoto ², die de uitwerking van klank in

water heeft gefotografeerd, resulterend in de prachtigste water-

kristallen. Iets wat o.a in de film What the bleep do we know de

vraag oproept: wat betekent deze wetenschap, als we ervan uit

gaan dat ons lichaam voor het grootste deel uit water bestaat?

Energiesysteem
Wij bestaan uit cellen die overal in de kosmos te vinden zijn.

Intelligente cellen, die energetisch vibreren. Darwin heeft in die

zin niet helemaal gelijk gehad, omdat in zijn werk de notie van

een energiesysteem ontbreekt. Het is in dit verband een groot

genoegen om het boek The Biology of Belief ³, van Bruce Lip-

ton, te lezen. Hieruit blijkt eens te meer, dat de wisselwerking

die in onszelf plaatsvindt een complex wonder is, waar we vaak

nog te veel aan voorbijgaan. Zo resoneert muziek (herz) met de

specifieke trillingsaspecten van onze cellen en organen ( sa-

mengestelde cellen) en wisselt op die manier al dan niet ge-

zondmakende informatie uit. Iets wat niet door iedereen wordt

beseft. Het ritme van onze hartslag, het ritme van onze ademha-

ling en hersengolven zijn feitelijk onderdeel van immense cycli

in een muzikaal universum en in de evolutie. Dit speelse proces

is door Thomas Carlyle als volgt beschreven:

See deep enough and you see musically

the heart of nature being everywhere music.

De chemie en ervaring van onze zintuigen hebben zo bekeken

hun oorsprong in trilling. En trilling is onder meer hetzelfde

als klank. Een gitarist die een gitaar bespeelt, doet door reso-

nantie de snaren van een tweede gitaar, op zo’n 20 centimeter

afstand van hem geplaatst, onwillekeurig meetrillen. Dit zijn

processen van harmonische overdracht, die te vergelijken zijn

met het magnetisme dat muziek in onze cellen oproept.

Ons lichaam is een muzikaal systeem in een groter sys-

teem. En muziek die wij horen met onze oren is niet alleen een

ervaring van onze oren, maar een response van het totale dy-

namische wezen dat wij zijn. Dat doet je anders horen..

Ervaringspatronen
Het is al geen nieuws meer dat je door middel van geluid de

ritmische trillingen van hersengolven kunt veranderen.

Sterker nog: ervaringspatronen in onze meerdere lagen van

bewustzijn kunnen voelbaar gemaakt worden door geluid. De

aandacht waarmee je met geluid werkt, maakt het verschil en

raakt het verborgen leven van je cellen.

The forms of snowflakes and faces f flowers may take on

their shape because they are responding to some sound in na-

ture. Likewise it is possible that crystals, plants and human

beings may be in some way music that has taken a visible form

(C E Guzetta).

Kortom je lichaam is een bijzonder rijke plek. En de ver-

banden tussen klank en onze fysieke wereld, zoals wij die ken-

nen, maakt je nieuwsgierig naar alles wat met muziek en jezelf

te maken heeft. De trillingen van een snaar of stembanden

zijn, in het klein, in wezen hetzelfde als de pulsaties van de

kosmos waarin wij leven.

Ons eigen lichaam, dat uit zo’n honderd triljoen cellen be-

staat, is complexer dan een planeet en het innigste samenwer-

kingsverband dat er is. Sterker nog, zo verschillend als je

organen zijn, zo hecht en intelligent werken ze samen. Het

calcium in onze botten vervangt zichzelf in een jaar. Ons ske-

let vernieuwt zich om de drie maanden. Achtennegentig pro-

cent van onze micro-organismen was er een jaar geleden hele-

maal nog niet, en onze huid vernieuwt zich maandelijks. De

binnenwand van je maag vernieuwt zich om de vier dagen.

Onze lever vernieuwt zich in zes weken tijd, en negentig pro-

cent van onze hersenenergie wordt door onze oren geleverd.

Eigen engelen
Alles in ons lichaam heeft de juiste structuur – zo precies is

het leven dus al. Genetici kennen slechts % van de geheimen

van het DNA. Miljarden jaren geleden was het universum zo

groot als een atoom. Als we willen weten hoe uit zoiets kleins

zoiets groots kan komen, kijk dan naar dit leven en jezelf.
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Negentig jaar VKK

De mythe van de mis

Johan Pameijer

Die zondag regende het pijpenstelen. Toch wilde mijn vrouw

naar de kerk. En haar kerk stond niet om de hoek. Eerst moest

ze naar het station, de trein in van Almelo naar Zwolle, dan nog

een kwartiertje lopen door de regen. Ik kon het niet over mijn

hart verkrijgen om haar dat aan te doen en ik bracht haar met

de auto. Dat besluit uit 1975 veranderde mijn leven. Aanvank-

elijk dacht ik erover om haar bij de kerk af te zetten en zelf wat

door de stad te dwalen. Maar de regen verhinderde dat. Ik ging

mee naar binnen en maakte voor het eerst van mijn leven een

mis mee. Achteraf besef ik hoe beslissend dat gedwongen kerk-

bezoek voor mijn verdere leven was. Ik bevond mij op een kruis-

punt. Onbewust van de invloed van dat moment, ontving ik de

impuls om de juiste richting in te slaan. Dertig jaar later kijk ik

terug op een priesterlijke loopbaan van bijna een kwart eeuw in

haar Kerk, de Vrij Katholieke Kerk.

Beslissende momenten komen onverwacht
Beslissende momenten dienen zich doorgaans onverwachts

aan. Ik herinner mij hoe “iets” mij in mijn nekvel pakte en mij

naast het altaar neerzette. Vóór ik het besefte was ik dienaar

en drong het tot mij door, dat ‘het’ werkte. Stapje voor stapje

had ik mij gewonnen gegeven, mij overgegeven aan een ritu-

eel dat ik nauwelijks begreep. Maar het kwam over mij alsof

de hemel zich over mijn aardse bestaan vouwde en mij om-

sloot in zegenende handen. Ik voelde mij opgetild in een nieu-

we dimensie. Alle oude vooroordelen smolten weg in een stil

begrip voor al die mensen die zich lieten wiegen op de cadans

van eeuwenoude rituelen. Dat waren geen loze gebaren, geen

zielloze woorden. Een diepe werkelijkheid openbaarde zich in

de stille handelingen. Weldra meende ik door te dringen in de

geheimen van de mis: een rituele mythe, zich openbarend als

een geleide meditatie.

Lang voor mijn binnenkomst was de VKK vrijwel uit het niets

opgedoken als een vreemd eiland in het landschap van traditi-

onele Kerken. Liberaal en ondogmatisch omarmde zij het oude

ritueel alsof zij, de ketterse draagster van kathaars gedachte-

goed, toch verbonden wilde blijven met de grote moederkerk.

Haar bestaansrecht ontleende zij aan de oude wijsheid, behoed

door de theosofie en weer herontdekt in de gnostische ge-

schriften van Nag Hammadi.

In het jaar van haar stichting, 1916, mocht een grote bloei

worden verwacht, maar inmiddels leidt onze kleine Kerk een

nauwelijks opgemerkt bestaan in de zware slagschaduw van

de katholieken en protestanten. Bescheiden en onopvallend

behoedt zij de oude, door de grote Kerken verworpen, Myste-

riën en laat zij zich inspirireren door de goddelijke wijsheid

van de gnosis. Een Kerk naar mijn hart, met een spirituele

boodschap die nog door te weinig mensen wordt verstaan.

Een inwijdingsweg
Bij mijn komst had de VKK al een hele historie achter zich.

Het verzoek aan mij om nu bij het negentigjarig bestaan van

de Kerk iets te schrijven is dus eigenlijk onterecht. In alle be-

scheidenheid kan ik slechts putten uit mijn eigen, in volle vrij-

heid ontwikkelde gedachten over het mystieke erfgoed van de

VKK, de universaliteit van haar prachtige rituelen, de verbor-

gen achtergronden die ten grondslag liggen aan het mysterie-

spel aan het altaar. In mijn boek “De schatkamer van het licht”

liet ik mijn ideeën over de geheime relatie van onze rituelen

met de esoterische wijsheid van oude cultuurvolkeren de vrije

loop. Het verheugt mij, dat het boek ook in Rooms-Katholieke

kringen als een openbaring is ontvangen. “Eindelijk lezen we

eens waar onze rituelen hun wortels hebben,” was een reactie

uit Rooms-Katholieke kring.

Wat ik in het vervolg van dit verhaal aan het papier toever-

trouw, is eigenlijk een beknopte samenvatting van wat in “De

schatkamer” is uitgewerkt. Op weg naar het eeuwfeest is het

van groot belang je te realiseren, dat de VKK ‘katholiek’ is in

de zin van universeel en ‘Kerk’ in de zin van mysterieschool.

De mis, die als een geleide meditatie wordt opgevoerd, is daar-

in niet anders dan een geritualiseerde inwijdingsweg, zoals die

in de antieke Mysteriën aan de hand van de oude mythen werd

ondergaan en doorleefd.

ZEVEN zuilen
Vóór aanvang van de dienst wordt de ‘Bezinning op de Wijs-

heid" gelezen, een veelzeggend begin, deze samenvatting uit

Spreuken 8 en 9. “De wijsheid heeft zich een huis gebouwd en

haar zeven zuilen opgericht.” De scheppende wijsheid reali-

seerde het goddelijke bouwplan in dezelfde zeven categorieën,

die de schrijvers van de Indische Veda’s al bespeurden en die

de grote Pythagoras signaleerde. Ook zij ervoeren het getal ze-

ven als de scheppingsgrondslag. De oude Egyptenaren reali-

seerden in de grote piramide van Cheops zeven compartimen-

ten, stuk voor stuk schreden op de grote inwijdingsweg, die in

de koningskamer werd voltooid. In het graf van Toetancha-

mon ontdekte men vier gouden schrijnen, die drie doodskisten

omsloten. Het gebalsemde lichaam van de farao lag daarin als

een goddelijk relikwie. Zeven, het getal dat telkens weer op-

duikt als de sleutel op vele geheimen.

Het gebed dat Christus ons leerde, het “Onze Vader’,

spoort volledig met deze onverwoestbare traditie. Zeven beden

houden de herinnering levend aan de zeven rishi’s, die samen

het universum grondvestten en de zeven zuilen in het huis van

de Wijsheid. Terzijde denken we misschien aan de zeven kleu-

ren in de regenboog, de zeven tonen in het octaaf en, sinds de

stichter van de VKK Charles Webster Leadbeater de oosterse

chakra-filosofie wereldkundig maakte, ook aan de zeven

chakra’s. Deze zeven hoofd-chakra’s blijken een prominente

rol te vervullen in het Vrij-Katholieke ritueel, maar ook - en
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De praktijk van de gezongen eredienst, speciaal de Gregori-

aanse uitingen daarvan, heeft er bij vele componisten toe ge-

leid muziek te scheppen van een buitengewone schoonheid, op

liturgische en bijbelse teksten en thema’s.

Tot slot noem ik veel van de onderwerpen – u allen wel

bekend – die componisten hebben geïnspireerd:

Te Deum Laudamus; Jubilate Dominum, Magnificat (Lc

1:46-55, de beroemdste van alle lofprijzingen, die van Maria

na de aankondiging van de geboorte van Jezus en bij haar be-

zoek aan Elisabeth), en Stabat Mater; Ave Maria, Salve Regi-

na. Dan nog: het Nunc dimitis (Lc 2:29-31, Simeons lofprij-

zing bij de opdracht in de tempel van het kind Jezus aan God)

en delen uit de H.Mis: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en

Benedictus, Pater Noster en Agnus Dei.

Bronnen
1. Nieuwe Denkbeelden over kerkelijk ceremonieel, J.I. Wedgwood, 1930

uitgave Stichting Ruysbroeck, 5 hoofdstukken, 106 blz.. Over

kerkmuziek: hoofdstuk 3, blz 21-30.

2. New insights into Christian Worship, J.I. Wedgwood, 1976, St. Alban

Press, 13 hoofdstukken en index, 200 blz; speciaal de bijdrage over

Church Music, blz 41-57.

* * *
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Matthäuspassion in het Nederlands...
Moet dat zo?

Lambèrt de Kwant

De kogel is door de kerk. Het ooit zo prestigieuze platenlabel Deutsche Grammophon (DGG)

kwam deze week met de door de Nederlandse liedjeszanger Jan Rot aangepakte

Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach.

Ze konden ook niet uitblijven, de vaak felle reacties, zelfs zonder dat men ernaar had geluisterd.

Alleen de teksten al joegen velen in de gordijnen. Positieve reacties waren er ook.

Voor de uitvoering tekenen onder andere het Residentie Bachkoor en Orkest, het Haags

Matrozenkoor en solisten als Marcel Beekman, Francine van der Heijden en Tania Kross.

Het geheel staat onder leiding van Jos Vermunt. En, als klap op de vuurpijl,

het verantwoordelijke cd-label is het ooit zo prestigieuze Deutsche Grammophon.

Rot laat Jezus in het openingskoor ‘lens’ slaan. De ‘verteller’ meldt, dat ‘de eerste klodder spuug’

in de richting van de Verlosser ‘meteen raak’ is. En de priesters zeggen over Judas:

“Heb je die kop gezien? Die heeft berouw nou!”

De gekruisigde Jezus wordt ‘gejend’ door de toeschouwers:

“Tover met tempels, simsalabim en hocus-pocus pas Pilatus;

zonder wonder wordt je dood gewoon, dus kom eraf voor ons.”

Ik heb de cd´s enkele malen beluisterd. Mijn oordeel als ex-muziekrecensent

schort ik op tot het volgende nummer, waarin mogelijk ook een interview met Jan Rot.

De theologe Helene Perfors, die in een vroeg stadium als kritisch gesprekspartner van Rot fungeerde,

is overtuigd van diens integriteit. Ze vindt dat Rot erin is geslaagd een goed hedendaags antwoord te

geven op de tekst van Picander, die Bach gebruikte. “We doen soms net alsof de tekst van Picander

heilig is, maar dat was ook maar een tijdgebonden versie van het Evangelie.

Rot heeft het zoete, piëtistische van Picander eruit gehaald." (Trouw 11.3.2006)

Ik nodig de lezers van ‘Reflectie’ uit deze cd aan te schaffen,

of er in ieder geval naar te luisteren en erop te reageren.

Liefst wel op een respectvolle manier. Niet op de manier van iemand die de tekst van Jan Rot ‘nog

rotter’vond dan hij dacht en in een bespreking van de door Rot vertaalde Schubert-liederen de

hoofdredactie van NRC het advies gaf zich op de positie van een recensent te beraden,

omdat deze een positieve recensie had geschreven.

De reacties kunnen een aanzet zijn tot een reeks artikelen: hoe gaan we

met ‘heilige teksten” om, zoals ook onze liturgie nogal eens ter discussie staat.

Als dat geen muziek is…

Yin en yang werken tegengesteld, maar daarmee werken

ze elkaar niet tegen.

Muziek heeft zo zijn eigen engelen. Een toetsenbord bij-

voorbeeld bestaat uit herhalingen die iedere keer hoger klin-

ken (octaven). Zo vertelt een toetsenbord het alchemistisch

proces waaraan wij zelf deel hebben. De octaven in muziek

kunnen we zien als de grotere dimensies van ons wezen, waar-

naar wij worden opgetild.

Op die manier hebben al vanaf de oertijd mensen elkaar opge-

zocht om samen te zingen en te spelen. Steeds is er geprobeerd de

vermogende, kostbare kracht te muzikaliseren. Rituelen waarin

overal ter wereld mensen proberen zichzelf te verheffen, zijn dan

ook een voortdurend opduikend refrein in dit leven, van stamce-

remonies tot gregoriaanse gezangen in kloosters; van hindustaan-

se bahjans tot sjamanen en genezers; van Om tot Amen en van

klassieke muziek tot klankschalen en dance.

Muziek zegt: welkom in mijn Universum en in mijn huis

voor onderweg. Is dat niet muziek als transformerend vermo-

gen? Ik zing dus ik ben. Met recht een state of mind, als het

gaat om de diepere individuele ervaring.

Elkaar en onszelf op die manier ontmoeten geeft een trans-

formerende kracht; een meer verruimd lichaamsbewustzijn.

Dat hebben mensen door de eeuwen heen altijd al aangevoeld

en doorgegeven: de magie van de tempel die ons lichaam is;

de inhoud van wie wij echt zijn...

In dat lied van herkenning is het moment al magie gewor-

den nog vóór de klank blijft hangen.

Dat gevoel van thuis-zijn is in woorden moeilijk te hante-

ren, maar in muziek des te beter. Er is zoveel meer te beleven

aan muziek en aan onszelf. Zeker is, dat we diep in onszelf sa-

men komen door klank. Juist de ecologie van klank is een ex-

pressie van onderzoek naar jezelf.

Spontane ervaring en respect voor de “heilige” kracht van

geluid dat samenvalt met de melodie van ons leven, is het ver-

bluffende gevolg.

1. Hans Jenny: Cymatics. Macromedia Publishing, 1967 / 1974.

2. Masuru Emoto: Water weet het antwoord. Ankh-Hermes, 2005.

3. Bruce Lipton: The biology of belief. Mountain of Love. 2005.

Eric G. Guns is musicus, componist en opnametechnicus.

Altaar VKK-kerk

te Amersfoort

foto:

Rob Veltkamp
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De Vrij-Katholieke Kerkmuziek

Frans J. Wertwijn*

Iets te schrijven over de muziek die in de VKK wordt gebruikt,

is helemaal niet zo’n eenvoudige opgaaf, temeer daar ik niet

beschik over historische bronnen met betrekking tot de keuze

van de gezangen sinds het ontstaan van de Kerk in 1916.

Toen ik in 1952 voor het eerst met de VKK kennismaakte - in

de St. Gabriëlkerk te Amsterdam – was er al een gezangen-

bundel, in 1948 uitgebracht door de Stichting Ruysbroeck te ’s

Gravenhage. Deze bundel Gezangen in gebruik bij de Vrij-

Katholieke Kerk, was geheel met de hand gekalligrafeerd, zowel

notenbeeld als tekst, en bevatte 100 gezangen voor alle zonda-

gen van het kerkelijke jaar, waaronder natuurlijk ook de feest-

dagen. Er is veel “leentjebuur” gespeeld en dat kon natuurlijk

ook niet anders. Zo treffen we in genoemde bundel o.a. een ge-

zang aan, ontleend aan het Anglicaanse gezangenboek Ancient

& Modern, met de titel ‘Jezus leeft, de Paasklok luidt!’ ( num-

mer 74). Dit gezang is in de vernieuwde kleine gezangenbundel

van 1960 al niet meer opgenomen. De charme van de oude bun-

del uit 1948 is, dat – zoals al aangegeven – álles met de hand

was geschreven. De oudere kerkgangers zullen zich deze mooi

verzorgde bundel stellig herinneren. Het boekje had een harde

kaft in chamois-kleur met een mooi vignet, bestaande uit een

aeolusharp midden op een kruis, waarvan de uiteinden ook weer

kleinere kruisen vormden, goudbedrukt. Daaronder in gestileer-

de letters, bruingedrukt: “Gezangen in gebruik bij de Vrij-Kat-

holieke Kerk”. De uitgave droeg de goedkeuring van de

bisschoppen F.A. Brandt en A. Vreede.

Uiteindelijk volgde er behoefte aan een meer aan de tijd

aangepaste gezangenbundel, en zo verscheen er een nieuwe

bundel met Pinksteren 1960, goedgekeurd door mgr. A. Goet-

makers. Het boekje had een blauwe kaft en begon met een ge-

dicht van Guido Gezelle: “O lied, o lied, gij helpt de smert

wanneer de rampen raken. Gij kunt, o lied, de wonde in ’t

hert, de wonde in ’t hert vermaken”. Mijns inziens een beetje

buiten de orde vallend gedicht voor een kerkelijke gezangen-

bundel, maar op zich een waarheid als een koe! Ook dit ge-

zangenbundeltje met 185 gezangen heeft het vrij lang

volgehouden, te weten tot 1992. Er was toen wederom behoef-

te aan vernieuwing van de gezangenbundel ontstaan en men

besloot daartoe een commissie in het leven te roepen, bestaan-

de uit Frits Evelein, Frank den Outer, Theo Singendonk en

schrijver dezes.

De orgelbegeleidingen bij de nieuwe bundel werden verzorgd

door Karen den Outer, waarbij een dankbaar gebruik werd ge-

maakt van het “Groot Orgelboek” van het protestantse Liedboek

voor de kerken uit 1973. In de loop van de voorbereidende jaren

wisselde de samenstellingen van de commissie af en toe.

Gekozen werd voor een losbladige bundel in ringband, zo-

als die nog steeds bij de kerkgemeenten in gebruik is. Deze

keer werd het een bundel van 206 gezangen, doch circa 40 ge-

zangen zijn niet uit de oude bundel van 1960 overgenomen,

wat voor sommige kerkgangers wel een gemis betekende,

maar er werden wél een zestigtal andere, meest eigentijdse ge-

zangen van componisten en bewerkers uit eigen kring toege-

voegd. De nieuwe losbladige bundel verscheen met Pinksteren

1992, goedgekeurd door de toenmalige regionaris, mgr. J.Ph.

Draaisma. Voor nadere informatie zij hier verwezen naar het

“Ter verantwoording” vóór in de bundel door de Commissie.

De muziek van de H. Mis en andere diensten
Voor wat betreft de muziek van de H. Mis (korte en lange

vorm) en andere diensten moeten wij zijn bij mgr J.I

Wedgwood. Hij heeft voor deze diensten geput uit de liturgi-

sche muziek van respectievelijk de Anglicaanse en de

Rooms-Katholieke Kerk in Engeland. In de H. Mis, en ook in

de Vespers en de Metten, zijn nog typische gregoriaans melo-

dische wendingen te bespeuren. Zo zijn in de H. Mis het Kyrie

en natuurlijk het Ite missa est ontleend aan de RK kerkmuziek

in Engeland. Alleen van het Gloria in Excelsis zou C.W.Lead-

beater de componist kunnen zijn, gezien een aantekening in

één van de orgelmuziekboeken van de VKK. Wel wordt hij

vermeld als (mede)tekstdichter van diverse gezangen, speciaal

die van de vrij-katholieke St. Alban Hymnal.

Aan de oorspronkelijke VK-liturgie is gewekt door Lead-

beater en Wedgwood; de laatste heeft theologie gestudeerd en

promoveerde aan de Universiteit van Parijs aan de faculteit

voor Muziekwetenschappen (dissertatie over orgelpijpenregis-

tratie). Hij was organist in de Oude Kerk van York Minster.

Het is dus waarschijnlijk dat hij - en niet Leadbeater -verant-

woordelijkheid is geweest voor de VK liturgische muziek.

Er zijn ook vele Anglicaanse invloeden te vinden en com-

plete hymnen uit de Anglicaanse traditie o.m het Adoro Te

(Hymns 13 uit Ancient & Mordern, New Standard, 2e druk

1990; de 1e was van 1861), gecomponeerd door W.H. Monk

(1823-1889). Het Adeste Fideles is op de melodie van het be-

kende kerstlied, dat ook te vinden is in Anglicaanse en Neder-

landse liedbundels.

Verder is het wellicht vermeldenswaard, dat een engelse

VK priester en componist, Richard Haal, een zg. ‘folk-setting’

van de H. Mis (korte vorm) heeft gecomponeerd (1964) met

een omvang van slechts vijf tonen (een kwint). Die Mis is een

keer tijdens een Clericale Synodebijeenkomst in de zomer eind

jaren zestig gezongen door Frank en Karen den Outer en nog

een derde, echter zonder veel navolging. Wel nog een keer in

de VK gemeente Arnhem. Deze setting is wel heel geschikt

voor zgn. ‘a capella zang’ (dus zonder orgelbegeleiding).

Over de VK kerkmuziek valt ongetwijfeld nog veel meer en

meer gedetailleerd te zeggen. Ik wil het echter hierbij laten,

met dankzegging aan mgr. Frank en em. priester Henk Schreu-

der voor aanvullende gegevens.

* Drs. Frans Wertwijn, priester, is door de redactie gevraagd een

artikel te schijven voor Reflectie over de liturgische muziek van de

VKK. Hij is docent Zang- en stemvorming aan het VK Instutuut

voor Educatie.
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De gezongen liturgie

— met verwijzingen naar aanwijzingen uit de beginperiode van de VKK —

�Frank

De kerkmuziek is voortgekomen uit de Joodse synagogege-

zangen. Dat hield in: het zingen op één enkele toon van (Oud-

Testamentische) teksten, voornamelijk uit de psalmen, en de

afwisseling van solozang van de voorganger en koorzang van

de aanwezigen (responsiegezang). Bovendien was ook moge-

lijk de wisseling tussen twee koren (antifoon zingen). Dat alles

was gebruikelijk in de Joodse eredienst. Het latere gregoriaans

in de westerse Kerken is deels verwant aan deze Joodse muzi-

kale tradities; dat geldt ook enigszins voor de muziek van de

onze VK liturgische diensten, al is het aandeel gregoriaans

zeer gering. We vinden die oud-gregoriaanse invloed terug in

de liturgische getijdendiensten (Prime, Vespers en Completen,

bij de psalmen en antifonen), maar ook in delen van de H.

Mis, bij voorbeeld de invocatie, de psalmen en de antifoon-

zang (in de lange vorm), het Dominus vobiscum (De heer zij

met U) en het Ite missa est.

Mgr. Wegdwood heeft veel aandacht gegeven aan de litur-

gische muziek van onze Kerk ¹/²

Muziek, veel meer dan het gesproken woord, kan muziek

gevoel overdragen. Hij schrijft ¹ over “het type muziek dat den

menschen de meeste vrijheid biedt voor zelfexpressie”. Dan

gaat hij verder – en dat wil ik u niet onthouden, wel wetend

dat het geschreven is in de jaren ‘20 van de vorige eeuw en,

begrijpelijker wijze, niet meer overgenomen in de Engelse

herdruk zo’n veertig jaren later ²:

“Voor sommige klassen der gemeenschap, of voor minder

ontwikkelde landen, kunnen de levendige melodieën van het

Leger der Heils-type nuttig zijn, maar het valt te betwijfelen of

het wenselijk is ze te gebruiken voor de beschaafde gemeente

van een Londens kerk. Menige hymne die in Engeland popu-

lair is, kan zoowel wat woorden als melodie betreft onmogelijk

worden gebruikt op het vaste land van Europa, waar over het

algemeen de muzikale smaak meer ontwikkeld is en de over-

maat van sentimentaliteit in veel Engelse kerkmuziek geen

waardering vindt”.

De auteur gaat verder en pleit sterk voor (de Engelse vorm

van) het gregoriaans dat bekend is onder plainsong of plain-

chant, dus ‘vlakke’ zang; hij gaat uitgebreid in op de wijze

waarop het gregoriaans moet worden gezonden. Dat moet zijn:

eenstemmig, zonder harmonische aanvulling, zonder maatin-

deling of ritme, hoewel de groeperingen van de noten wel een

sterk ritme hebben, maar eerder dat van proza dan van poëzie.

Hoewel hij dat niet noemt, moet het eigenlijk ook zonder or-

gelbegeleiding worden gezongen.(In de Orthodoxe kerken

vinden we dan ook geen orgel: orgelspel zou ‘vloeken in de

kerk’ zijn!). Dat houdt in, dat de getijdendiensten zeer ge-

schikt zijn om te zingen zonder orgel; toonvastheid van de

leider is dan wel een bijna vereiste.

Goede voorbeelden in onze liturgie van min of meer gre-

goriaans muzikale elementen vinden we, behalve in genoemde

getijdendiensten, ook in diverse delen in de H. Mis. Bij voor-

beeld de invocatie, de psalm en het antifoongezang (in de

lange vorm), het Dominus vobiscum (de Heer zij met U) en

het Ite missa est. Hiervan geeft mgr. Wedgwood een voor-

beeld, hieronder weergegeven: uit de voorbereiding in lange

vorm van de H. Mis:

P. Ik ver-blijde mij met hen die / tot mij zeiden;

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

G. opgaan zullen wij / tot het huis des Heren.

[ 4 ] [ 5]

De muziek is hier door verticale lijnen (dat zijn géén maatstre-

pen!) verdeeld in 5 stukken; (1) intonatie – de opening van het

eerste (psalm)vers, steeds alleen door de leider gezongen; (2)

reciteertoon – mogelijk ook alleen door de leider gezongen;

daarop kunnen op één toon vele lettergrepen, woorden en zin-

nen worden gezongen, duidelijk te articuleren, met lichte ac-

centen, als in proza maar niet gehaast; (3) de mediant, de

derde toon van een toonladder en daarmee midden tussen de

eerste en de vijfde - de gebruikelijke kleine omvang van de

gregoriaanse zang; dit deel moet, na het “vastberaden” recite-

ren van (2), “heel vlug worden gezongen, vloeiend en vrij,

zonder voorafgaande aarzeling”. Dan een korte rust in het

midden van het vers, gevolgd door de reciteertoon (4) voor de

tweede helft van de psalmtekst, afgerond door de sluiting (5).

Het zingen van de liturgische erediensten dient volgens

Wedgwood “de mensen ertoe te brengen vreugdevol en van

ganscher harte hun zelf-expressie te geven in klank, ook al

wordt daarmee niet bepaald goede muziek voortgebracht, hoe-

wel het ook geen slechte muziek mag zijn. Goede muziek

voortbrengen is niet het doel dat wij onszelf gesteld hebben;

het doel is veeleer de inwerking op en de stimulering van het

menschelijk karakter, en de samenwerking van de gemeente

tot een organisch geheel … het wordt dan mogelijk met de

hoogere Engelen samen te werken. Zij werken op een basis

van rhythme en zijn zelf volkomen ongevoelig voor gedachten

van zelfzucht … het kan het menselijk bewustzijn dan doen sa-

menvallen met dat der Engelen en komen tot een vrede, die

alle begrip te boven gaat.” Hierbij is gekozen voor een citaat,

en niet in eigen woorden aangegeven wat de auteur van belang

achtte bij het zingen tijdens de erediensten.
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De Vrij-Katholieke Kerkmuziek

Frans J. Wertwijn*

Iets te schrijven over de muziek die in de VKK wordt gebruikt,

is helemaal niet zo’n eenvoudige opgaaf, temeer daar ik niet

beschik over historische bronnen met betrekking tot de keuze

van de gezangen sinds het ontstaan van de Kerk in 1916.

Toen ik in 1952 voor het eerst met de VKK kennismaakte - in

de St. Gabriëlkerk te Amsterdam – was er al een gezangen-

bundel, in 1948 uitgebracht door de Stichting Ruysbroeck te ’s

Gravenhage. Deze bundel Gezangen in gebruik bij de Vrij-

Katholieke Kerk, was geheel met de hand gekalligrafeerd, zowel

notenbeeld als tekst, en bevatte 100 gezangen voor alle zonda-

gen van het kerkelijke jaar, waaronder natuurlijk ook de feest-

dagen. Er is veel “leentjebuur” gespeeld en dat kon natuurlijk

ook niet anders. Zo treffen we in genoemde bundel o.a. een ge-

zang aan, ontleend aan het Anglicaanse gezangenboek Ancient

& Modern, met de titel ‘Jezus leeft, de Paasklok luidt!’ ( num-

mer 74). Dit gezang is in de vernieuwde kleine gezangenbundel

van 1960 al niet meer opgenomen. De charme van de oude bun-

del uit 1948 is, dat – zoals al aangegeven – álles met de hand

was geschreven. De oudere kerkgangers zullen zich deze mooi

verzorgde bundel stellig herinneren. Het boekje had een harde

kaft in chamois-kleur met een mooi vignet, bestaande uit een

aeolusharp midden op een kruis, waarvan de uiteinden ook weer

kleinere kruisen vormden, goudbedrukt. Daaronder in gestileer-

de letters, bruingedrukt: “Gezangen in gebruik bij de Vrij-Kat-

holieke Kerk”. De uitgave droeg de goedkeuring van de

bisschoppen F.A. Brandt en A. Vreede.

Uiteindelijk volgde er behoefte aan een meer aan de tijd

aangepaste gezangenbundel, en zo verscheen er een nieuwe

bundel met Pinksteren 1960, goedgekeurd door mgr. A. Goet-

makers. Het boekje had een blauwe kaft en begon met een ge-

dicht van Guido Gezelle: “O lied, o lied, gij helpt de smert

wanneer de rampen raken. Gij kunt, o lied, de wonde in ’t

hert, de wonde in ’t hert vermaken”. Mijns inziens een beetje

buiten de orde vallend gedicht voor een kerkelijke gezangen-

bundel, maar op zich een waarheid als een koe! Ook dit ge-

zangenbundeltje met 185 gezangen heeft het vrij lang

volgehouden, te weten tot 1992. Er was toen wederom behoef-

te aan vernieuwing van de gezangenbundel ontstaan en men

besloot daartoe een commissie in het leven te roepen, bestaan-

de uit Frits Evelein, Frank den Outer, Theo Singendonk en

schrijver dezes.

De orgelbegeleidingen bij de nieuwe bundel werden verzorgd

door Karen den Outer, waarbij een dankbaar gebruik werd ge-

maakt van het “Groot Orgelboek” van het protestantse Liedboek

voor de kerken uit 1973. In de loop van de voorbereidende jaren

wisselde de samenstellingen van de commissie af en toe.

Gekozen werd voor een losbladige bundel in ringband, zo-

als die nog steeds bij de kerkgemeenten in gebruik is. Deze

keer werd het een bundel van 206 gezangen, doch circa 40 ge-

zangen zijn niet uit de oude bundel van 1960 overgenomen,

wat voor sommige kerkgangers wel een gemis betekende,

maar er werden wél een zestigtal andere, meest eigentijdse ge-

zangen van componisten en bewerkers uit eigen kring toege-

voegd. De nieuwe losbladige bundel verscheen met Pinksteren

1992, goedgekeurd door de toenmalige regionaris, mgr. J.Ph.

Draaisma. Voor nadere informatie zij hier verwezen naar het

“Ter verantwoording” vóór in de bundel door de Commissie.

De muziek van de H. Mis en andere diensten
Voor wat betreft de muziek van de H. Mis (korte en lange

vorm) en andere diensten moeten wij zijn bij mgr J.I

Wedgwood. Hij heeft voor deze diensten geput uit de liturgi-

sche muziek van respectievelijk de Anglicaanse en de

Rooms-Katholieke Kerk in Engeland. In de H. Mis, en ook in

de Vespers en de Metten, zijn nog typische gregoriaans melo-

dische wendingen te bespeuren. Zo zijn in de H. Mis het Kyrie

en natuurlijk het Ite missa est ontleend aan de RK kerkmuziek

in Engeland. Alleen van het Gloria in Excelsis zou C.W.Lead-

beater de componist kunnen zijn, gezien een aantekening in

één van de orgelmuziekboeken van de VKK. Wel wordt hij

vermeld als (mede)tekstdichter van diverse gezangen, speciaal

die van de vrij-katholieke St. Alban Hymnal.

Aan de oorspronkelijke VK-liturgie is gewekt door Lead-

beater en Wedgwood; de laatste heeft theologie gestudeerd en

promoveerde aan de Universiteit van Parijs aan de faculteit

voor Muziekwetenschappen (dissertatie over orgelpijpenregis-

tratie). Hij was organist in de Oude Kerk van York Minster.

Het is dus waarschijnlijk dat hij - en niet Leadbeater -verant-

woordelijkheid is geweest voor de VK liturgische muziek.

Er zijn ook vele Anglicaanse invloeden te vinden en com-

plete hymnen uit de Anglicaanse traditie o.m het Adoro Te

(Hymns 13 uit Ancient & Mordern, New Standard, 2e druk

1990; de 1e was van 1861), gecomponeerd door W.H. Monk

(1823-1889). Het Adeste Fideles is op de melodie van het be-

kende kerstlied, dat ook te vinden is in Anglicaanse en Neder-

landse liedbundels.

Verder is het wellicht vermeldenswaard, dat een engelse

VK priester en componist, Richard Haal, een zg. ‘folk-setting’

van de H. Mis (korte vorm) heeft gecomponeerd (1964) met

een omvang van slechts vijf tonen (een kwint). Die Mis is een

keer tijdens een Clericale Synodebijeenkomst in de zomer eind

jaren zestig gezongen door Frank en Karen den Outer en nog

een derde, echter zonder veel navolging. Wel nog een keer in

de VK gemeente Arnhem. Deze setting is wel heel geschikt

voor zgn. ‘a capella zang’ (dus zonder orgelbegeleiding).

Over de VK kerkmuziek valt ongetwijfeld nog veel meer en

meer gedetailleerd te zeggen. Ik wil het echter hierbij laten,

met dankzegging aan mgr. Frank en em. priester Henk Schreu-

der voor aanvullende gegevens.

* Drs. Frans Wertwijn, priester, is door de redactie gevraagd een

artikel te schijven voor Reflectie over de liturgische muziek van de

VKK. Hij is docent Zang- en stemvorming aan het VK Instutuut

voor Educatie.
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De gezongen liturgie

— met verwijzingen naar aanwijzingen uit de beginperiode van de VKK —

�Frank

De kerkmuziek is voortgekomen uit de Joodse synagogege-

zangen. Dat hield in: het zingen op één enkele toon van (Oud-

Testamentische) teksten, voornamelijk uit de psalmen, en de

afwisseling van solozang van de voorganger en koorzang van

de aanwezigen (responsiegezang). Bovendien was ook moge-

lijk de wisseling tussen twee koren (antifoon zingen). Dat alles

was gebruikelijk in de Joodse eredienst. Het latere gregoriaans

in de westerse Kerken is deels verwant aan deze Joodse muzi-

kale tradities; dat geldt ook enigszins voor de muziek van de

onze VK liturgische diensten, al is het aandeel gregoriaans

zeer gering. We vinden die oud-gregoriaanse invloed terug in

de liturgische getijdendiensten (Prime, Vespers en Completen,

bij de psalmen en antifonen), maar ook in delen van de H.

Mis, bij voorbeeld de invocatie, de psalmen en de antifoon-

zang (in de lange vorm), het Dominus vobiscum (De heer zij

met U) en het Ite missa est.

Mgr. Wegdwood heeft veel aandacht gegeven aan de litur-

gische muziek van onze Kerk ¹/²

Muziek, veel meer dan het gesproken woord, kan muziek

gevoel overdragen. Hij schrijft ¹ over “het type muziek dat den

menschen de meeste vrijheid biedt voor zelfexpressie”. Dan

gaat hij verder – en dat wil ik u niet onthouden, wel wetend

dat het geschreven is in de jaren ‘20 van de vorige eeuw en,

begrijpelijker wijze, niet meer overgenomen in de Engelse

herdruk zo’n veertig jaren later ²:

“Voor sommige klassen der gemeenschap, of voor minder

ontwikkelde landen, kunnen de levendige melodieën van het

Leger der Heils-type nuttig zijn, maar het valt te betwijfelen of

het wenselijk is ze te gebruiken voor de beschaafde gemeente

van een Londens kerk. Menige hymne die in Engeland popu-

lair is, kan zoowel wat woorden als melodie betreft onmogelijk

worden gebruikt op het vaste land van Europa, waar over het

algemeen de muzikale smaak meer ontwikkeld is en de over-

maat van sentimentaliteit in veel Engelse kerkmuziek geen

waardering vindt”.

De auteur gaat verder en pleit sterk voor (de Engelse vorm

van) het gregoriaans dat bekend is onder plainsong of plain-

chant, dus ‘vlakke’ zang; hij gaat uitgebreid in op de wijze

waarop het gregoriaans moet worden gezonden. Dat moet zijn:

eenstemmig, zonder harmonische aanvulling, zonder maatin-

deling of ritme, hoewel de groeperingen van de noten wel een

sterk ritme hebben, maar eerder dat van proza dan van poëzie.

Hoewel hij dat niet noemt, moet het eigenlijk ook zonder or-

gelbegeleiding worden gezongen.(In de Orthodoxe kerken

vinden we dan ook geen orgel: orgelspel zou ‘vloeken in de

kerk’ zijn!). Dat houdt in, dat de getijdendiensten zeer ge-

schikt zijn om te zingen zonder orgel; toonvastheid van de

leider is dan wel een bijna vereiste.

Goede voorbeelden in onze liturgie van min of meer gre-

goriaans muzikale elementen vinden we, behalve in genoemde

getijdendiensten, ook in diverse delen in de H. Mis. Bij voor-

beeld de invocatie, de psalm en het antifoongezang (in de

lange vorm), het Dominus vobiscum (de Heer zij met U) en

het Ite missa est. Hiervan geeft mgr. Wedgwood een voor-

beeld, hieronder weergegeven: uit de voorbereiding in lange

vorm van de H. Mis:

P. Ik ver-blijde mij met hen die / tot mij zeiden;

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

G. opgaan zullen wij / tot het huis des Heren.

[ 4 ] [ 5]

De muziek is hier door verticale lijnen (dat zijn géén maatstre-

pen!) verdeeld in 5 stukken; (1) intonatie – de opening van het

eerste (psalm)vers, steeds alleen door de leider gezongen; (2)

reciteertoon – mogelijk ook alleen door de leider gezongen;

daarop kunnen op één toon vele lettergrepen, woorden en zin-

nen worden gezongen, duidelijk te articuleren, met lichte ac-

centen, als in proza maar niet gehaast; (3) de mediant, de

derde toon van een toonladder en daarmee midden tussen de

eerste en de vijfde - de gebruikelijke kleine omvang van de

gregoriaanse zang; dit deel moet, na het “vastberaden” recite-

ren van (2), “heel vlug worden gezongen, vloeiend en vrij,

zonder voorafgaande aarzeling”. Dan een korte rust in het

midden van het vers, gevolgd door de reciteertoon (4) voor de

tweede helft van de psalmtekst, afgerond door de sluiting (5).

Het zingen van de liturgische erediensten dient volgens

Wedgwood “de mensen ertoe te brengen vreugdevol en van

ganscher harte hun zelf-expressie te geven in klank, ook al

wordt daarmee niet bepaald goede muziek voortgebracht, hoe-

wel het ook geen slechte muziek mag zijn. Goede muziek

voortbrengen is niet het doel dat wij onszelf gesteld hebben;

het doel is veeleer de inwerking op en de stimulering van het

menschelijk karakter, en de samenwerking van de gemeente

tot een organisch geheel … het wordt dan mogelijk met de

hoogere Engelen samen te werken. Zij werken op een basis

van rhythme en zijn zelf volkomen ongevoelig voor gedachten

van zelfzucht … het kan het menselijk bewustzijn dan doen sa-

menvallen met dat der Engelen en komen tot een vrede, die

alle begrip te boven gaat.” Hierbij is gekozen voor een citaat,

en niet in eigen woorden aangegeven wat de auteur van belang

achtte bij het zingen tijdens de erediensten.
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De praktijk van de gezongen eredienst, speciaal de Gregori-

aanse uitingen daarvan, heeft er bij vele componisten toe ge-

leid muziek te scheppen van een buitengewone schoonheid, op

liturgische en bijbelse teksten en thema’s.

Tot slot noem ik veel van de onderwerpen – u allen wel

bekend – die componisten hebben geïnspireerd:

Te Deum Laudamus; Jubilate Dominum, Magnificat (Lc

1:46-55, de beroemdste van alle lofprijzingen, die van Maria

na de aankondiging van de geboorte van Jezus en bij haar be-

zoek aan Elisabeth), en Stabat Mater; Ave Maria, Salve Regi-

na. Dan nog: het Nunc dimitis (Lc 2:29-31, Simeons lofprij-

zing bij de opdracht in de tempel van het kind Jezus aan God)

en delen uit de H.Mis: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en

Benedictus, Pater Noster en Agnus Dei.

Bronnen
1. Nieuwe Denkbeelden over kerkelijk ceremonieel, J.I. Wedgwood, 1930

uitgave Stichting Ruysbroeck, 5 hoofdstukken, 106 blz.. Over

kerkmuziek: hoofdstuk 3, blz 21-30.

2. New insights into Christian Worship, J.I. Wedgwood, 1976, St. Alban

Press, 13 hoofdstukken en index, 200 blz; speciaal de bijdrage over

Church Music, blz 41-57.

* * *
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Matthäuspassion in het Nederlands...
Moet dat zo?

Lambèrt de Kwant

De kogel is door de kerk. Het ooit zo prestigieuze platenlabel Deutsche Grammophon (DGG)

kwam deze week met de door de Nederlandse liedjeszanger Jan Rot aangepakte

Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach.

Ze konden ook niet uitblijven, de vaak felle reacties, zelfs zonder dat men ernaar had geluisterd.

Alleen de teksten al joegen velen in de gordijnen. Positieve reacties waren er ook.

Voor de uitvoering tekenen onder andere het Residentie Bachkoor en Orkest, het Haags

Matrozenkoor en solisten als Marcel Beekman, Francine van der Heijden en Tania Kross.

Het geheel staat onder leiding van Jos Vermunt. En, als klap op de vuurpijl,

het verantwoordelijke cd-label is het ooit zo prestigieuze Deutsche Grammophon.

Rot laat Jezus in het openingskoor ‘lens’ slaan. De ‘verteller’ meldt, dat ‘de eerste klodder spuug’

in de richting van de Verlosser ‘meteen raak’ is. En de priesters zeggen over Judas:

“Heb je die kop gezien? Die heeft berouw nou!”

De gekruisigde Jezus wordt ‘gejend’ door de toeschouwers:

“Tover met tempels, simsalabim en hocus-pocus pas Pilatus;

zonder wonder wordt je dood gewoon, dus kom eraf voor ons.”

Ik heb de cd´s enkele malen beluisterd. Mijn oordeel als ex-muziekrecensent

schort ik op tot het volgende nummer, waarin mogelijk ook een interview met Jan Rot.

De theologe Helene Perfors, die in een vroeg stadium als kritisch gesprekspartner van Rot fungeerde,

is overtuigd van diens integriteit. Ze vindt dat Rot erin is geslaagd een goed hedendaags antwoord te

geven op de tekst van Picander, die Bach gebruikte. “We doen soms net alsof de tekst van Picander

heilig is, maar dat was ook maar een tijdgebonden versie van het Evangelie.

Rot heeft het zoete, piëtistische van Picander eruit gehaald." (Trouw 11.3.2006)

Ik nodig de lezers van ‘Reflectie’ uit deze cd aan te schaffen,

of er in ieder geval naar te luisteren en erop te reageren.

Liefst wel op een respectvolle manier. Niet op de manier van iemand die de tekst van Jan Rot ‘nog

rotter’vond dan hij dacht en in een bespreking van de door Rot vertaalde Schubert-liederen de

hoofdredactie van NRC het advies gaf zich op de positie van een recensent te beraden,

omdat deze een positieve recensie had geschreven.

De reacties kunnen een aanzet zijn tot een reeks artikelen: hoe gaan we

met ‘heilige teksten” om, zoals ook onze liturgie nogal eens ter discussie staat.

Als dat geen muziek is…

Yin en yang werken tegengesteld, maar daarmee werken

ze elkaar niet tegen.

Muziek heeft zo zijn eigen engelen. Een toetsenbord bij-

voorbeeld bestaat uit herhalingen die iedere keer hoger klin-

ken (octaven). Zo vertelt een toetsenbord het alchemistisch

proces waaraan wij zelf deel hebben. De octaven in muziek

kunnen we zien als de grotere dimensies van ons wezen, waar-

naar wij worden opgetild.

Op die manier hebben al vanaf de oertijd mensen elkaar opge-

zocht om samen te zingen en te spelen. Steeds is er geprobeerd de

vermogende, kostbare kracht te muzikaliseren. Rituelen waarin

overal ter wereld mensen proberen zichzelf te verheffen, zijn dan

ook een voortdurend opduikend refrein in dit leven, van stamce-

remonies tot gregoriaanse gezangen in kloosters; van hindustaan-

se bahjans tot sjamanen en genezers; van Om tot Amen en van

klassieke muziek tot klankschalen en dance.

Muziek zegt: welkom in mijn Universum en in mijn huis

voor onderweg. Is dat niet muziek als transformerend vermo-

gen? Ik zing dus ik ben. Met recht een state of mind, als het

gaat om de diepere individuele ervaring.

Elkaar en onszelf op die manier ontmoeten geeft een trans-

formerende kracht; een meer verruimd lichaamsbewustzijn.

Dat hebben mensen door de eeuwen heen altijd al aangevoeld

en doorgegeven: de magie van de tempel die ons lichaam is;

de inhoud van wie wij echt zijn...

In dat lied van herkenning is het moment al magie gewor-

den nog vóór de klank blijft hangen.

Dat gevoel van thuis-zijn is in woorden moeilijk te hante-

ren, maar in muziek des te beter. Er is zoveel meer te beleven

aan muziek en aan onszelf. Zeker is, dat we diep in onszelf sa-

men komen door klank. Juist de ecologie van klank is een ex-

pressie van onderzoek naar jezelf.

Spontane ervaring en respect voor de “heilige” kracht van

geluid dat samenvalt met de melodie van ons leven, is het ver-

bluffende gevolg.

1. Hans Jenny: Cymatics. Macromedia Publishing, 1967 / 1974.

2. Masuru Emoto: Water weet het antwoord. Ankh-Hermes, 2005.

3. Bruce Lipton: The biology of belief. Mountain of Love. 2005.

Eric G. Guns is musicus, componist en opnametechnicus.

Altaar VKK-kerk

te Amersfoort

foto:

Rob Veltkamp
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Het energetisch aspect van muziek

Muziek en het verborgen leven van de cellen

Eric G. Guns

Interessante vraag: als we de ritmes en frequenties van ons

lichaam zouden kunnen horen, hoe zouden die dan klinken?

Uit wetenschappelijk onderzoek door celbioloog David

Deamer is nog niet zo lang geleden de muzikale verhouding

tot DNA gebleken. Muziek blijkt een natuurlijk medium om

de complexe patronen van proteïnen en genen in compositie

en geluid te vertalen. Het lichaam maakt muziek; op elk ni-

veau vind je er de sleutel tot je eigen leven mee. Slechts door

de beperkingen van ons gehoor nemen we maar een klein deel

waar van het trillingsspectrum dat ons lichaam is. Maar ook

onze lichaams- en gezichtsverhoudingen weerspiegelen meer

dan wij beseffen de universele cycli van ratio en harmonie, en

daarmee de plaats die wij in de natuur innemen.

Verborgen harmonie
Zo ademt ons lichaam bij diepe meditatie gemiddeld 432 maal

per uur en bij een gemiddelde van 72 hartslagen per minuut

klopt ons hart 4320 keer in een uur. In muziek staan deze cij-

fers voor de muzikale intervallen kwart, kwint en octaaf.

Sterker nog: in bloemen, planten, mensen en dieren komen

telkens basisstructuren terug die lijken te wijzen naar een ver-

borgen harmonie in de dingen (de gulden snede).

In 1787 toonde Ernst Chladni aan, dat grafietpoeder op een

glasplaat geometrische figuren vormt, als de glasplaat met een

strijkstok wordt aangestreken. Recentere experimenten van de

Zwitserse onderzoeker Hans Jenny met betrekking tot geluid en

vibratie laten talloze geometrische patronen zien, die je terug

vindt in de natuur en in onze cellen (cymatics) ¹. Veel van het

onderzoek dat door Hans Jenny is gedaan, lijkt op de experi-

menten van Masuru Emoto ², die de uitwerking van klank in

water heeft gefotografeerd, resulterend in de prachtigste water-

kristallen. Iets wat o.a in de film What the bleep do we know de

vraag oproept: wat betekent deze wetenschap, als we ervan uit

gaan dat ons lichaam voor het grootste deel uit water bestaat?

Energiesysteem
Wij bestaan uit cellen die overal in de kosmos te vinden zijn.

Intelligente cellen, die energetisch vibreren. Darwin heeft in die

zin niet helemaal gelijk gehad, omdat in zijn werk de notie van

een energiesysteem ontbreekt. Het is in dit verband een groot

genoegen om het boek The Biology of Belief ³, van Bruce Lip-

ton, te lezen. Hieruit blijkt eens te meer, dat de wisselwerking

die in onszelf plaatsvindt een complex wonder is, waar we vaak

nog te veel aan voorbijgaan. Zo resoneert muziek (herz) met de

specifieke trillingsaspecten van onze cellen en organen ( sa-

mengestelde cellen) en wisselt op die manier al dan niet ge-

zondmakende informatie uit. Iets wat niet door iedereen wordt

beseft. Het ritme van onze hartslag, het ritme van onze ademha-

ling en hersengolven zijn feitelijk onderdeel van immense cycli

in een muzikaal universum en in de evolutie. Dit speelse proces

is door Thomas Carlyle als volgt beschreven:

See deep enough and you see musically

the heart of nature being everywhere music.

De chemie en ervaring van onze zintuigen hebben zo bekeken

hun oorsprong in trilling. En trilling is onder meer hetzelfde

als klank. Een gitarist die een gitaar bespeelt, doet door reso-

nantie de snaren van een tweede gitaar, op zo’n 20 centimeter

afstand van hem geplaatst, onwillekeurig meetrillen. Dit zijn

processen van harmonische overdracht, die te vergelijken zijn

met het magnetisme dat muziek in onze cellen oproept.

Ons lichaam is een muzikaal systeem in een groter sys-

teem. En muziek die wij horen met onze oren is niet alleen een

ervaring van onze oren, maar een response van het totale dy-

namische wezen dat wij zijn. Dat doet je anders horen..

Ervaringspatronen
Het is al geen nieuws meer dat je door middel van geluid de

ritmische trillingen van hersengolven kunt veranderen.

Sterker nog: ervaringspatronen in onze meerdere lagen van

bewustzijn kunnen voelbaar gemaakt worden door geluid. De

aandacht waarmee je met geluid werkt, maakt het verschil en

raakt het verborgen leven van je cellen.

The forms of snowflakes and faces f flowers may take on

their shape because they are responding to some sound in na-

ture. Likewise it is possible that crystals, plants and human

beings may be in some way music that has taken a visible form

(C E Guzetta).

Kortom je lichaam is een bijzonder rijke plek. En de ver-

banden tussen klank en onze fysieke wereld, zoals wij die ken-

nen, maakt je nieuwsgierig naar alles wat met muziek en jezelf

te maken heeft. De trillingen van een snaar of stembanden

zijn, in het klein, in wezen hetzelfde als de pulsaties van de

kosmos waarin wij leven.

Ons eigen lichaam, dat uit zo’n honderd triljoen cellen be-

staat, is complexer dan een planeet en het innigste samenwer-

kingsverband dat er is. Sterker nog, zo verschillend als je

organen zijn, zo hecht en intelligent werken ze samen. Het

calcium in onze botten vervangt zichzelf in een jaar. Ons ske-

let vernieuwt zich om de drie maanden. Achtennegentig pro-

cent van onze micro-organismen was er een jaar geleden hele-

maal nog niet, en onze huid vernieuwt zich maandelijks. De

binnenwand van je maag vernieuwt zich om de vier dagen.

Onze lever vernieuwt zich in zes weken tijd, en negentig pro-

cent van onze hersenenergie wordt door onze oren geleverd.

Eigen engelen
Alles in ons lichaam heeft de juiste structuur – zo precies is

het leven dus al. Genetici kennen slechts % van de geheimen

van het DNA. Miljarden jaren geleden was het universum zo

groot als een atoom. Als we willen weten hoe uit zoiets kleins

zoiets groots kan komen, kijk dan naar dit leven en jezelf.
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Negentig jaar VKK

De mythe van de mis

Johan Pameijer

Die zondag regende het pijpenstelen. Toch wilde mijn vrouw

naar de kerk. En haar kerk stond niet om de hoek. Eerst moest

ze naar het station, de trein in van Almelo naar Zwolle, dan nog

een kwartiertje lopen door de regen. Ik kon het niet over mijn

hart verkrijgen om haar dat aan te doen en ik bracht haar met

de auto. Dat besluit uit 1975 veranderde mijn leven. Aanvank-

elijk dacht ik erover om haar bij de kerk af te zetten en zelf wat

door de stad te dwalen. Maar de regen verhinderde dat. Ik ging

mee naar binnen en maakte voor het eerst van mijn leven een

mis mee. Achteraf besef ik hoe beslissend dat gedwongen kerk-

bezoek voor mijn verdere leven was. Ik bevond mij op een kruis-

punt. Onbewust van de invloed van dat moment, ontving ik de

impuls om de juiste richting in te slaan. Dertig jaar later kijk ik

terug op een priesterlijke loopbaan van bijna een kwart eeuw in

haar Kerk, de Vrij Katholieke Kerk.

Beslissende momenten komen onverwacht
Beslissende momenten dienen zich doorgaans onverwachts

aan. Ik herinner mij hoe “iets” mij in mijn nekvel pakte en mij

naast het altaar neerzette. Vóór ik het besefte was ik dienaar

en drong het tot mij door, dat ‘het’ werkte. Stapje voor stapje

had ik mij gewonnen gegeven, mij overgegeven aan een ritu-

eel dat ik nauwelijks begreep. Maar het kwam over mij alsof

de hemel zich over mijn aardse bestaan vouwde en mij om-

sloot in zegenende handen. Ik voelde mij opgetild in een nieu-

we dimensie. Alle oude vooroordelen smolten weg in een stil

begrip voor al die mensen die zich lieten wiegen op de cadans

van eeuwenoude rituelen. Dat waren geen loze gebaren, geen

zielloze woorden. Een diepe werkelijkheid openbaarde zich in

de stille handelingen. Weldra meende ik door te dringen in de

geheimen van de mis: een rituele mythe, zich openbarend als

een geleide meditatie.

Lang voor mijn binnenkomst was de VKK vrijwel uit het niets

opgedoken als een vreemd eiland in het landschap van traditi-

onele Kerken. Liberaal en ondogmatisch omarmde zij het oude

ritueel alsof zij, de ketterse draagster van kathaars gedachte-

goed, toch verbonden wilde blijven met de grote moederkerk.

Haar bestaansrecht ontleende zij aan de oude wijsheid, behoed

door de theosofie en weer herontdekt in de gnostische ge-

schriften van Nag Hammadi.

In het jaar van haar stichting, 1916, mocht een grote bloei

worden verwacht, maar inmiddels leidt onze kleine Kerk een

nauwelijks opgemerkt bestaan in de zware slagschaduw van

de katholieken en protestanten. Bescheiden en onopvallend

behoedt zij de oude, door de grote Kerken verworpen, Myste-

riën en laat zij zich inspirireren door de goddelijke wijsheid

van de gnosis. Een Kerk naar mijn hart, met een spirituele

boodschap die nog door te weinig mensen wordt verstaan.

Een inwijdingsweg
Bij mijn komst had de VKK al een hele historie achter zich.

Het verzoek aan mij om nu bij het negentigjarig bestaan van

de Kerk iets te schrijven is dus eigenlijk onterecht. In alle be-

scheidenheid kan ik slechts putten uit mijn eigen, in volle vrij-

heid ontwikkelde gedachten over het mystieke erfgoed van de

VKK, de universaliteit van haar prachtige rituelen, de verbor-

gen achtergronden die ten grondslag liggen aan het mysterie-

spel aan het altaar. In mijn boek “De schatkamer van het licht”

liet ik mijn ideeën over de geheime relatie van onze rituelen

met de esoterische wijsheid van oude cultuurvolkeren de vrije

loop. Het verheugt mij, dat het boek ook in Rooms-Katholieke

kringen als een openbaring is ontvangen. “Eindelijk lezen we

eens waar onze rituelen hun wortels hebben,” was een reactie

uit Rooms-Katholieke kring.

Wat ik in het vervolg van dit verhaal aan het papier toever-

trouw, is eigenlijk een beknopte samenvatting van wat in “De

schatkamer” is uitgewerkt. Op weg naar het eeuwfeest is het

van groot belang je te realiseren, dat de VKK ‘katholiek’ is in

de zin van universeel en ‘Kerk’ in de zin van mysterieschool.

De mis, die als een geleide meditatie wordt opgevoerd, is daar-

in niet anders dan een geritualiseerde inwijdingsweg, zoals die

in de antieke Mysteriën aan de hand van de oude mythen werd

ondergaan en doorleefd.

ZEVEN zuilen
Vóór aanvang van de dienst wordt de ‘Bezinning op de Wijs-

heid" gelezen, een veelzeggend begin, deze samenvatting uit

Spreuken 8 en 9. “De wijsheid heeft zich een huis gebouwd en

haar zeven zuilen opgericht.” De scheppende wijsheid reali-

seerde het goddelijke bouwplan in dezelfde zeven categorieën,

die de schrijvers van de Indische Veda’s al bespeurden en die

de grote Pythagoras signaleerde. Ook zij ervoeren het getal ze-

ven als de scheppingsgrondslag. De oude Egyptenaren reali-

seerden in de grote piramide van Cheops zeven compartimen-

ten, stuk voor stuk schreden op de grote inwijdingsweg, die in

de koningskamer werd voltooid. In het graf van Toetancha-

mon ontdekte men vier gouden schrijnen, die drie doodskisten

omsloten. Het gebalsemde lichaam van de farao lag daarin als

een goddelijk relikwie. Zeven, het getal dat telkens weer op-

duikt als de sleutel op vele geheimen.

Het gebed dat Christus ons leerde, het “Onze Vader’,

spoort volledig met deze onverwoestbare traditie. Zeven beden

houden de herinnering levend aan de zeven rishi’s, die samen

het universum grondvestten en de zeven zuilen in het huis van

de Wijsheid. Terzijde denken we misschien aan de zeven kleu-

ren in de regenboog, de zeven tonen in het octaaf en, sinds de

stichter van de VKK Charles Webster Leadbeater de oosterse

chakra-filosofie wereldkundig maakte, ook aan de zeven

chakra’s. Deze zeven hoofd-chakra’s blijken een prominente

rol te vervullen in het Vrij-Katholieke ritueel, maar ook - en
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dat wordt minder opgemerkt – in de bouw van kathedralen en

kerken, die volgens mystieke regels zijn ontworpen.

Telkens als ik de Raalter kerk betreed, gaat door me heen

hoe ik de zeven compartimenten doorschrijd, overeenkomend

met de zeven chakra’s, de zeven beden van het Onze Vader en

de zeven zuilen van Wijsheid. Laten we samen ons kleine

kerkje binnengaan. Vanaf de straat zetten wij onze voeten op

het stoepje en duwen de houten deur open. De eerste barrière

naar het heilige der heiligen is genomen. Het ‘Verlos ons van

de boze", de bede van het wortelchakra is gezegd. Nu komen

we in de vestibule, waar de beide wijwaterbakjes wachten op

indopende vingers. Gewoonlijk hangen we hier onze jassen en

mantels op en denken niet verder over de diepzinnige relaties

na. Maar dit is toch echt het tweede compartiment, overeen-

stemmend met het tweede chakra in de buik, de plaats van rei-

niging. Hier zou het “Leidt ons niet in verzoeking” kunnen

klinken. Vandaar de wijwaterbakjes. In grote kerken bevindt

zich hier de doopvont.

Het schip van de kerk in Raalte is maar een scheepje. Des-

ondanks vertegenwoordigt het ‘t derde compartiment, de

plaats van het miltchakra, in het Onze Vader de bede “Vergeef

ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren.” In

deze ruimte nemen de bezoekers plaats om deel te nemen aan

de rituelen, het Woord te ontvangen dat het Ego – opgewekt

door de energie van het miltchakra – transcendeert.

Het vierde compartiment, het priesterkoor, is voorbehou-

den aan de celebrant en zijn dienaars. Deze heilige ruimte is in

de grote kathedralen doorgaans afgesloten met een touw of in

het Oosten door een ikonenwand. De achter die ikonenwand

liggende ruimten – het altaar en toebehoren – zijn aan het oog

onttrokken, omdat zij verbonden zijn met de hoogste inwij-

dingen, normaliter nog niet bereikt door de mens. Alleen ge-

wijde kandidaten mogen zich in deze ruimten wagen. De

overeenkomstige bede in het Onze Vader luidt: “Geef ons he-

den ons dagelijks brood”. Het is het verzoek om de kennis van

het hart, die het rationele doordringt. In de kerk is dit de plek

van het hartchakra, het centrum van liefde en toewijding.

Zo bereiken we de drie geestelijke objecten: het altaar, het

tabernakel en het allerheiligst Sacrament, de vijfde, zesde en

zevende compartimenten in het kerkgebouw, overeenstem-

mend met de chakra’s in keel, voorhoofd en kruin en in het

Onze Vader terugkerend in de beden “Uw Wil geschiede, zo-

wel in de hemel als op aarde”, “Uw koninkrijk kome” en “Uw

Naam worde geheiligd”, de drie op God gerichte beden in te-

genstelling tot de vier naar de mens neigende beden. De pira-

mide van Cheops, een inwijdingstempel, verbergt op de

overeenkomstige plekken de koninginnekamer, de grote

galerie en de koningskamer.

Door zijn wijding tot priester ontving de celebrant het

voorrecht om in deze drie verheven plekken te werken, tenein-

de de verbinding met het goddelijke te openen voor degenen

die in het schip van de kerk verzameld zijn. Door de wijdings-

handelingen werden zijn keelchakra en voorhoofdschakra ge-

activeerd, bij de bisschop zelfs de kruinchakra. Dat verschaft

hem het vermogen om het goddelijke te ontmoeten en de in de

mis verborgen mythe te vieren.

De mythe vieren
In de misviering draait het om de ontmoeting van de mens met

God. Ik herinner me een uitspraak van de Keulse mysticus Meis-

ter Eckhardt: “Met dezelfde ogen waarmee wij God zien, ziet

God ons." Met de volledige aandacht gericht op de sym- bolen

van een bovennatuurlijke en superbewuste werkelijkheid aan-

schouwen we het ontsteken en bewieroken van de zeven kaarsen,

de zeven zuilen waarop het geestelijke gebouw gegrondvest is.

Daarna ontplooit zich de zevenvoudige mis, de heilige metafoor

van de Christelijke mythe en daardoor de samenvatting van het

gemythologiseerde Jezus-leven. Stap voor stap komen de geboor-

te, de doop, de verheerlijking, de kruisiging en de opstanding

voorbij, culminerend in de nog onbegrepen Hemelvaart en de uit-

storting van de Geest, het veelal miskende feest van Pinksteren.

Zeven gebeurtenissen, geaccentueerde impulsen voor het bewust-

zijn in de grote boog van de menselijke evolutie.

Voor mij persoonlijk was het een openbaring te ontdekken

hoe chakra’s als culminatiepunten van alle andere zeventallen,

inwerken op het ritme van de mis. Onweerlegbaar mist deze

synchroniciteit zijn uitwerking op ons zevenvoudige bewust-

zijnscomplex niet. Uiterst subtiele energieën bewerken de ont-

waking van de ziel. Ongemerkt ondersteunen zij de oproep

van Paulus: “Ontwaakt gij die slaapt”.

Zodra de Invocatie is gezegd, is de grondslag gelegd voor de

reis door het onbewuste, hetgeen de mis in wezen wil zijn. Aan-

hakend op wat Anodea Judith in haar Handboek Chakra-

psychologie beweert, herstellen we de tempel die het lichaam is

in ere. Dan volgt het Asperges, de besprenkelende reiniging met

gewijd water, een actie van het tweede chakra, dat van Judith

het motto meekrijgt “Zwemmen in de wateren van verschil.”.

De derde fase behelst Absolutie, de gebeden, de acte van geloof

en de predikatie, waarover Anodea Judith predikt: “Een weg

naar macht branden.” Moeiteloos herkennen we in het Asperges

de Doop in de Jordaan, de rite van het element water, waarna in

de derde fase het vuurelement wordt geactiveerd, in het Je-

zus-leven gesymboliseerd als de verheerlijking op de berg.

Zo ontvouwt de mis zich tot het Offertorium. In de kerk

heerst een metafysische stilte. Iedereen beseft de nabijheid van

het mysterie. Judith spreekt over ‘het evenwicht in de liefde

vinden’. Het hartchakra ontvangt een sterke stimulans, omdat

de Communie nu eenmaal onbaatzuchtig wordt ervaren. We

bevinden ons op een kruispunt. Aan de ene kant de jachtige

wereld, aan de andere kant de diepe stilte van het universum.

De ziel wordt in een ontvankelijke toestand gebracht. Het in-

nerlijk leven richt zich op de inwonende geest, het aspect in

ons dat eeuwig is.

Anodea Judith geeft haar hoofdstuk over het vijfde chakra,

de hals, het motto mee: “Trillend tot expressie komen.” Het

ontvangen van de Communie, de Hostie op de tong, wekt het

besef van onvergankelijkheid in ons op. Het overeenkomstige

feest op de christelijke kalender is dat van Pasen. De Opstan-

ding is realiteit na de voorafgaande kruisiging van de geest.

Het proeven van de smaakloze Hostie op de tong, het orgaan

van de keelchakra, opent het visioen van de eindeloze, van

Geest vervulde, leegte.

Na dit heilige hoogtepunt in de mis volgen nog twee mis-

delen, die de werkzaamheid van de beide hoofdchakra’s tegen-

woordig stellen. Het Postcommunio van het voorhoofd-

chakra, het zogenaamde derde oog, inspireerde Anodea Judith

tot het motto “Onze weg erdoorheen zien”, waarna de eindze-

gen, een manifestatie van de kruinchakra haar bewoog tot de

belofte: “Je openen voor het ‘mysterie van de hemel’.” Zo be-
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9. De weg van de leerling van de christelijke mysteriescholen leidt

tot een wandelen met God; maar dan met volle wil en in vol

bewustzijn.

10. Een laatste stap is dan: een wandelen als God.

11. De tempel staat immers tegelijk symbool voor de mens die

daarin het goddelijke aanbidt; met het altaar als lichaam en het

tabernakel als hart.

Daaraan kunnen we op dit moment volgens mij toevoegen:

12. “Het wandelen op deze aarde, met mensen die de verant-

woordelijkheid op zich nemen door het goddelijke volledig in

zich uit te drukken”. Dat plaatst de verantwoordelijkheid bij ons

en niet bij God of Christus buiten ons. God dient ons

voortdurend. Het gaat erom wat wij doen met de kracht,

zachtheid en liefde die God ons alsmaar aanreikt.

Om dat te bereiken is innerlijke scholing nodig. Innerlijke

scholing is niet iets buiten ons, maar in ons. Binnen in ons is

alle kennis aanwezig. De kunst is die omhoog te halen en te

benutten voor de wereld. Dat is een proces dat elk mens zelf

ter hand kan nemen. Omdat kennis voert tot Waarheid, werkt

het meteen bevrijdend. En dat is een wezenlijk doel: een vrij

mens te worden.

Door jezelf innerlijk te scholen, kom je tot inzicht en daar-

mee ruim je heel geleidelijk onwetendheid op. Je gaat begrij-

pen hoe de zichtbare en onzichtbare wereld in elkaar zit. Door

dat te “zien” wordt je duidelijk wat jouw bijdrage kan zijn;

wordt je ook duidelijk waarom je hier bent, en dat geeft een

heel andere kijk op God. Doordat het Godsbeeld verandert,

verandert je gedrag en levenswandel. Je gaat leven volgens de

goddelijke wetten en het brengt je innerlijke vrede.

Het zou een prachtige, extra taak voor de Kerk zijn om bij

dat proces richtingaanwijzer te zijn. Ook niet meer dan dat,

omdat elk mens zelf het pad moet gaan. Niemand kan het voor

de ander doen. Maar richting geven aan hen die vragen, steunt

het evolutieproces.

Door richtingaanwijzer te zijn, kunnen mensen gemakke-

lijker het pad vinden en op het pad blijven, waardoor de eigen

lichtkracht toeneemt. En daarmee zijn we terug bij wat door

Mgr. Leadbeater het belangrijkste doel wordt genoemd: het

helpen van de wereld in het algemeen. Nu met mensen die

sterke lichtdragers zijn en hun liefde laten stromen. Daar is op

dit moment behoefte aan in de wereld, om de chaos op te los-

sen en om te vormen tot een wereld waarin we in werkelijke

vrede met elkaar leven.

Alom wordt er geroepen om vrede. Het besef dringt door,

dat we vrede op individuele basis moeten creëren om het ui-

teindelijk mondiaal te ervaren.

De taak van de Kerk wordt daarmee uitgebreid. Naast

lichtverspreider, het realiseren van vrede op aarde. Maar vrede

kan niet anders tot stand komen dan door mensen die licht en

liefde uit hun hart laten stromen. Dus het oorspronkelijke doel

blijft overeind.

Er komt wel een component bij, en dat is het eigen en col-

lectieve niveau van liefde laten groeien. Maar ook dat is niet nieuw.

Het christendom is immers in essentie een religie die draait om lief-

de; de volledige liefde zijn zoals Hij Liefde was die ons heeft laten

zien tot welk niveau de mens kan stijgen.

Volledige liefde worden dat is onze taak. Ons zelf ontwikkelen

tot dat niveau van totale liefde is de bedoeling van het christendom.

Als Kerk worden we getest op onze dynamiek om dat voor

elkaar te krijgen. Dynamisch zijn betekent open staan voor an-

dere zaken dan de gebruikelijke en daar iets mee doen. En op

het laatste komt het aan: doen.

En prompt komt de vraag: hoe bereiken we dat?

Vraag dat aan de binnenkant. Start daarom een proces van

innerlijke scholing. Want dat betekent letterlijk bij God op

school zitten. Je legt bij het naar binnen gaan immers contact

met God in je. Door dat te doen wordt ieder persoonlijk de

weg gewezen en inzicht aangereikt. Het is door de eeuwen

heen beproefd en heeft groten der aarde opgeleverd.

Zij staan in de boeken vermeld. Waar het in deze tijd om

gaat, is dat mensen die inzichten nu verwerven, en nu vrede

realiseren. En dat naar binnen gaan is niet iets wat recent be-

dacht is, het werd bij herhaling door Jezus aangereikt in de

vorm van: “Ga naar uw binnenkamer en ontmoet daar de Va-

der”. Vader en God zijn synoniem. Het “ bij God op school

zitten” is een meer eigentijdse uitdrukking.

De bijdrage die je als individu kunt leveren, is van wezen-

lijke aard, ook op wereldniveau. Wanneer dat wordt aang-

ereikt, krijg je vaak te horen dat het een druppel op een

gloeiende plaat is en dus niet helpt. Het gaat er ook niet om de

plaat aan de bovenzijde af te koelen, nadat hij gloeiend is ge-

worden. Het gaat erom ervoor te zorgen, dat de plaat niet zo

gloeiend wordt. En dat kan alleen, als de menselijke geest tot

bedaren wordt gebracht. Want die maakt collectief gezien de

plaat gloeiend. Dus de brander onder de plaat uitdraaien is

veel effectiever dan de druppel er naderhand bovenop gooien.

Door je eigen individuele geest tot verstilling te brengen, ben

je bezig die brander geleidelijk uit te draaien. Doordat meerde-

re mensen dat doen wordt het effect merkbaar. Door op die

manier jouw bijdrage te leveren, weet je zeker dat je niet die

zinloze druppel op de plaat gooit. Je hoeft er niet voor op reis,

je kunt het thuis doen.

Het lijkt mij best mogelijk de Kerk de extra functie van

richtingaanwijzer op het spirituele pad erbij te geven in de ko-

mende tien jaar. Doen we dat, dan hebben we bij het honderd-

jarige bestaan in 2016 echt iets te vieren.

De beslissing die we met Pinksteren 2003 genomen heb-

ben, reikt volgens mij verder dan het zelfstandig worden en

het wijden van vrouwen. Het raakt de hele mens en daarmee

de mensheid.

Daarom is het ook verheugend te merken, dat een aantal

landen op het noordelijke halfrond zich bij onze stap hebben

aangesloten. Hoe groter de groep, des te groter de kracht die

we kunnen bieden.

Bovendien is het verheugend, dat innerlijke scholing zijn

weg gevonden heeft in de opleiding voor de geestelijkheid.

Om de extra taak tot stand te brengen is het gewenst dat de

geestelijkheid die actief is in onze Kerk samenwerkt. Die samen-

werking groeit. Priesters en bisschoppen ondersteunen elkaar, en

werken soepeler samen dan enkele jaren geleden. Het is alsof we

de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen en van daaruit ac-

tief zijn. Kerkgemeenten beginnen onderling samen te werken en

dat maakt een vlotte onderlinge uitwisseling mogelijk.

Iemand van 90 wordt als een grijsaard gezien. Laten wij

duidelijk maken, dat we vitaal zijn en in beweging, op weg

naar dat wat oorspronkelijk de bedoeling was: een religie ge-

bouwd op liefde.

* * *

Theo Mensink is priester in de kerkgemeente “St. Maarten” te

Utrecht; tevens voorzitter van de Nederlandse Clericale Synode.
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Nu we 90 jaar zijn, worden
we getest op onze dynamiek

Theo Mensink

Op 13 februari van dit jaar is de Vrij Katholieke Kerk 90 jaar

geworden. Zij is gesticht toen de wereld op z’n kop stond, tij-

dens de eerste wereldoorlog. Op het eerste gezicht een vreemd

moment om een Kerk te stichten. Maar als dat gebeurt om

geestelijke kracht te verspreiden voor de mensheid, is het niet

zo vreemd meer.

De beide stichters, Mgr. Wedgwood en Mgr. Leadbeater,

hadden een duidelijk doel voor ogen. Zij stichtten een Kerk

die een ruime mate van gewetensvrijheid biedt. De leden van

de Kerk wordt volkomen vrijheid geboden, in het bijzonder

ook wat betreft de uitleg van de H. Schrift, de geloofsbelijde-

nissen en de liturgie. De Kerk is van mening dat de gods-

dienstvormen gelijke tred moeten houden met de groei en de

verlichting van de mensheid. De Vrij-Katholieke Kerk tracht

haar leden te helpen het goddelijke Licht in zich te verwerke-

lijken. Daarbij hebben de erediensten een drieledig doel:

(1) Het aanbidden, loven en eren van God; (2) De aanwe-

zigen tijdens de diensten te helpen; (3) Het helpen van de we-

reld in het algemeen, door gezamenlijk een stroom van geeste-

lijke kracht uit te storten over de omgeving.

Kerken worden doorgaans gesticht om God te eren. De in-

valshoek van onze stichters was duidelijk ruimer. Licht ver-

spreiden ten dienste van de mensheid, die individueel en col-

lectief bezig is te evolueren naar een hoger niveau van mens-

zijn. Hoe verder een mens in bewustzijn stijgt, hoe meer zicht

er ontstaat op de betekenis van de goddelijke wetten. Daarom

bidden wij elke zondag in het gebed voor de vrede, om de

mensheid te leiden naar het verstaan van die goddelijke wet-

ten, opdat vrede en goede wil op aarde mogen heersen.

Het streven naar een hoger bewustzijn is in overeenstem-

ming met de goddelijke wetten. God heeft die wetten gestruc-

tureerd en die aan iedereen geschonken als wezenlijk deel van

het inwonende Licht. Dat biedt ons de kans onze goddelijk-

heid uit te drukken in overeenstemming met die wetten. Daar-

mee dienen we de mensheid.

Dus ieder van ons kan dienaar zijn van het geheel waar we

deel van uitmaken. De grootste dienaar is Christus, Die zich-

zelf voortdurend offert (aanreikt) als de eeuwige Hogepriester.

God onderhoudt en steunt door die aanreiking alles wat ge-

schapen is. Zo wordt het in stand gehouden. Wij loven en eren

God om die reden. Vanuit die visie zijn wij individuele licht-

dragers, die uit vrije wil kunnen werken aan het versterken van

het licht in ons, ten dienste van het geheel. Door dat samen te

doen, in kerkverband, wordt dat licht tot een bundel en onder-

steunt de evolutie van de mensheid met meer kracht dan wan-

neer we dat alleen doen. Dit samen doen is een essentieel aspect

van ons kerk-zijn. Daarnaast beseffen we steeds beter dat het

van belang is te werken aan onze eigen ontplooiing. Dat ont-

plooien brengt het licht naar buiten. Dat ontplooien vindt

plaats door het mannelijke en het vrouwelijke in ons zelf in

evenwicht te brengen. In dat proces van ontwikkeling hebben

we met Pinksteren 2003 een stap gezet naar zelfstandigheid en

ons tijdelijk losgemaakt van het internationale geheel, dat be-

kend staat onder de naam Liberal Catholic Church.

Dat zelfstandig worden had een diepe grond. (Het motief

was in de eerste plaats de discriminatie van de vrouw op te

heffen), maar er zit méér achter). We zochten en zoeken naar

een vollediger beeld van ons menszijn en naar een manier om

dat uit te drukken. Een mens die liefde wil uitdrukken in zijn

dagelijks leven. Zodra het innerlijke evenwicht er is tussen het

mannelijke en het vrouwelijke, stroomt de liefde vanzelf uit de

mens, die niet langer “onvolledig” is, maar “meer heel”.

De drang naar deze heelheid was voldoende sterk om ervoor

te zorgen, dat we de zelfstandigheid hebben opgezocht en daar-

bij tegelijkertijd vrouwen evenals mannen de mogelijkheid wil-

den bieden om gewijd te worden tot priester en tot bisschop.

Nu we die stap gezet hebben, worden we op onze dyna-

miek getest om te zien hoe we verder gaan op het pad naar

heelheid. Vasthouden aan de bestaande patronen brengt geen

verandering. Er moet iets worden losgelaten en iets worden

toegevoegd, anders doen we wat we al 90 jaar doen. Dat was

goed, maar nu is er iets meer nodig, aanpassingen. Als we dat

doen, sluiten wij aan bij de mening van onze vroegere voorzit-

tende bisschop en medestichter van de VKK, Mgr. C.W. Lead-

beater. Hij schrijft in 1924: “Wij zijn van mening dat de

godsdienstvormen gelijke tred moeten houden met de groei en

de verlichting van de mensheid”. De essentie daarvan is, dat

we het goddelijke in de medemens zien en tegelijkertijd het

goddelijke in onszelf naar buiten brengen. We stellen daarmee

God in de mensheid centraal. Ieders inwonende Licht wordt

steeds meer van belang.

In het artikel van Ben Fisser over “Groei en Metamorfose van

de godsdienst” in het decembernummer van Reflectie van 2005,

eindigt hij met een opsomming van de ontwikkeling van de gods-

dienst door de eeuwen. De essentie van die metamorfose geeft hij

in een opsomming weer. Die opsomming wordt hier herhaald:

1. God schept de mens naar zijn gelijkenis.

2. De mens wandelt in droombewustzijn met goden.

3. De mens aanbidt de goden in hun verschijning in de natuur.

4. Er wordt een speciale plek in de natuur aangewezen voor de

verering van de goden.

5. De goden wordt een huis, en tempel, aangeboden; hierin wonen

zij en het volk blijft buiten om hen te vereren.

6. Het heiligdom wordt steeds meer opengesteld en de mens komt

steeds verder naar binnen.

7. De priester heeft de gemeente nodig in zijn rituele handeling,

want in het heiligdom werken priesters en gemeente samen om

de Geest van God te ontvangen; de priester is gewijd om daartoe

een kanaal te kunnen zijn.

8. Als de gemeente in de natuur delen van de mis viert, ervaart zij

de aanwezigheid van God om haar, maar nu ook in haar.
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lichamen Postcommunio (Hemelvaart) en eindzegen (Pinkste-

ren) de afronding van de menselijke evolutie op aarde.

Voor velen zijn mythen ontsproten aan de menselijke ver-

beelding. Jung was een van de eersten die ontdekte dat mythen

overal ter wereld dezelfde processen beschrijven. In tijden van

algemeen analfabetisme was de mens aangewezen op beeld-

verhalen, afbeeldingen en verbeeldingen van processen die

zich onopgemerkt in de ziel afspelen. Volgens Jung keerden

steeds dezelfde thema’s in wisselend gewaad terug, zowel in

dromen als in mythen, de dromen van de ziel. De Mysterie-

godsdiensten baseerden er hun riten op. Kandidaten dienden

de mythen te leven, te ervaren, te belevendigen, zodat de zie-

len werden aangesloten op de zielenkrachten, die de verwerke-

lijking van het Zelf beoogden. Jung introduceerde de

zelfverwerkelijking als psychologisch equivalent van de antie-

ke inwijdingsmystiek. Die kwam neer op het bewustmaken

van doorgaans onbewuste processen in de ziel.

In de tempels van Griekenland, Egypte, Mesopotamië en

later ook in het land der Romeinen speelden acteurs de mythen

na en konden de kandidaten voor inwijding zich inleven in de

onnavolgbare perikelen in de godenlevens. Zo vreemd is het

dus niet, dat onze mis op ritueel niveau het in de evangeliën

beschreven leven van Jezus op de voet volgt. Van geboorte tot

kruisdood en opstanding, tot zelfs de uitstorting van de Chris-

tusgeest wordt meegeleefd en elke gang door het Christusle-

ven laat een afdruk in de ziel achter. Na verloop van tijd is de

individuele ziel aan de Christusziel gelijk gemaakt.

Pas nadat ik de mystiek in de mis had ontdekt, begon ik de

rituelen op hun waarde te schatten. Het leek op een mysterieu-

ze droom, vol duistere symbolen, die vakkundig was verklaard

en toegepast op het aan alle kanten omgrensde dagelijkse le-

ven. De mis maakt ons duidelijk, dat wij zijn ingebed in een

spiritueel universum van wording. Door regelmatig deel te ne-

men aan de misviering, werken we aan onze innerlijke groei

en verwerkelijken wij de vermogens van de ziel.

Dit alles dank ik aan de plensbuien van die bijzondere zon-

dagmorgen. De regen hield maar niet op en noodgedwongen

volgde ik mijn vrouw de kerk in en nam ik plaats op een van de

stoelen. Van een afstand volgde ik een dienst waar ik weinig

van begreep, niet vermoedend dat zich een van de grote levens-

mysteriën aan mijn ogen voltrok. Wat destijds wezensvreemd

aan mij leek, is veranderd in een levensbehoefte. Aandacht voor

de hogere dimensies van het leven voedt de ziel.

Wij leven in een ontzielde maatschappij, waarin de ziel

verkommert onder gebrek aan aandacht. Dankzij de rituelen

ontvangt de ziel haar dagelijks brood en komen we tot het be-

sef wat we werkelijk zijn, namelijk zielen voor wie het

lichaam het instrument is.

* * * * *

* * *
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Oude pentekening van de VKK-kerk te Rotterdam



De Vrij-Katholieke Kerk: luctor et emergo

De V.K.K. en ik

Nelly Schouw–Zaat

Het zal ergens in de periode 1965-1968 zijn geweest dat ik

voor het eerst iets hoorde over het bestaan van de Vrij-katho-

lieke Kerk. Ik werkte toen op de redactie van een Rooms-Kat-

holiek dagblad in Den Haag. Het was in de roerige tijd van het

Tweede Vaticaans Concilie. Mijn spirituele leven stond op een

laag pitje, ofschoon ik regelmatig voor de krant verhalen

moest schrijven over Rooms-Katholieke kerkgebouwen waar

beelden, knielbanken en mooie glas-in- loodramen uit verdwe-

nen. Want dat paste niet meer in het religieuze denken.

Ik had het gevoel dat geloven in mensen belangrijker werd

gevonden dan geloof in een hogere macht. Religie was een so-

ciaal en horizontaal gebeuren. Je moest goed zijn voor je naas-

ten, veel geld geven aan ontwikkelingshulp (alleen dan was je

een goede gelovige), ga maar door. Ik herinner mij dat ik op

een zondagmorgen tijdens een dienst in een dorpskerk bijna de

kerk ben uitgelopen. De priester had een nieuw soort credo en

een nieuw soort Onze Vader bedacht die doordrenkt waren

van een politieke ideologie die mij niet aanstond.

Voor politiek hoef je niet naar de kerk te gaan, zo was en

is nog steeds mijn ‘credo’. Dan kun je beter in de gemeente-

raad gaan zitten of de televisie aanzetten. Beroepshalve zat ik

al genoeg op publieke tribunes in gemeentehuizen. Dit alles

besprak ik op een keer met een collega-journalist van een an-

dere krant die daar kerknieuwsredacteur was. Hij zei: ‘Je zou

eens naar de Vrij-katholieke Kerk moeten gaan, daar doen ze

niet aan politiek’

Vrij-katholieke Kerk? Nooit van gehoord!
Het gevolg was, dat hij mij op een woensdagavond meenam

naar de Vrij-katholieke kerk aan de Haagse Rietzangerlaan. Er

werd daar een Vesperdienst gehouden. Ik zal niet zeggen dat ik

meteen ‘verkocht’ was. Zo zit ik in ’t algemeen niet in elkaar.

Maar na verloop van tijd ging ik vaker naar de diensten. Zoals

ik ook graag naar de Anglicaanse kerk in Den Haag ging. Mij

sprak de diepe devotie in de kerk aan en – inderdaad – de actua-

liteit van alledag gleed als het ware van je af. Uit die Haagse ja-

ren bij de VKK is mij vooral de herinnering aan de bisschops-

consecratie van mgr. Adriaan van Brakel bijgebleven.

De Vrij-katholieke Kerk ging een belangrijke rol in mijn

leven spelen. Ik verhuisde in 1970 naar het oosten van het

land en had al uitgezocht dat er in Deventer en Zwolle kerkge-

meenten waren. In Deventer werden diensten gehouden in een

verenigingsgebouw in de binnenstad en later in een huiska-

mer. Eens per maand kwam er een priester uit Twente of uit

Wageningen of Zwolle om te celebreren. Na afloop werden

alle liturgische benodigdheden in koffers gepakt en opgebor-

gen. De eerste keer dat ik in Zwolle naar de VKK ging kon ik

het gebouw niet vinden. Ik zocht een kerkgebouw, maar het

bleek te gaan om een hoekpand waar vroeger een drukkerij in

gevestigd was.

Eenmaal binnen trof mij weer de mooie sfeer en de liefde en

hartelijkheid van de kerkgangers. Toch had ik in de eerste jaren

niet veel behoefte aan sociaal contact of koffie drinken na af-

loop. Je hebt zoveel om over na te denken dat ik dit liever thuis

in stilte deed, dan met anderen erbij. Misschien ben ik door deze

attitude lange tijd een Vrij-katholiek van de koude grond geble-

ven. Ik was toen trouwens nog steeds geen lid van de VKK.

Lidmaatschap: inzicht en betrokkenheid
Dat veranderde, toen ik in 1980 trouwde met bisschop Wil de

Rijk. Ik werd tot lid van de Kerk toegelaten door priester

Arthur Robinson. De relatie met Wil verdiepte zich naarmate

wij onze religieuze inzichten op elkaar afstemden. Wil ging als

bisschop uiteraard regelmatig in diverse kerkgemeenten cele-

breren. Wij reisden er op zondagmorgen samen heen. Op de

heenweg in de auto naar bijvoorbeeld Naarden of Utrecht zat

Wil achter het stuur. Op zijn verzoek las ik uit het groene litur-

gieboekje het Collectegebed van die dag, het Epistel en het

Evangelie voor. Al rijdend over de rustige, zondagse wegen

bedacht Wil zijn preek en als hij eenmaal aan de dienst begon,

had hij een mooi thema uitgedacht. Voor mij, zittend in de ge-

meente, was dat altijd weer een verrassing.

Het landelijke kerkwerk kwam meer binnen mijn gezichts-

veld. Ik was intussen secretaris geworden van de nieuwe kerkge-

meente Raalte. Daardoor kwam ik bij de vergaderingen van de

Raad van Gemeenten onder voorzitterschap van Frans Mulder. Ik

vond het een voorrecht om zijdelings betrokken te zijn bij de bij-

eenkomsten van het Episcopaat die elke eerste woensdag van de

maand werden gehouden. De bisschoppen Brandt, Van Hoogen-

huyze, Van Brakel en De Rijk, met hun partners, waren dan in

Naarden. Er werd begonnen met een kerkdienst waarin een der

bisschoppen bij toerbeurt celebreerde en de anderen als altaardie-

naar meewerkten. Na de dienst en gezamenlijk koffiedrinken

trokken de bisschoppen zich terug om hun besprekingen te voe-

ren betreffende de gang van zaken in de kerkprovincie. Er werd

dan weer samen met de partners geluncht en daarna namen wij af-

scheid. Het was een fijne tijd, waarin ook sterk de nadruk lag op

de internationale betrekkingen.

In 1981 waren wij bij de Algemene Bisschoppelijke Syno-

de in Ojai, Californië. In 1982 werd mgr. Tom Degenaars in

Denemarken tot bisschop geconsacreerd en daaraan gekoppeld

was er een Europees Kerkcongres in Zweden. Dat leidde weer

tot Europese congressen in Nederland. De volgende Episcopa-

le Synode zou ook in Nederland worden gehouden. Dat is ge-

beurd in 1988, maar Wil was er toen helaas niet meer. De

eerste voorbereidingen heeft hij nog wel meegemaakt, maar in

het najaar van 1987 nam priester Philip Draaisma zijn taak

over. Hij en zijn vrouw Frida hebben onnoemlijk veel werk

verzet voor de organisatie van de Synode. Bisschop Philip is

tijdens die Synode tot bisschop-elect gekozen en werd in no-
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Bij een negentigjarig bestaan

Paul G. van Oyen

De Vrij-Katholieke Kerk bestaat negentig jaar. Een respecta-

bele leeftijd waarin veel is opgebouwd en veel is gebeurd. De

V-K. Kerk heeft haar bron gevonden in de Christelijke en in

de Vedische traditie, ontstaan als zij is vanuit het Theosofische

gedachtegoed. In de tijd waarin wij leven wordt het verband

tussen de Vedântatraditie van de filosoof-hervormer Shankara

en het (vroege) Christendom meestal genegeerd. De Christelij-

ke traditie is Semitisch geworden of gebleven en lijkt daarmee

uitsluitend nog broertje en zusje te zijn van de Joodse traditie

en van de Islam. De Vedische traditie is dan heidens en ken-

merkt zich door afgoderij in de vorm van Godenverering in

een onwaarschijnlijk grote verscheidenheid.

Het valt op dat zowel in India als in Europa met een zekere

regelmaat stemmen oprijzen en boeken worden gepubliceerd

over het thema dat Jezus zijn opleiding heeft gehad in

Boeddhistische centra in Kashmir en in Noord-India. In de

stad Shrinagar wordt zelfs een graf in ere gehouden dat aan

Jezus Christus zou toebehoren, omdat hij niet aan het kruis ge-

storven zou zijn, maar slechts schijndood was. Hij zou dan op

latere leeftijd weer terug naar India zijn gegaan, na eerst van-

uit het verborgene de jonge Christengemeenschap geleid te

hebben. Zeker is dat de leer van Jezus Christus en die van

Boeddha en van Shrî Krishna op veel punten een meer dan

frappante gelijkenis vertonen: zij putten uit dezelfde bron van

het onbegrensde, kaivalya (hetzelfde woord als het Latijnse

woord ‘coelum’ voor ‘hemel’).

We weten allemaal dat er maar één werkelijkheid kan zijn.

Dat is de waarheid. Omdat er maar één werkelijkheid is, is er ook

maar één waarheid. Een feit valt als feit niet te verloochenen.

Petrus trachtte zijn leermeester en zijn discipelschap te verlooche-

nen en raakte er geheel ontgoocheld door. Er is maar één waar-

heid. Iedere verwijzing naar het tegendeel is slechts schijn.

Dikwijls zelfs een schone schijn, vol ‘glitter en glamour’, maar

desalniettemin een oppervlakkige, kortstondige schijn. De waar-

heid zelf is tijdloos, onsterfelijk, onveranderlijk, altijd hetzelfde,

absoluut, en kent geen grenzen. Dit is het Ene zonder tweede; het

goddelijke principe dat aan de basis staat van al het bestaan. Jezus

zegt hierover in het Johannes Evangelie: Ik en de Vader zijn één.

Hij geeft daarmee op zijn eigen, radicale, wijze aan dat er geen

tweeheid of spanningsveld is: de mens zelf is goddelijk en onster-

felijk. Er is geen verschil tussen Vader en Zoon, tussen oorzaak

en gevolg. Daarmee sluit hij naadloos aan bij wat Sokrates de

mensen vijfhonderd jaar eerder ook voorhield. Van diezelfde So-

krates is overigens bekend, dat hij studeerde onder de hoede van

drie Brah- maanse pandits of geleerden, die in die tijd gedurende

drie jaar in Athene verbleven. Waren zij wellicht de legendarische

wijze vrouw Diotima, de leermeesteres van Sokrates uit het hei-

ligdom van Dodona, waarover hij met zoveel ontzag spreekt?

Kernpunt van de Semitische traditie is haar patriarchale

structuur, die terug te voeren valt op de aartsvaders van de

Joodse traditie en op Mozes, die overigens een Egyptische

prins was, zoon van de farao Toetmozes II. Daartegenover

staat de dynamische structuur van het Creatieve Beginsel als

barende Moeder. De schepping is een eindeloos baringsproces

en de barensweeën zijn navenant. De schepping is een pijnlijk

gebeuren, omdat wat één was nu twee lijkt te zijn. De twee-

heid van de schepping is niets anders dan de polariteit tussen

actief en passief, tussen positief en negatief of tussen Yin en

Yang. Alleen wie leert het geheel van een afstand te beschou-

wen, als een getuige, zal zien hoezeer het geheel een illusie is,

een schijn. De schepping is een projectie van het Woord dat

vlees werd in eindeloos veel ‘woorden’, want aan ieder ding

of wezen dat geschapen is, ligt een woord ten grondslag. Er is

geen Vader en er is geen Moeder. Er is slechts het Ene zonder

tweede. Dat is de werkelijkheid.

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

terugkeert. Wij zijn Gods kinderen, kinderen van het Licht.

Ons lichaam is voortgekomen uit onze moeder, verwekt door

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

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

het niet anders gesteld. We komen voort uit Moeder, worden

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

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

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

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

het leven werkelijk stromen. Door naar Moeder terug te gaan,

keren we weer terug naar huis, naar onze geborgenheid en vei-

ligheid. In haar armen vergeten we ons aparte bestaan en dan

valt alle tweespalt weg. We komen tot rust en vrede en zijn

intens tevreden en dankbaar.

Het is de grote verdienste van de Theosofie geweest, dat het

Westen is wakker geschud voor deze dynamische kant van onze

religieus-filosofische beleving. Sinds de tijd van T. Subbha

Row is de Theosofie verbonden geweest met het heiligdom van

Shringeri. Verbonden als ik ben met datzelfde heiligdom, wens

ik de Vrij Katholieke Kerk veel heil en zegen toe voor het vol-

gende decennium. De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt

door “schismatische” verschijnselen waarin juist het thema

mannelijk en vrouwelijk zo scherp en als tegenstelling naar vo-

ren is gekomen. De dynamische kant van ons bestaan is de moe-

derlijke zorg en liefde voor al wat leeft. Die liefde en zorg

overstijgen alle schisma’s en alle tweespalt. Moge die kant niet

alleen dynamisch blijven, maar vooral ook dominant. ||
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maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem ver-

geven? Tot zevenmaal toe?” Het antwoord van Jezus klinkt

nogal raadselachtig: ”Niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig

maal zeven maal." Dus concluderen wij: niet zevenmaal, maar

490 maal. Dat is opmerkelijk, want de 490 duidt evenals de 49

op een naderende nieuwe tijd.

Datzelfde getal, de 490, vinden we ook terug in de naam

van de stad Bethlehem. Elke Hebreeuwse letter heeft een ge-

talswaarde. De totaalwaarde van de letters waarmee de naam

Bethlehem wordt gespeld, bedraagt 490. Hier moet Jezus wel

geboren worden, want hij zal de mensheid naar de 500 leiden.

Opmerking verdient ook de plaatsnaam Moab, de laatste

en 42ste halteplaats van de Exodus. Geschreven met letters die

de waarden 40, 6, 1 en 2 vertegenwoordigen draagt ook Moab

het teken van de 49. Vanuit Moab trekt de stammoeder Ruth

van het geslacht waaruit Jezus voort zal komen naar Bethle-

hem. Ze trekt dus van de 49 naar de 490, intensiveert daardoor

de mystieke betekenis van het getal 49.

Wetende dat de zevende dag heilig is, wordt begrijpelijk

dat verheffing van de zevende dag met de volgende zeven

dubbel heilig is en dat geldt overduidelijk voor de 49 en zelfs

nog sterker voor de 490. Dus wie zeven maal zeventig keer

vergeeft, heeft een nieuwe verhouding geschapen. En wie in

de 490 wordt geboren en de zevenvoudige inwijding tussen

geboorte en uitstorting ondergaat, maakt de mensheid gereed

voor de nieuwe tijd, zoals ook voor de overledene in het Tibe-

taanse dodenboek na 49 dagen een nieuwe tijd aanbreekt.

De enige die deze transformatie kan bewerken, moet wel een

boddhisattva zijn, ofwel een goddelijk wezen dat mens wil

blijven om de mensen te onderrichten.

Mijn weg van de R.K.Kerk naar de
Vrij-Katholieke Kerk

Jan Soesbergen

Door innerlijk zoeken kwam ik in 1947 in aanraking met de

Vrij-Katholieke Kerk. Rooms-Katholiek gedoopt, gevormd en

opgevoed, werd mij dat contact echter vanuit de RKK verbo-

den. Ik moest de VKK zelfs afzweren, zo luidde de opdracht,

die ik echter niet heb uitgevoerd.

Ik werd lid van de VKK en ontving vanaf 1953 de wijdin-

gen vanaf Klerk tot en met diaken uit handen van mgr. Goet-

makers. In 1981 wijdde mgr. Van Brakel mij tot priester. De

grond van mijn keuze voor onze Kerk was, dat ik in deze Kerk

duidelijk vond wat ik zocht en de ervaring opdeed, dat de

Heer mij een weg wees door alles heen, ook in zeer moeilijke

omstandigheden.

In 1991 ging ik met emeritaat, maar ging door met dage-

lijks thuis te celebreren; met huisbezoeken en pastoraal werk,

en met Requiemdiensten bij begrafenissen en crematies. Ik

voelde, dat mijn taak nog niet volbracht was (om dat zo te

noemen) en voelde mij teruggeroepen tot het volledig functio-

neren in de kerk … totdat ik inderdaad in 2002 via mgr. Den

Outer die oproep kreeg!

Ik zie het nog steeds als een taak de intentie en de inspira-

tie van de VKK in de wereld uit te dragen.

Onze Kerk zie ik als een geestelijk vat, dat door de hemel

wordt gebruikt ter ontplooiing van het Koninkrijk Gods.

Jan Soesbergen is priester in de VK-Kerkgemeente te Utrecht.
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In memoriam Gilles Quispel

Op bijna 90-jarige leeftijd is Gilles Quispel tijdens een
verblijf in Egypte onverwacht aan de gevolgen van
een longontsteking overleden. Dat hij uitgerekend in
Egypte overleed mag opmerkelijk worden genoemd.
Een beschikking van het lot of van God, zoals hij dat
zelf wellicht zou willen noemen. Het was immers juist
in Egypte dat de Utrechtse emeritus hoogleraar in de
geschiedenis van het vroege christendom een schat
aan schriftelijke bronnen aanboorde.

Gilles Quispel was een theoloog, die bekendheid heeft
gekregen als onderzoeker van het klassieke en chris-
telijke gnosticisme. Hij behoorde zijn hele leven lang
tot de Nederlandse Hervormde Kerk (thans PKN
geheten).

Gnostiek
Centraal in het werk van Quispel staat de gnostiek, een

verzameling van in de tweede eeuw n. Chr. uit de
confrontatie tussen christendom en gnosticisme ont-
stane religieuze bewegingen. De uiteenlopende be-
wegingen van de gnostiek worden in de visie van
Quispel gekenmerkt door het beginsel van de vrije
mens en zouden hebben gepleit voor een niet-auto-
ritaire en ondogmatische beleving van het jonge
christendom.

Op 10 mei 1952 kocht hij voor zeer weinig geld de gnos-
tische Jung Codex. Deze bevat onder andere het zo
geheten Evangelie van de Waarheid. Later zou ook
uit de verdere ontdekking van de Nag Hammadi-
geschriften het Evangelie van Thomas bekend wor-
den. In het Thomasevangelie staan allerlei uitspra-
ken van Jezus waarvan Quispel meende dat zij ook
daadwerkelijk van Jezus afkomstig zouden kunnen
zijn. Hij publiceerde dit Thomasevangelie na 1956. In
2005 deed hij een nieuwe, ditmaal volledige publica-
tie het licht zien met allerlei toelichtingen van zijn
hand.

Het gnostische gedachtegoed van Quispel vindt ook veel
weerklank in de VKK. In het volgende nummer zal
dan worden stilgestaan bij de betekenis van zijn

vember 1988 geconsacreerd. In maart 1988 is Wil heenge-

gaan. Enkele maanden later, tijdens de Synode in Nederland,

ondervond ik dat het gemis door Wils heengaan ook internati-

onaal door velen werd gedeeld.

In 1990 vroeg Frans Mulder mij of ik voorzitter van het

Centraal Kerkbestuur wilde worden. Zelf was ik al voorzitter

van het kerkbestuur in Raalte, dus het werd een drukke func-

tie. Maar er was allerwegen sprake van groei en enthousiasme

en dat steunde mij en zeker ook de andere bestuursleden en

het Episcopaat. Tot eind 1997 ben ik CKB-voorzitter geweest.

Nieuwe ontwikkelingen: hoopgevende worstelingen

De grote problemen in het begin van de nieuwe eeuw, die

zouden leiden tot afsplitsing van de Vrij-katholieke Kerk in

Nederland van de internationale Kerk heb ik, evenals veel an-

deren, ervaren als een dramatische ontwikkeling, die mis-

schien wel onvermijdelijk zal zijn geweest. Terugblikkend kun

je zeggen dat het bed is opgeschud en er nieuwe perspectieven

zijn gekomen. Maar het heeft ons allemaal geconfronteerd met

de menselijke en ook kwetsbare kant van het samen Kerk zijn.

In de vorige uitgave van ‘Reflectie’ las ik enkele regels over

de functie van onze Voorzittend Bisschop mgr. Maurice War-

non, die mij uit het hart gegrepen zijn. Hij ziet zijn functie niet

als beleidsbepalend voor de gehele Kerk en wil ook niet in

hoge mate het spirituele pad van de kerkleden beïnvloeden.

Hij is degene die de besluiten van de Algemene Bisschoppelij-

ke Synode implementeert. Zo is het mijns inziens ook en ik

mag het in dit jaar dat de VKK negentig jaar bestaat, hoopge-

vend noemen dat dit principe weer terug is.

De worsteling van de afgelopen jaren heeft veel energie

gekost, heeft twijfels met zich meegebracht. Er zijn mensen

gekwetst en gehavend. Maar het heeft onze Kerk als geheel

niet verzwakt, eerder versterkt. Zoals de Zeeuwen zeggen:

“Luctor et emergo”, (Ik worstel en kom boven).

* * * * *

* * *

*
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Raam in Kerk te Amsterdam – foto: Rob Veltkamp



Negentig jaar Vrij-Katholieke Kerk (1916-2006)

Rob Veltkamp

Er zijn vele stormen in deze 90 jaren over de Kerk gegaan,

maar zij heeft stand gehouden. Onze Kerk heeft ook nog veel

te geven; er is daaraan geen einde zolang wij niet gezapig

neerzitten, maar altijd zoeken in de geen-grenzen-kennende

werkelijkheid van Christus.

Katholiek en Vrij
De naam van onze erk duidt aan, dat ze noch Rooms, noch

Protestant is, echter Katholiek: niet orthodox maar vrij.

Katholiek betekent algemeen, universeel, deel uitmaken

van Christus’ grote, onzichtbare mystieke Kerk, waarvan alle

Kerken op aarde slechts onvolmaakte vertegenwoordigsters

zijn. Ook is onze Kerk katholiek, omdat zij via de apostolische

successie de zeven sacramenten (Doop, Vormsel, Huwelijk,

Biecht, Priesterschap, Heilige Eucharistie, Heilig Oliesel)

bezit en deze uitdeelt aan de mensheid.

Vrij is zij, omdat zij geheel autonoom en onafhankelijk is;

zij vraagt niemand een voorgelegde geloofsleer te onderschrij-

ven; en ieder, die dat wenst, laat zij tot haar erediensten toe en

kan deelnemen aan de communie. Iedereen wordt volledig vrij

gelaten wat betreft het uitleggen van de Schrift, de Geloofsbe-

lijdenissen en de Liturgie.

De Vrij-Katholieke Kerk kwam tot stand ten gevolge van

een volledige reorganisatie in 1915-1916 van de Oud-Katho-

lieke Kerk in Groot-Brittannië, op meer vrijzinnige grondslag.

De Kerk ontleende haar wijdingen aan de Oud-Katholieke

Aartsbisschoppelijke zetel in Utrecht. De V.-K. Kerk heeft

zorgvuldig deze Apostolische Successie in stand gehouden.

De godsdienstige opvattingen en de leer van het Oud-Katholi-

cisme zijn niet die van de Vrij-Katholieke Kerk. Onze Kerk

noemt zich katholiek om hiermee de oorsprong van haar wij-

dingen en haar eenheid met de historische Kerk aller tijden

aan te duiden.

Wat er aan vooraf ging
De bron van de Vrij-Katholieke Kerk moet niet worden

gezocht in een Kerk die voortkwam uit de Reformatie (16e

eeuw), maar 200 jaar later. De Vrij-Katholieke bediening is af-

geleid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die in on-

min was geraakt met de Rooms-Katholieke Kerk, in de 18e

eeuw. De oude Hollandse Katholieke Kerk voert haar geschie-

denis terug tot de 7e eeuw na Chr., toen twee Engelse evangelie-

predikers, Willibrord en Bonifatius in Nederland, België en

Duitsland het Evangelie brachten en het Aartsbisdom Utrecht

stichtten. Vanaf 1739 is de oude Hollandse Katholieke Kerk on-

afhankelijk van Rome geweest en werd bekend als de Oud-Kat-

holieke Kerk, omdat zij volhoudt, dat de Rooms-Katholieke

Kerk is afgeweken van het geloof van de Oude Kerk door het

aannemen van nieuwe leerstellingen. In 1883 werd Gerardus

Gul Aartsbisschop van Utrecht en Hoofd van de Oud-Katholie-

ke Kerk in Nederland. In 1902 werd hij gepolst om een Oud-

Katholieke Kerk te vormen in Engeland en in 1907 werd er een

priester in Engeland gevraagd om de benoeming tot bisschop

aan te nemen. Dit was Arnold Harris Matthew, die 18 jaar in af-

zondering had geleefd. Na enige terughoudendheid en aarzeling

stemde hij toe en in 1908 werd hij geconsacreerd als Oud-Kat-

holiek bisschop. Deze consecratie vond plaats in de Geertruida

Kerk te Utrecht, waarbij als consecrator optrad Aartsbisschop

Gul. In zijn predikatie gaf Aartsbisschop Gul uiting aan zijn

vreugde dat hij in staat gesteld was het bisschopsambt te verle-

nen aan een “Brits Onderdaan” die regionair Bisschop zou wor-

den van de Britse Eilanden.

Deze wijding werd met gemengde gevoelens ontvangen.

Sommige Anglicaanse kranten spraken sympathiek, andere

vijandig. Rooms-Katholieke weekbladen waren ook vijandig

gezind. Nadat er veel kritiek was geuit in The Guardian, werd

de oppositie de kop ingedrukt door het publiceren van een

brief, welke de Bisschop uit Haarlem naar deze krant had ge-

stuurd. In deze brief schreef hij o.a. dat de Bisschoppen van

Nederland, Duitsland en Zwitserland volledig achter Bisschop

Matthew stonden.

Niettegenstaande deze eenstemmige uiting van steun bleef

de tegenstand van zowel de Anglicanen en Rooms-Katholie-

ken voortduren. Door al deze tegenstand, geruzie en een

rechtszaak wegens smaad, kwam er in 1910 een breuk met de

Kerk in Utrecht en werd de Oud-Katholieke Kerk in Groot-

Brittannië onafhankelijk, maar de Kerk groeide niet, maar ver-

loor alleen maar terrein. Tegen het einde van 1913 had Aarts-

bisschop Matthew (zoals hij nu werd genoemd) bijna al zijn

bisschoppen door ruzies en kibbelarijen verloren. In de zomer

van 1914 scheen het tij te keren. Frederik Samuel Willoughby,

een priester van de Kerk van Engeland, sloot zich bij de bewe-

ging aan. Deze priester was een Anglo-Katholiek (een Angli-

caans priester met naar het Katholicisme neigende ideeën).

Deze neiging tot het Katholicisme was geen aanbeveling voor

zijn parochianen en tijdens een vakantie van hem werd er een

onderzoek naar hem ingesteld en bij zijn terugkeer werd hem

verzocht zijn ambt neer te leggen. Aartsbisschop Matthew

ontving hem met open armen en uitte volkomen geloof en

vertrouwen in hem.

Daar Aartsbisschop Matthew ouder en zwakker werd,

vreesde men dat de Apostolische Successie in gevaar zou ko-

men. Het was duidelijk, dat een officiële opvolger noodzake-

lijk was en daarom werd er besloten om Priester Willoughby

tot Bisschop te wijden. Dit geschiedde in 1914 en vond plaats

in een privé-kapel van de Aartsbisschop. De nieuwe bisschop

begon zijn werk met veel enthousiasme en nam zijn ambt waar

tot voldoening van eenieder. Maar hij zou niet lang ongestoord

gelaten worden. De snelle promotie had ongetwijfeld afgunst

gewekt binnen de kerkgemeente. Het verleden van de bisschop

werd weer overhoop gehaald en alles wat men in staat was te

verzamelen werd naar boven gehaald en op de meest onscru-

puleuze wijze opgeschroefd. Een weekblad, van een niet te be-

nijden reputatie en belust op schandalen, publiceerde dit alles.

Het was duidelijk dat deze aanval op touw was gezet door zijn

vijanden. De aartsbisschop stond versteld, want hij had de bis-
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Een Christelijke Bodhisattva

Johan Pameijer

Vijftig dagen na Pasen breekt de Pinksterdag

aan. Massaal trekt het volk er op uit. Diep in de

harten sluimert het instinct van de nieuwe tijd,

die met Pinksteren aanbreekt. Helaas lijkt de

esoterische zin van dit grootste van alle feesten

te sterven in de algemene onwetendheid. Vraag

op straat een willekeurige voorbijganger naar

de betekenis van Pinksteren en vragende ogen

staren je aan.

Tenzij de voorbijganger een vrome Jood is.

Zijn ogen lichten op en met een glimlach om

zijn mond lispelt hij: “Het zeven-wekenfeest”.

In zijn geheugen duiken woorden uit Deutero-

nomium 16:9 op: “Van dat de sikkel voor het

eerst in het staande koren geslagen wordt, zult gij zeven weken

beginnen te tellen. Dan zult gij het feest der weken vieren ter ere

van de Here uw God, naar de mate van de gaven die gij vrijwillig

geven zult.” Zeven weken na het Paasfeest is de tarweoogst vol-

tooid. Met Pasen wordt de sikkel voor het eerst in het staande ko-

ren geslagen. Zeven weken daarna is de oogst voltooid.

Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen. Eigenlijk is het

snijden van het graan op de 49ste dag gereed. Dan, op de vijf-

tigste dag, verschijnt God op de Sinaï met de wetgeving. Het

is het moment waarop de woorden van God openbaar worden

gemaakt. Op de vijftigste dag begint de achtste week. En de

acht staat in het mystieke denken voor de Nieuwe Tijd. Pink-

steren, de vijftigste dag, is de tijd van de Nieuwe Koning, de

met olie gezalfde, de Messias.

Friedrich Weinreb heeft er op gewezen, dat in het oude

Hebreeuws woorden als acht, olie en hemel dezelfde stam

hebben. Verwant daarmee is ook de naam van koning Salomo,

inderdaad de achtste koning van Israël, die zowaar een intieme

relatie aangaat met de koningin van Sheba, de koningin van de

Zeven. Zo keren we terug bij het Zeven- wekenfeest, aandui-

ding voor iets wat voltooid is, en de overstap naar de vijftigste

dag: het Pinksterfeest.

Dat verklaart waarom Pinksteren in het boek Handelingen,

de grote dag van de uitstorting is. “En toen de Pinksterdag

aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er

uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en

vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren, en er vertoonde

zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het

zette zich op een ieder van hen; en zij werden allen vervuld

van de Heilige Geest en ze begonnen met andere tongen te

spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”

Ons wordt verteld dat de Geest zich uitstort op die wonder-

baarlijke vijftigste dag, waarop alle geheimenissen worden

onthuld aan hen, die oren hebben om te horen.

Pinksteren is het mysteriefeest bij uitstek. Zo diep en ong-

rijpbaar is het geheim, dat de man in de straat er geen vat op

heeft. Zelfs predikanten en pastores realiseren zich niet dat

Pinksteren het meest boeddhistische feest van de christelijke

kalender is. De neerdalende Geest is immers niemand minder

dan de Bodhisattva, die het Boeddhaschap ver-

smaadt, zolang er nog maar een enkel onverlost

wezen op de aarde rondloopt.

Waarom dat zo is, springt duidelijk naar vo-

ren in de rangorde van de gebeurtenissen in het

Christusleven, zoals die in de vier evangeliën

beschreven zijn. Na de geboorte met Kerstmis,

ondergaat het Jezuskind zijn doop in de Jordaan

door zijn inwijdend meester Johannes. De Heili-

ge Geest daalt op hem neer en hij “stijgt” op uit

het water als een wezen dat lichter is dan lucht.

Vervolgens wordt hij verheerlijkt op de berg

Tabor, staande tussen de grote wijzen Mozes en

Elia. Omglanst en doorstraald van licht transfor-

meert hij tot een Zonnewezen. In de weken die volgen zal hij

buitengewoon krachtig de kille duisternis van de aarde onder-

gaan en onomwonden kondigt hij viermaal zijn lijden aan.

De kruisiging geldt als het kernpunt van de inwijdingsmys-

tiek in de vier evangeliën. Uit de vier gebeurtenissen: geboor-

te, doop, verlichting en kruisiging zal hij herrijzen in de Op-

standing, de vijfde grote fase in een machtig ontwikkelings-

proces, dat uiteindelijk culmineert in de Hemelvaart. De be-

trokkene staat het nu vrij zich terug te trekken in het Konink-

rijk der Hemelen, maar Jezus geeft er de voorkeur aan om als

een echte Boddhisatva zijn wijsheid terug te geven aan de lij-

dende mensheid en dat doet hij op de vijftigste dag, de dag

van de oogst, Pinksteren.

In het Mahayana-Boeddhisme valt de Boddhisattva’s zo

mogelijk meer verering ten deel dan de Boeddha, die zelf de

Bodhisattva Amoghasiddhi was. Bodhisattva’s als Avaloke-

teshvara, Manjushri, Vajrapani en Amithaba belichamen de

grote deugden, die de mensheid vooralsnog ontbeert en die zij

dringend moet verwerven. Zij zijn de bemiddelaars tussen he-

mel en aarde, de mensheid en de goden en vervullen dus de-

zelfde rol, die in het jodendom aan de Messias en in het chris-

tendom aan Christus is toebedeeld.

Met Pinksteren wordt de geweldige straling van de Bod-

dhisattva’s dus actief in de gestalte van de Trooster, die alles

terugschenkt wat hij gedurende het ingrijpende inwijdingspro-

ces van doop, verheerlijking en kruisiging heeft verworven.

De oogst van wat eerder werd gezaaid, wordt in overweldigen-

de hoeveelheid aan de mens geschonken. Deze gebeurtenis

stempelt Pinksteren tot het feest van de Nieuwe Tijd, in feite

het grootste hoogfeest van het kerkelijk jaar.

Hoe belangrijk in mystieke zin de 49 dagen wel zijn, komt

ook tot uitdrukking in het Tibetaanse dodenboek. Volgens

deze traditie, die zich geheel onafhankelijk van de christelijke

heeft ontwikkeld, volgt op de 49ste dag na het overlijden en na

49 dagen onderricht aan de dode, een nieuwe incarnatie of, in-

dien geen reïncarnatie meer nodig is, volgt opname in het

nieuwe leven. Ook in dit geval wordt geoogst.

Een ander bewijs vinden we in Mattheus 18:21, waar het

gaat over “vergiffenis”. Petrus vraagt aan Jezus: “Hoeveel
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Zonder het Mysterie zou de huidige maatschappij zeker ten

dode verschralen. We dragen het Mysterie in ons mee als onze

onuitputtelijke energiebron. Alleen aan de priesters is het toe-

gestaan iets van het Mysterie te bevroeden en het naar behoef-

te uit te delen. In grote perioden van de geschiedenis waren de

priesters de ware machthebbers achter de vorsten. Zelfs in de

Middeleeuwen wist de clerezij heel goed hoe ze de regeerders

konden manipuleren.

Hier en daar zijn de Middeleeuwen nog niet voorbij. De

priesters staan bloot aan een sceptische maatschappij.

Onbarmhartig bespringen de media ieder vermeende misstand.

Een schare voormalig christelijke lidmaten van welk kerkge-

nootschap dan ook wenst zich niet meer te schikken naar ker-

kelijke voorschriften, leergezag, dogmatische uitleggingen.

Dogma’s zijn uit de tijd. Dat is ook mijn mening. Het pauselij-

ke gezag lijkt mij niet meer te passen in een democratisch be-

stel. Met de erkenning dat elk individu zijn eigen unieke weg

heeft te gaan, zou de Kerk een helpende instantie kunnen zijn,

een onbevooroordeelde bemiddelaarster tussen God en mens,

tussen geest en materie.

Noot 1. Het volgende gedicht, dat niet voorkomt in
De schatkamer van het Licht, is aan het citaat
door de redactie toegevoegd:

Las Huelgas

In het klooster van Las Huelgas
In de biechtstoel zit de priester.

Fluisterend spreekt zijn biechtelinge
Van de wereld, van haar zonde.

Nimmer zien des priesters ogen

Wie hem toespreekt. Nimmer blikken
In de wereld meer de vrouwen,

Die het klooster houdt begraven.

Aarzelend spreekt de mond der nonne

Van haar liefde voor een koorknaap,
Die het wierookvat eens zwaaide

In de kathedraal van Burgos.

Aan hem denk ik altijd, snikt zij,

Aan zijn schitterend schone ogen.
Juan was zijn naam, Zijn vader
Was een arme schapenhoeder.

Daaglijks keert de priester weder

In het klooster van Las Huelgas;
Hoort de biecht der jonkvrouwe, altijd,

Altijd zuchtend naar de liefde.

Daaglijks wordt hij bleker, minder

Schitterend zijn donkre ogen.
Staamlend geeft hij absolutie

Voor haar zondig, werelds denken.

Eindelijk vond men in de biechtstoel

Dood de jonge priester zitten, -
Juan was zijn naam. zijn vader
Was een arme schapenhoeder.

F.A.M Boele van Hensbroek

*) uit De schatkamer van het Licht, Joh.M. Pameijer, uitga-

ve Ank-Hermes, 2001, 190 blz.; het betreft een gedeelte (blz

88-91) over Priesterhwijding uit hoofdstuk 4. De zeven

sacramenten.

Andere titels van de bij Ankh-Hermes en Sigma uitgege-

ven boeken van Johan Pameijer:

Symboliek van de evangeliën (1996); De mythe van Chris-

tus (1998); Het spiegelbeeld van God (1999); Vertrouwen in

de eeuwigheid (2002), Loutering- over de transformatie van

het kwaad (2003), Nachtzicht - over het spirituele in onze dro-

men (2004)

Voor meer informatie hierover,

zie Reflectie nr. 1-2, jaargang 1, september 2004, blz. 40.

* * * * *

* * *

*
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Maria-altaar VKK-kerk te Amsterdam

schop volkomen in vertrouwen opgenomen, maar veranderde

hierdoor totaal van houding en zette Willoughby uit zijn ambt.

Wat de aartsbisschop betrof was dit het begin van het ein-

de. De hooggespannen verwachtingen die hij had in 1908

schenen nu te vervagen en het scheen dat de Oud-Katholieke

missie in Groot-Brittannië in een mislukking zou eindigen.

Het begin
Na de breuk tussen aartsbisschop Matthew en bisschop Wil-

loughby was het voor de laatste onmogelijk een deel van het

openbare werk in de Kerk op zich te nemen, na de verachtelij-

ke aanval van het eerder genoemde weekblad. Hij zocht naar

een manier om de gelovigen toch te blijven helpen en men

kwam tot te conclusie dat ene priester Wegdwood zeer ge-

schikt was voor dit ambt. Deze was echter afgereisd naar Aus-

tralië en de priesters Gauntlett en King werden ondertussen tot

bisschop gewijd om bisschop Willoughby bij te staan bij de

consecratie van priester Wedgwood, zodra deze was terugge-

keerd uit Australië. Bij zijn terugkeer aanvaardde Wedgwood

de leiding van de beweging en werd in november 1915 geko-

zen tot voorzittend bisschop. Zo werd J.I. Wedgwood de nieu-

we leider van de Oud-Katholieke Kerk in

Groot-Brittannië.

[Tijdens zijn studie raakte hij zo onder de

indruk van een van de lezingen van Mw.

Besant, dat hij besloot om zich aan te

sluiten bij de Theosofische Vereniging.

Dit viel niet in goede aarde bij de predi-

kant van de Kerk te York, waar hij werk-

zaam was, en werd uit deze Kerk, de

Engelse Kerk, gebannen. In 1913 hoorde

Wedgwood van de Oud-Katholieke Kerk,

hij was toen 30 jaar, en begon hiervoor

belangstelling te krijgen.]

Op 13 februari 1916 werd priester Wedgwood tot bisschop

gewijd. Het Roomse Rituaal, in het Engels vertaald, en alle be-

palingen van het Rituaal werden zorgvuldig in acht genomen.

Enige tijd later ging bisschop Wedgwood weer op reis naar

Australië om daar de Oud-Katholieke Kerk op poten te zetten.

Tevens ging hij in beraad met zijn trouwe vriend aldaar, Char-

les Webster Leadbeater, een theosofisch leider in Sydney. Hij

en veel aanhangers van de Theosofische Vereniging aldaar za-

gen veel mogelijkheden in de Kerk. De Kerk schoot wortel in

Sydney. De heer Leadbeater gaf zich met hart en ziel aan het

werk en er werd besloten dat hij tot bisschop voor Australië

zou worden gewijd. Deze ceremonie vond plaats op 22 juli

1916. De consecratie werd verricht door Mgr.Wedgwood die

daarbij de Roomse Ritus hanteerde, in het Engels vertaald. Dit

boek getiteld “Het Oud Katholieke Missaal en Rituaal” was in

1906 uitgegeven en samengesteld door mgr. Matthew en

bestond uit vertalingen van de Roomse Mis, Vespers, Lof,

Wijdingen en andere diensten zoals Doop,Vormsel, etc.

Tijdens hun verblijf in Australië kwamen mgr. Wedgwood

en mgr. Leadbeater tot de conclusie dat de Kerk het “Missaal

en Rituaal” ontgroeid waren en er werd besloten het geheel te

herzien. Er werd wel besloten de vorm van de Roomse Litur-

gie aan te houden. Het werk zou twee jaar in beslag nemen.

Ondertussen groeide de Kerk gestaag. De laatste keer dat het

Oud-Katholieke Missaal en Rituaal werd gebruikt, was op 24

juni 1917 tijdens de wijding van Ju-

lianes Adriaan Mazel tot bisschop,

te Sydney.

Ondertussen was bisschop Wil-

loughby weer, onder zekere voor-

waarden, toegelaten tot de Rooms-

Katholieke Kerk. Tijdens een synode

in Londen in 1917 riep mgr. Wedg-

wood alle bisschoppen en priesters

bijeen om verslag te doen van het

werk van de Kerk in Australië,

Nieuw-Zeeland en Amerika. Tijdens

deze synode kwam ook de naam van

de beweging ter sprake. Nadat er kritiek was geuit door het bis-

schoppelijk diocees uit Utrecht op deze Engelse beweging,

kwam men tot de conclusie dat het beter zou zijn om de naam te

wijzigen. Na veel discussie en in overleg met mgr. Wedgwood

werd er besloten om de naam te wijzigen in“The Liberal Catho-

lic Church”.

Op 6 september 1918 werd tijdens een synode te Londen

deze naam goedgekeurd en de nieuwe naam was een feit. De

nieuwe naam hield niet in een breuk met de oude Kerk, maar

was een erkenning van een andere opvatting. In dit jaar was

ook de eerste uitgave van de herziene Liturgie gereed en zou

voor het eerst worden gebruikt in Australië, Groot-Brittannië,

Nieuw-Zeeland en Amerika. In 1919 was het werk in z’n ge-

heel klaar en de complete editie werd op St.Albaansdag uitge-

geven. Iedere Vrij-Katholieke bisschop is sindsdien gewijd

volgens de Ritus, vervat in dit boek, dat nauwkeurig de

Roomse Pontificale Ritus volgt.

De Vrij-Katholieke Kerk was een feit.

Schisma’s
De Vrij-Katholieke Kerk stelt geen eisen aan het geloof van

haar leden. Wanneer mensen, in eer en geweten, bepaalde be-

lijdenissen of leerstellingen niet kunnen onderschrijven, dan

moeten ze die niet aanvaarden. Ze eist ook niet de aanvaarding

van haar leer als voorwaarde tot het ontvangen van de Sacra-

menten. Zo kent de Vrij-Katholieke Kerk onder andere een

open communie, waaraan iedereen, ongeacht gezindte en op-

vattingen, kan deelnemen, wanneer men “het altaar met eer-

bied wil benaderen”.

Desondanks bleek deze interpretatie niet voldoende ruimte

te bieden. In 1941 ontstond een controverse rond de bisschop

Charles Hampton die, zelf theosoof, de theosofische leerstel-

lingen van de Vrij-Katholieke Kerk, niet verplicht wilde stel-
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len voor de priesters. Het lidmaatschap van de Theosofische

Vereniging zou volgens hem niet verplicht moeten zijn.

Hampton werd daarop uit zijn ambt gezet. Hampton en diens

volgelingen richtten daarom de Liberal Catholic Church Inter-

national op, die sindsdien in de Verenigde Staten werkzaam is

en het merendeel van de Amerikaanse Vrij-Katholieken

vertegenwoordigt.

Een tweede schisma ontstond in 2003 rond de wijding van

vrouwen. Sindsdien staan alle ambten en alle wijdingen ook

voor vrouwen open in de “Vrij-Katholieke Kerk in Neder-

land”, België, Canada, Duitsland en de daarbij behorende

Midden-Europese landen, Denemarken, Noorwegen, Zweden,

IJsland, een deel van de U.S.A. en een deel van Groot-Brittan-

nië. Groeperingen in deze landen gingen autonoom verder on-

der de naam “Vrij-Katholieke Kerk in …” Deze Vrij-Katho-

lieke Kerken vallen, na het overlijden van voorzittend bis-

schop Tom Degenaars onder de jurisdictie van de nieuwe

voorzittend bisschop mgr. Maurice Warnon.

1924: uitbouw Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Wij nemen als feitelijke begindatum van onze internationale

Kerk: 13 februari 1916, de dag dat J.I. Wedgwood te Londen

tot bisschop werd gewijd.

Na de eerste jaren van reizen over de wereld, waarin de Kerk

gevestigd werd in vele landen door bisschoppen en priesters te

wijden, kwam bisschop Wedgwood in 1924 naar Nederland en

vestigde zich in Naarden op het landgoed de Duinen. Hier

werd de eerste kleine kapel, gewijd aan “Sint Michaël en Alle

Engelen” gebouwd.

Hier leidde de grote ceremonialist, die bisschop Wedg-

wood was, de geestelijkheid en de nieuwe leden van de jonge

Kerk op. Zij stroomden uit geheel Europa naar dit middelpunt.

De invloed die bisschop Wedgwood door dit centrum op de

Kerk in Nederland en Europa heeft gehad is zeer groot ge-

weest. Hij heeft velen geïnspireerd om zich in en door de kerk-

diensten tot een levende kracht in de wereld te maken.

In 1926 werd de Vrij-Katholieke Kerk officieel erkend in

Nederland bij schrijven van de Minister van Justitie.

Rob Veltkamp is zowel bestuurlijk als liturgisch werkzaam

in de kerkgemeente St. Raphaël te Haarlem/Bloemendaal,

als subdiaken.
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...Priesterwijding...

Een citaat uit De schatkamer van het Licht

De laatste tijd werden enkelen van ons tot priester gewijd. Een

verheugend teken dat niemand zal zijn ontgaan; het zijn be-

langrijke gebeurtenissen, niet alleen voor hen zelf, ook voor

onze Kerk. Het is daarom goed aandacht te geven aan wat een

van onze priesters schreef over priesterbeeld en -functie. Hier

onder een deel uit een van zijn boeken *, geschreven voordat

de eerste vrouw in onze Kerk tot priester werd gewijd – de

auteur spreekt nog uitsluitend over man, hij en hem.

De monade in de mens is zijn contactpunt met God, ongeveer

zoals een priester in de wereld een contactpunt met God behoort

te zijn. Dit zou het mystieke geheim van het priesterschap kun-

nen verklaren. Door de rite van de priesterwijding worden ge-

voel en verstand in aanraking gebracht met de monade. Van de

monade bestaat een duidelijke definitie ….: een geestelijke, on-

deelbare entiteit, een goddelijk levensatoom, dat door zijn on-

deelbaarheid van het deelbare stoffelijke atoom verschilt. H.P.

Blavantsky omschrijft de monade als de Eenheid, de Ene en

Ondeelbare, die de verenigde Drievuldigheid omvat.

Gewijd door middel van gebeden, machtwoorden, hand-

oplegging en zalving staan priesters volgens de katholieke ca-

techismus in een ongebroken lijn achter de historische Jezus

Christus, de eeuwige Hogepriester. De functie van bemidde-

laar tussen God en mens, die hij door het sacrament van het

priesterschap aan enkele mensen oplegde, doet hem als men-

sen verdwijnen. Priesters spreken slechts in Zijn naam; zij

doen enkel wat Hij deed. Wat zij meedelen is niet uit henzelf

ontstaan, maar het zijn louter gaven van Hem, die slechts

macht gaf tot het bedienen van die sacramenten. Zonder die

macht van Hem ontvangen, staat elke priester machteloos.

Uiteraard onderscheidt een gewijde priester zich in niets

van een gewoon mens in zijn alledaagse omstandigheden,

maar door het teken van de handoplegging tijdens zijn wijding

is de Heilige Geest op hem neergedaald. Het moment van de

handoplegging maakt een man tot blijvend deelgenoot in

Christus. C.G. Jung spreek ergens van een mana-persoonlijk-

heid. Deze beschikt over een onpersoonlijke, religieuze macht,

een fijnzinnig fluïdum, en in het beste geval over een groot

charisma. In het vroege christendom vond aanstelling soms

plaats op grond van het charisma, maar een liefdevol gedrag

naar iedereen, alsmede een streng maar barmhartig oordeel,

stond bovenaan de eisenlijst van de behoeders der waarheid.

Naar mijn persoonlijke opvattong oriënteert een priester zich

bij alles wat hij doet op God, niet alleen gedurende de eredien-

sten, maar ook als hij eet en drinkt, spreekt en werkt, wandelt

en zich ontspant. Zelfs als hij slaapt, staat hij in dienst van god

als diens knecht.

Uiteraard hebben priesters normale deugden en ondeugden en

zijn ze evenals andere beroepsbeoefenaars producten van tra-

ditie, opvoeding en opleiding. Maar de doorsnee mens ver-

wacht in een priester een warme persoonlijkheid te ontmoeten,

de bescheidenheid zelve, met een mild oordeel en een inspire-

rende visie.

De vraag of hij al dan niet gehuwd is en een gezin achter zich

heeft staan, zal menigeen minder bezighouden dan de wijze

waarop hij invulling geeft aan zijn roeping. Het verplichte celi-

baat ¹ is een instelling van de Kerk en heeft niets met Jezus te

maken. Toen hij zijn apostelen, althans volgens de tientallen ja-

ren later geschreven evangeliën, de macht gaf om te dopen, zon-

den te vergeven en het avondmaal te vieren te zijner gedachte-

nis, stelde hij hun huwelijk niet ter discussie. De vraag of zijn

priesters seksueel ongerept waren, speelde in de opvatting van

Jezus geen rol. De kerk van Rome maakte er een hoofdvoor-

waarde van. De reformatoren verwierpen die, omdat priesters

midden in de wereld horen te staan en daar dus ook de geneug-

ten van mochten genieten. In 1951 gaf de paus dispensatie aan

een reeds gehuwde predikant om de priesterwijding te ontvang-

en. Sedertdien wordt het nut van het celibaat ook in roomse

kringen geregeld betwijfeld. Zeker ook, omdat de Oosterse

Kerk, de Oud-Katholieke, de Vrij-Katholieke en de Anglicaanse

Kerk het celibaat niet kennen, terwijl hun priesters desondanks

uitstekende bedienaar zijn van de sacramenten.

Belangrijk is dat een priester nog iets in zich heeft van het

sterk verflauwde mythologische bewustzijn van de oude Griek

en de gelovige Hindoe en tegelijkertijd een sterk besef heeft

van de moderne psychotherapie. Het therapeutische aspect van

het priesterlijke werk raakt veel op de achtergrond. Religie is

immers voor een belangrijk deel therapie, omdat de godsdien-

sten zich de herverbinding van mens met God ten doel stellen,

in dat streven heeft een priester een belangrijke rol te vervul-

len. Hij moet de mythen kennen en weten hoe deze oude ge-

tuigenissen van zielenwijsheid doorwerken in de rituelen.

Ik kan mij heel goed vinden in de gedachten van de mytho-

loog Joseph Campbell. ‘Een ritueel is het opvoeren van een

mythe. Door aan het ritueel deel te nemen, ervaar je een my-

thologisch leven’. Door deel te nemen aan een ritueel als bij-

voorbeeld de H. Mis, leer je spiritueel te leven. Een bepaalde

leermeester moest je de weg wijzen, je leren hoe dat spirituele

leven in z’n werk ging. Dat was de taak van de priester, want

hij ging voor een ingewijde door.

In het algemeen heeft de gemiddelde mens geen notie van

zijn ingewikkelde zielenstructuur. Het wil maar niet tot hem

doordringen, dat de ziel dreigt te verkommeren als het verstand

de religie buitensluit. Voor de veelkleurige mythologieën van

het verleden is geen plaats meer in zijn rationele waarneming

van de wereld om hem heen. Liever laat hij zich door feiten lei-

den, en feit is, dat de zelfverzekerdheid van de vele christelijke

Kerken hem heeft gestoord. De priesters die de breuk moesten

helen, stonden voor een onmogelijke opgave. Zij waren zelf im-

mers opgevoed in een geseculariseerde maatschappij.

Het priesterschap is een mysterieuze roeping. Bemiddelen

tussen God en de mens is geen sinecure. In principe wil het

Mysterie niet geopenbaard worden. God trekt zicht terug, zo-

dra wij Hem in het vizier menen te krijgen. De grote onzicht-

bare wereld om ons heen heeft het zo geregeld, dat het

Mysterie in stand blijft. Daar mogen we dankbaar voor zijn.
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van zijn armen ontstonden de wijste wezens en uit de werking

van zijn voeten de meest egoïstische wezens.

Bij de man en de vrouw op aarde is de eenpoligheid in de stof

uitgedrukt, doch in hun innerlijke wezen gecompenseerd.

Want er is maar één oerpatroon in de schepping, een plan, een

vorm, waarnaar alles gemaakt is. De man en de vrouw zijn zo

gemaakt, dat zij elkander als het ware kunnen opheffen,

doordat hun wezens in elkaar grijpen, zoals de rechter- en de

linkerhand, wanneer wij die in gebed vouwen. De punten van

aanraking liggen zo, dat de man de vrouw in de stof helpt, de

vrouw de man op zielengebied, en de man de vrouw op gees-

telijk gebied. Maar als zij oud worden, draaien de rollen om.

Dan helpt de vrouw de man op stoffelijk gebied, de man de

vrouw op zielengebied en de vrouw de man op geestesgebied.

De vrouw helpt de man b.v. vaak bij het sterven.

In de verhalen van de Edda moet men alles zien als symbo-

lisch. Daarom is dan ook altijd de held, die op aarde strijdt (=

het positief zijn op lichamelijk gebied), een man. De be-

schermgeest van deze man op aarde en in de lucht is een vrou-

welijk wezen, dikwijls een walkyrie, wat ook het geval is na

zijn dood. Er wordt verteld, hoe bij de grootste helden de be-

geleidende vrouwenfiguur voortdurend hetzelfde wezen was,

namelijk een walkyrie, die zich geboren liet worden op aarde

om haar geliefde tot in de stof te kunnen volgen en met hem te

trouwen. Om hem heen vliegend beschermde zij hem in de

strijd, en na zijn heldendood op het slagveld bracht zij hem op

haar paard naar Walhalla.

Als wij de oude sagen lezen, kunnen wij zien, welke voor-

name plaats de vrouw op aarde innam bij de oude volkeren in

het Noorden. Het blijkt dan, dat zij op vele manieren de steun

en toeverlaat voor de man was. Zij leidde de ontvangst van zijn

gasten, welke met ceremoniën gepaard ging, zij bestuurde zijn

hof en regeerde zijn volk of zijn land, als hij op vikingstocht

was. Zij baarde zijn kinderen en voedde ze op. Zij spoorde de

jonge zonen aan, de eer van de familie hoog te houden en de

voetsporen van hun vader te volgen, ja zelfs om hun leven te of-

feren voor de roem van hun geslacht. Zij bracht de kennis van

de sagen en mythen over op het nieuwe geslacht door deze ver-

halen aan de jonge kinderen te vertellen. Zij bezat dikwijls ken-

nis van de geestelijke inwijdingen, zoals blijkt uit het verhaal

van Ragnar Lodebroek en Kraka. Hij was verkleed om zijn

hoge geboorte te verbergen, maar zij zag de randen van zijn

“gouden kleed” uitsteken onder zijn grauwe mantel. Hij herken-

de ook haar, en stelde haar op de proef. Zij moest voor hem ver-

schijnen, noch zat, noch vastend, noch alleen, noch in

gezelschap, noch gekleed, noch naakt; wat zij op de volgende

wijze oploste. Zij kwam naar hem toe met haar lange blonde ha-

ren neerhangend tot haar knieën, met daarover een visnet, in ge-

zelschap van haar hondje, en zij had alleen een ei gegeten.

Het waren de oude wijze vrouwen ook, die het verleden en

de toekomst kenden, en die bij hun leven, maar ook dikwijls

zelfs nog na hun dood tot spreken gebracht konden worden,

om de jongelingen het pad te wijzen dat zij te gaan hadden.

Deze wijze vrouwen kenden de kracht van de runenliederen,

en zongen voor de jonge strijders de liederen, welke hen op

weg naar de vervulling van hun taak beschermden, zodat niets

hun uiteindelijke overwinning kon beletten. De allerhoogste

wijsheid wordt in de Edda medegedeeld door zo’n “Wala” (zo

worden de wijze vrouwen genoemd). Dit is het verhaal van het

gehele wereldgebeuren vanaf de eerste scheppingsdaad tot de

laatste dag en zelfs tot het ontstaan van de nieuwe en betere

wereld uit de as van de oude.

Natuurlijk komen de vrouwen ook voor in haar negatieve as-

pect, als felle wraakzuchtige, niets ontziende wezens, die de

mannen tot meedogenloze wraak aansporen. In deze rol kun-

nen zij veel feller en kwaadaardiger zijn dan de mannen.

Er is geen gebied waarop de vrouw bij de man achterbleef,

behalve op de vikingstochten. De strijd van de vrouw, gekleed

in wapenrusting en gezeten op een paard, had in de lucht

bóven het slagveld plaats, dus in een hogere wereld, maar na

de slag was zij weer present om voor het gewonde lichaam

van de man te zorgen, om runeliederen voor hem te zingen ter

genezing van zijn wonden en om hem versterkende en helende

dranken te schenken.

U ziet, dat de vrouwen in deze verhalen zeker geen min-

derwaardige wezens waren. Het leven van de man was als het

ware in het leven van zijn vrouw gevat, zoals een edelsteen ge-

vat zit in het goud van de ring. Zij schonk hem zijn lichaam,

voedde zijn ziel op tot moed en vastberadenheid, beschermde

hem vanuit de bovenwereld in zijn strijd op het slagveld en

verzorgde zijn stervende lichaam, ving zijn bevrijde ziel op en

bracht die naar een hogere wereld, waar zij hem op bevel van

de Allerhoogste laafde met een goddelijke drank die

verjonging en vergetelheid bracht.

***
Opmerking T.F. Fokker:

Deze studie heeft Mevrouw Dunnewolt ca. 30 jaar geleden gehouden voor
de Theosofen in Hengelo. Het is merkwaardig, dat het laatste hoofdstuk
zoveel gelijkenis heeft met hetgeen ik op een andere wijze heb gevonden
en uitgewerkt is in mijn boekje: Krachten in de kerk en de mens

De

illustraties

zijn
afkomstig uit
het boek
`Sagen van
de
Noormannen
`,Time/Life
Books,
1997.
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Een Vikingschip siert een bladzijde uit een

14de-eeuws verlucht manuscript van de proza-Edda

van Snorri Sturluson. De Edda wordt beschouwd

als de levendigste en toegankelijkste bewerking van

de Noordse mythen en legenden.

Negentig jaar een vrije, algemene kerk
in het licht van de goddelijke wijsheid

Wies Kuiper

Toen bisschop James Ingall Wedgwood in 1924 op uitnodi-

ging van mevrouw Mary van Eeghen-Boissevain bij haar in

het zogeheten “Grote Huis” in Naarden logeerde, hoorde zij

vroeg in de ochtend geluiden die veroorzaakt werden door het

verschuiven van meubilair. De volgende morgen herhaalde

zich dit, waarop zij de bisschop bezorgd vroeg, of er wellicht

iets mis was met de opstelling van het meubilair in zijn logeer-

kamer; mocht dat zo zijn, dan zou het personeel wel even te

hulp kunnen schieten. Mgr. Wedgwood schoot in de lach en

vertelde haar, dat hij iedere morgen op zijn kamer een altaar

improviseerde om de H. Mis op te kunnen dragen. Mary stelde

dat dermate op prijs, dat zij het voorstel deed ten dienste daar-

van een kapel op haar landgoed te laten bouwen. En ze kwam

terdege haar belofte na, want in 1924 was de kapel gereed. Het

was een klein godshuis, met achttien plaatsen, maar helaas is

het door brand verwoest. Het altaar en de vorm van de kapel

zijn nog te zien vanuit de huidige kerk in Naarden.

Na de brand werd er naast een maçonnieke tempel een

houten kerk voor ongeveer 400 personen gebouwd. In 1928,

veertien dagen na de consecratie daarvan, sloeg de bliksem in

en brandde het kerkgebouw tot de grond toe af. Het stond op

de plaats waar zich nu de “Garden of Remembrance” bevindt.

Na de brand werden de kerkdiensten gehouden in een deel van

de maçonnieke tempel.

Doordat tijdens de Tweede Wereldoorlog het Internatio-

naal Theosofisch Centrum als een kerkelijk centrum werd be-

schouwd, is men redelijk gunstig door die periode heen

gekomen.

De huidige kerk is gebouwd in 1970/1972; ze is op 21 mei

1972 geconsacreerd en toegewijd aan de H. Michaël en Alle

Engelen.

Terug in de tijd
Omdat we willen weten hoe mgr. Wedgwood in Naarden ver-

zeild raakte, gaan we weer even terug in de tijd.

In 1922 logeerde Rabindranath Tagore in Naarden, in het

huis “De Duinen”. Het was destijds nog mogelijk vanuit de

eetkamer de “Zuiderzee” te zien. Het huis stond letterlijk op

de duinen.

Mary ging naderhand op uitnodiging van Tagore naar

India, nadat ze haar landgoed te koop had gezet. Toen ze in

India was, kreeg ze echter een innerlijke boodschap, die in-

hield dat ze haar landgoed niet moest verkopen, omdat het be-

stemd was voor spiritueel werk. Dat bericht liet ze naar

Nederland telegraferen.

Toen bisschop Wedgwood in 1924 op haar landgoed lo-

geerde, zocht hij een plaats waar jongeren getraind konden

worden in liturgisch-ceremoniële taken. Die mogelijkheid

vond hij ter plaatse, op dit landgoed dat naderhand geschon-

ken werd aan de Theosophical Society en wat nu het Internati-

onaal Theosofisch Centrum Saint Michaël heet.

In 1916 is de Vrij-Katholieke Kerk ontstaan uit de Engelse

Oud-Katholieke Kerk, toen Wedgwood in die kerkgemeen-

schap tot bisschop werd gewijd. In datzelfde jaar wijdde hij in

Sydney zijn vriend Charles Webster Leadbeater, een Angli-

caans priester, tot bisschop van de Liberal Catholic Church of

Australia. Door de wijding van Wedgwood in de Oud-Katho-

lieke Kerk in Engeland, staat onze Kerk via die Kerk in de

apostolische successie.

In Nederland werd de V-K. Kerk in 1925 officieel als

kerkgenootschap erkend.

Priester Leadbeater verliet de Anglicaanse Kerk reeds in

1883 en werd toen lid van de Theosofische Vereniging. In

1884 maakte hij kennis met de theosofe Helena Petrovna Bla-

vatsky. Hij vertrok met haar naar India, Adyar, Madras (nu

Chennai), en werd daar officieel boeddhist. Hij zette zich in

voor de verspreiding en verdieping van het Boeddhisme, voor-

namelijk op Sri Lanka (Ceylon). Hij publiceerde boeken over

Theosofie en over het Boeddhisme en stichtte, samen met Col.

Olcott, de toenmalige voorzitter van de Theosofische Vereni-

ging, boeddhistische scholen.

Op een gegeven moment was er sprake van twee bisschop-

pen, van wie er één overtuigd boeddhist was, terwijl beiden

zich sterk verbonden wisten met de Theosofie.
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In het begin van de twintigste eeuw dacht menigeen, dat alles

wat ontdekt kon worden, toen reeds ontdekt was. De Theosofi-

sche Vereniging doorbrak echter dat denken en richtte de blik

naar binnen. In de gesprekken, meditaties en bespiegelingen

ging men van de transcendente God naar de immanente God, of

men huldigde beide opvattingen tegelijk. Men ging uit van een

visie die sprak over doorgaand leven, reïncarnatie en karma, een

visie die niets met dogma´s en doemdenken te maken wilde

hebben en die de mens zag als een pelgrim, door vele levens

heen. op de weg naar zelfrealisatie. Zij wilden de wijsheid van

het Oosten naar het Westen brengen.

In Nederland was bisschop Wedgwood zeer actief. In het

Oosten, India en Australië vormden met name mgr. Leadbeater

en Annie Besant, die na Olcott voorzitster van de Internationale

Theosofische Vereniging werd, de basis voor de verbreiding

van het gedachtegoed van de Vrij-Katholieke Kerk. De bis-

schoppen Leadbeater en Wedgwood hebben, tezamen met

Annie Besant, de ritualen van onze Kerk ontworpen.

Bisschop Leadbeater heeft Krishnamurti “ontdekt” en hem

samen met Annie Besant begeleid.

Hoewel de Theosofie en vele theosofen een belangrijke rol

hebben gespeeld bij de stichting van de onze Kerk, zijn deze

Kerk en de Theosofische Vereniging in juridisch en organisa-

torisch opzicht niet met elkaar verbonden.

Het was in de eerste jaren vanzelfsprekend, dat de priesters

en de andere kerkleden uit de Theosofische Vereniging stam-

den, en dat de inhoudelijke opleiding van de priesterkandida-

ten grotendeels plaatsvond in de esoterische School voor

Theosofie, met veel extra aandacht voor de rituele opleiding.

Naarmate de Kerk groeide, tevens door de toetreding van

belangstellenden van buiten de Theosofische Vereniging, ont-

stond de behoefte aan een eigen opleidingsinstituut.

Ook hebben jarenlang priesters en bisschoppen van de

V-K. Kerk veel werk verricht en functies bekleed in de Theo-

sofische Vereniging.

Het wezen van de Vrij-Katholieke Kerk als christelijke Kerk

berust, vaak onuitgesproken, op dezelfde grondwaarheden

waarin ook de wortels van de Theosofie liggen, te weten:

� Het universum en alles wat daarbinnen bestaat, vormt één

geheel van onderlinge verbondenheid en onderlinge

afhankelijkheid;

� alles, van atoom tot sterrenstelsel, vindt zijn grondslag in

dezelfde universele leven-scheppende werkelijkheid. Deze

werkelijkheid ontvouwt zich in de doelgerichte cyclische

en geordende processen van de natuur;

� wij volgen ons eigen, unieke pad op de reis van steeds

verder uitbreidend bewustzijn,om de tocht naar ons ware

thuis te voltooien: de Bron van alle bestaan.

De kenmerken van de Vrij-Katholieke Kerk staan in de

Maandberichten (de maandbladen van de kerkgemeenten) ver-

woord. De meest essentiële zijn:

� De Vrij-Katholieke Kerk werkt bewust aan een evenwicht

tussen ceremoniële eredienst en toegewijd streven naar het

hogere, wetenschappelijke en mystieke denken;

� zij ontleent de bezieling voor haar werk aan een krachtig

geloof in de levende Christus, naast een grote verering

voor de “Moeder”-natuur van God;

� zij gelooft dat er een samenstel van leringen en mystieke

ervaringen bestaan, die alle godsdiensten gemeen hebben.

De doelstellingen van de Theosofische Vereniging zijn:

� Het vormen van een kern van de universele broederschap

der mensheid, zonder onderscheid van geslacht, kaste,

geloof of huidskleur;

� het aanmoedigen van de vergelijkende studie van

godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap;

� het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur

en van de vermogens die in de mens sluimeren.

De vraag aan mij was: de Vrij-Katholieke Kerk bij haar 90-ja-

rig bestaan vanuit een theosofisch perspectief te belichten.

Alle gegevens die ik gebruikt heb bij het schrijven van dit arti-

kel, zijn afkomstig uit het archief van de Theosofische Vereni-

ging in Nederland.

Wies Kuiper is priester(es) in de V-K. kerkgemeente te Zwolle, en
voorzitster van de Theosofische Vereniging Nederland.
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Echter niet als één maar als

twee wezens, als een paar, met de

opdracht om in deze wereld te le-

ven en te leren hier de beheersers

van te worden. Zij kunnen dit al-

leen bereiken in samenwerking met

elkaar, omdat zij elkaars “makar”

zijn [de man = make, de vrouw =

maka. (Van deze stam komt het

Nederlandse ‘maken’, ‘gemak’ en

‘makker’)], en samen is het een

paar.

Wij zien in dit verhaal, dat op

Midgård de twee tegenstellingen, die

wij reeds op het tweede scheppings-

gebied tegenkwamen, nu voor het

eerst in twee aparte vormen van el-

kaar afgescheiden, verschijnen, met

de opdracht om het uit elkaar gesla-

gene weer aan elkaar te voegen.

Het voortschrijden der tijden

wordt in dit verhaal op verschillen-

de manieren uitgedrukt.

Ten eerste door het groeien van

de wereldboom, ten tweede door het

elkaar opvolgen van de verschillen-

de generaties, en ten derde door het

malen van de lichamen der Reuzen

op de wereldmolen. Dit voortschrij-

den der tijden kunnen wij in dit ver-

band zien als de vierde dimensie.

Het beeld van de wereldboom als

wereldbeeld is in die zin werkelijk

geweest, omdat het ons een beeld

geeft in vier dimensies.

Odin was uit de derde generatie

der Asen. Hij is de schepper der werelden, maar ook de leider

van de verdere ontwikkelingsgang. Hij heeft vele zonen. Iede-

re zoon betekent een eigenschap. De zonen hebben allen een

andere moeder. In aanraking gekomen met een bepaalde

kracht of weer- stand, moet een eigenschap ontwikkeld wor-

den, die deze toestand aankan. Dat is het geboren worden van

de zonen van Odin. Deze zonen hebben allen een vrouw. Iede-

re Aas heeft zijn “Asynja” (siena = volgen) of zin hebben in,

of aanvullen, vol zijn van. Dus iets wat men geheel in zich

heeft opgenomen). De Asen nemen dikwijls hun vrouwen uit

het Wanengeslacht (Wanadis) of zelfs uit het Alvengeslacht

(Alvendis).

De mensheid gaat door verschillende tijdperken. Ieder tijd-

perk heeft zijn leider, een van de zonen van Odin. In ieder tijd-

perk moet een andere eigenschap ontwikkeld worden. Deze

dingen worden in dit verhaal uitgedrukt door een huwelijk, twee

tegendelen die zich verenigen, met als resultaat het kind. Dit

kind gaat weer huwen om met zijn tegendeel weer een kind te

krijgen. “Kind” is in het Noors “barn”, dit woord betekent: de-

gene die zich van het ene gebied naar het andere geboord heeft.

Als wij dit verhaal op de keper beschouwen, dan zien wij,

dat de polen op de verschillende gebieden afwisselen, zodat dat-

gene, wat in een hoger gebied positief is, in een lager gebied ne-

gatief wordt, om op een nog lager gebied weer positief te

worden. Dit is hetzelfde principe als in een uurwerk wordt toe-

gepast. Een tandwiel dat rechts draait brengt andere tandwielen

op gang die links draaien, welke op hun beurt weer andere tand-

wielen meenemen in de beweging, die dan weer rechts draaien.

Er is een wetmatigheid in de natuur om ons heen en in onszelf.

Er is een correspondentie tussen binnen- en buitenwereld. Het

heelal, de macro- kosmos, en de microkosmos, in dit geval de

mens, die op zijn beurt een macrokosmos is voor de microwe-

zens, waaruit hij is opgebouwd. Al deze macro- en microwezens

blijken te zijn opgebouwd uit kracht of energie, volgens de wet

van harmonie uit een eeuwige wijsheidsbron.

Deze kracht uit zich in trillingen, grovere of fijnere. Som-

mige zijn zo fijn, dat wij ze niet kunnen waarnemen, zoals gol-

ven van ultraviolet licht. Andere zijn te grof, dan dat wij ze

kunnen waarnemen, b.v. radiogolven. Toch zijn er ook grote

cyclusgangen, zoals van de jaargetijden, de cultuurperiodes op

aarde, en de banen van de hemellichamen, die voor ons wel

waarneembaar zijn, en voor sommigen alleen als wij er ons

voor openstellen.

De moderne psychologen hebben geconstateerd, dat een

menselijk wezen is opgebouwd uit positieve en negatieve krach-

ten. Niet alleen het lichaam, maar ook het innerlijke wezen.

C.G. Jung zegt bijvoorbeeld, dat een man positief is op lichame-

lijk gebied, negatief op zielengebied en positief op geestelijk ge-

bied, terwijl het bij een vrouw net andersom is, n.l. negatief op

lichamelijk gebied, positief op zielengebied, en negatief op

geestelijk gebied. Negatief betekent hier ontvangend en positief

uitstralend. Na het vijftigste levensjaar vindt er volgens Jung

een omkering plaats in het wezen; de polen schijnen zich in hen

om te draaien. Bij hoog ontwikkelde mensen zien wij dan, hoe

de vrouwen actief worden op maatschappelijk gebied en op

geestelijk gebied, na deze overgang beleefd te hebben. En bij

hoog ontwikkelde mannen zien wij, hoe zij zich ineens ontwik-

kelen op zielengebied, in hun gevoelsleven vooruitgaan, gevoe-

liger en soms ook kunstzinnig worden.

Dit is een bewijs, dat zich in ieder wezen beide krachten

bevinden, alleen wordt op een bepaald moment de klemtoon

verlegd. Als de klemtoon verandert, verandert ook de uitdruk-

kingsvorm. Wij zien ook, hoe het lichaam van een ouder wor-

dende vrouw zijn vrouwelijkheid verliest, maar hoe de

wijsheid groeit.

Bij lager ontwikkelden voltrekt zich deze verandering di-

kwijls in negatieve zin. De vrouwen worden op latere leeftijd

kritisch en scherp (een heks), de mannen slap en klagerig (een

“oud wijf”).

Als wij nu de mensheid beschouwen in haar ontwikke-

lingsproces, dan zien wij, dat bij de minst ontwikkelde men-

sen, de primitieve volkeren, de eenpoligheid het sterkst tot

uitdrukking komt. Een primitieve man is het mannelijkste we-

zen, dat wij ons kunnen denken en een onontwikkelde vrouw

het vrouwelijkste wezen dat wij ons kunnen voorstellen. Maar

hoe verder deze wezens vorderen op hun ontwikkelingsweg,

des te meer ontwaakt de slapende pool in hen, en hoe meer zij

zichzelf kunnen completeren, des te volwaardiger zij als mens

worden, en dus minder afhankelijk van de andere sekse.

Bij de koe Audumbla zien wij dit, en bij de oerreus Ymir

zien wij hetzelfde. Uit de werking van het hoofd van de koe

ontstaat het bewustzijn, maar uit de werking van het onderlijf

de Reus. Gevoed door haar uier groeide hij, dus is hij de licha-

melijkheid. Bij de oerreus gebeurde hetzelfde. Uit de werking
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geniale uitvindingen. Genie of genius betekent geest.

De Grieken kenden de Muzen, vrouwelijke wezens, die hun

grote mannen inspireerden. De Noormannen noemden hen

“fylgia’s” (degenen die de mens volgen) of “Walkyriën” (de-

genen, die de helden uitverkoren).

In de volgende analyse wil de autrice proberen de relatie

tussen het principe mannelijk–vrouwelijk. te duiden.

De plaats waar de schepping zou ontstaan, Ginungapap, (dit is

oud-Noors en betekent: de gapende leegte) zoog iets aan. Het

was een soort inademing; kracht stroomde erin. Maar in de

loop der tijden waren twee tegengestelde krachten ontstaan:

de warme en de koude wereld. Hier maken wij de eerste schei-

ding mee. De ene pool hiervan was de positieve en de andere

de negatieve pool. Uit de spanning die tussen deze wee polen

ontstond, kon de verdere schepping voortgang vinden. Span-

ning, dynamiek of kracht is nodig om ook maar iets tot stand

te brengen. Zolang er harmonie of evenwicht is, gebeurt er

niets, maar zodra er iets komt, dat in deze harmonie een split-

sing teweegbrengt, gaat er iets gebeuren. Het vrouwelijke, har-

monie, schoonheid, rust, wordt verbroken door de komst van

het mannelijke. Dat brengt “leven in de brouwerij”. Er komt

iets nieuws bij. En wat is dat? Het is de derde kracht, het kind.

In het geval van het scheppingsverhaal zoals beschreven in

de Edda, is het eerste wezen in de schepping het oerwezen

Audumbla. Dit oerwezen was tweepolig, een soort poort, waar

de scheppingskracht doorheen stroomde. Uit het bovengedeel-

te van dit wezen zijn de Asen ontstaan, uit de werkzaamheden

van het ondergedeelte de oerreus, Ymir. (de namen worden

geacht bekend te zijn na lezing van het gehele artikel.) In deze

fase van ontwikkeling zijn wij nu reeds door drie gebieden of

lagen heengegaan:

1 het gebied van de éénheid vóór de schepping;
2 het gebied van de tweeheid, de paren van

tegendelen,

en wij bevonden ons nu in
3 het derde gebied, dat van het kind.

Het blijkt, dat ook dit kind weer een poort is.

Uit zijn bovengedeelte ontstaat de Aas, dat is het voertuig of ge-

reedschap van de scheppingskracht; uit zijn onderste gedeelte

Ymir, dat is het materiaal waaruit geschapen kon worden. Ymir

was nog slapende en terwijl hij sliep, deelde hij zich op in een

hoger en een lager gedeelte, de Wanen en de Reuzen. Op dit

derde scheppingsgebied ontmoeten wij drie principes: (1) dat

van de Asen; (2) dat van de Wanen, en (3) dat van de Reuzen.

Tot nu toe is er geen scheiding van de geslachten geweest.

De wezens kregen uit zichzelf kinderen. Deze scheiding wordt

pas zichtbaar in de vierde fase van het scheppingsproces. De

Aas Bör, de zoon van Buri, de eerste Aas, had echter een

vrouw nodig om kinderen te verwekken.

Dit wordt als volgt uitgedrukt: Toen Ymir sliep kwamen uit

de lichaamsdampen van onder zijn armen een mooi gevormde

man en vrouw tevoorschijn. Hier horen wij voor het eerst spre-

ken van een man en vrouw. Maar wij zijn hier nog niet op

stoffelijk gebied, dus is er hier spreke van het principe, dat pas

in de volgende fase wordt verwerkelijkt.

Wij gaan verder met het verhaal en belanden nu in de vier-

de fase, het scheppen van het stoffelijke gebied. De derde ge-

neratie van de Asen, de kleinzoon van Buri, Odin, slaat Ymir

neer in het. midden van Ginungagap, maar pas nadat hij af-

stammelingen heeft gekregen. Uit zijn armen, de bovenextre-

miteiten dus, stammen de wijze Wanen (de wijste van de

Wanen was Mimir, de enige die het plan van de Onnoembare

kende) en de Nornen, (de spinsters van het lot). Uit Ymirs

voeten kwamen de zeskoppige vorstreuzen.

Toen Odin Ymir had neergeslagen, verdronken alle kinde-

ren voortgekomen uit zijn voeten, behalve één, die geborgen

werd op de vloed van bloed, in een uitgeholde boomstam. Dit

is de schepping van het vierde gebied, het gebied van vlees en

bloed, de schepping van de natuurlijke of sterfelijke wereld.

Tot dit gebied worden alleen bepaalde krachten toegelaten.

Hier wordt de oervorm, het oerwezen, door het aankomend

bewustzijn Odin, uit elkaar geslagen en uit al zijn delen wordt

Midgård geschapen, waarbij vele wezens helpen. Al deze we-

zens kregen na de volbrachte arbeid hun rijk toegewezen, en

zo ontstonden de negen werelden.

De Asen bouwden nu hun nieuwe rijk Asgård (de hoogste

wereld) als tegenhanger van Heelheim, en op Midgård, dat er

net tussenin ligt, plaatsten zij als bewoners en heersers over

deze zojuist geschapen wereld het eerste mensenpaar, naar de

vorm ven Ymir, het uit elkaar geslagen oerwezen, maar nu

heel in het klein en als een gehéél.
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In de Noorse

scheppingsmythe is de

aarde plat, maar andere

mythen verdelen het

universum in drie lagen.

Asgard, het rijk van de

goden, Midgard, de

wereld van de mensen,

elven en reuzen, en

Niflheim, het dodenrijk.

De drie lagen waren met

elkaar verbonden door

de wereldboom

Yggdrasill, die met zijn

wortels in alle lagen

doordrong.

Deze gouden armring (ca 900 n Chr) uit Jutland is bewerkt met

een patroon dat Yggdrasill symboliseert, de Wereldboom. De

enorme es was de as van de werelden van de Noorse mythologie.

Odin hing negen dagen en nachten zonder eten of drinken aan de

boom om alle geheimen van het universum te doorgronden.

Interview met een nieuwe priester – Cees Hayes

Nelly Schouw – Zaat

In de jaren dat Cees Hayes nog ouderling was in de Gerefor-

meerde Bond van de Nederlands Hervormde Kerk in Nunspeet,

werd hem wel eens voor ogen gehouden dat je eigenlijk het best

ouderling kunt zijn op oudere leeftijd. ‘t Kan raar lopen. Want

nu, op zijn zestigste is Cees Hayes priester in de Vrij-Katholieke

Kerk en zegt hij: ‘Ik spreek veel jonge mensen en ik merk, dat zij

diepe religieuze gevoelens hebben. Maar die kunnen zij niet

goed uiten en zij weten er geen vorm aan te geven’.

Is religie of spiritualiteit tegenwoordig dan alleen iets voor

oude mensen die op zondag plichtmatig naar de kerk gaan en

afwachten wat de predikant of de priester daar te zeggen

heeft? Een gesprek met een pas gewijde VK priester die inder-

daad door de tijd gelouterd is.

Ouderling is Cees Hayes al lang niet meer. Het is zo’n vijfen-

twintig jaar geleden dat hij dit ambt vervulde. Het leven heeft

hem niet onberoerd gelaten. Het geestelijke klimaat op de

Noordwest Veluwe past niet meer bij hem. Hij heeft het sterke

gevoel dat zijn werkterrein nu in de Vrij-Katholieke Kerk ligt.

In januari werd hij door Mgr. Peter Baaij tot priester gewijd.

Waar begonnen zijn contacten

met de Vrij-Katholieke Kerk?
‘Begin jaren ’80 kwam mijn toenmalige echtgenote Corine in

gesprek met priester Frans Wertwijn, die tot de geestelijkheid

van de Vrij-Katholieke Kerk in Amersfoort hoorde. Wertwijn

werkte als psycholoog in een ziekenhuis. Er waren meerdere ge-

sprekken tussen Corine, Frans en mij en die gesprekken gingen

o.a. ook over religie en het godsbeeld in verschillende groepe-

ringen. Het gevolg was dat Corine en ik de diensten in de

Amersfoortse kerk gingen bezoeken, waar Corine uiteindelijk

achter het orgel plaatsnam. Het was een heel andere wereld

waarin wij terechtkwamen. Er waren ervaringen die ons tot op

het bot raakten, maar waar wij nog niet goed raad mee wisten’.

‘Vooral de Mariaverering was mij volkomen vreemd’, ver-

telt Cees Hayes verder, ‘maar gevoelsmatig, onderhuids toch

weer niet, omdat in mijn jeugd bij buren de beeltenis van het

H. Hart niet onberoerd liet. Dat was iets wat heel ver van mij

afstond vanuit de traditie van de Ned. Hervormde Kerk. Maar

nu is Maria als de moeder-vrouw-figuur in de religie mij juist

bijzonder dierbaar geworden.’

Verhuizing
Vanuit Nunspeet verhuisde Cees vervolgens naar Zwolle. Ook

daar wist hij de Vrij-Katholieke Kerk te vinden. Maar zijn

echte basis werd uiteindelijk de Christus Pantocratorkerk in

Raalte. Nagenoeg elke zondag ondernam hij de reis vanuit

Zwolle naar het liefelijke kerkje aan de Stationsstraat in Raal-

te. Corine werd een van de vaste organisten en Cees werd toe-

gelaten als altaardienaar.

Hun beider geestelijk werk breidde zich uit, maar toch

groeiden Cees en Corine uit elkaar. Het werd een moeilijke en

verdrietige tijd, die ten slotte leidde tot een echtscheiding. Het

gezin viel als het ware uiteen. Cees zelf ondervond bovendien

de problemen van het verlies van zijn werk, door arbeidsong-

eschiktheid, 20 jaren. Hij raakte niet alleen zijn partner kwijt,

maar ook zijn inkomen uit arbeid, als bakker. In de Vrij-Kat-

holieke Kerk kon hij wel functioneren, maar zijn leven was

toch niet in balans. ‘Aan bisschop Wil de Rijk (z.g.) en zijn

vrouw Nelly heb ik veel te danken; zij waren mijn opvang’,

wil Cees nog even kwijt.

Cees werd lid van de Vrijmetselarij en samen met de

Vrij-Katholieke Kerk is daardoor zijn leven meer in balans ge-

komen.

Enkele jaren later trouwde hij met zijn nieuwe partner Wil-

ma. Ze hebben samen twee dochtertjes. Mirjam is zeven jaar

en Lucia bijna drie. Cees zelf is chauffeur bij een touringcar-

bedrijf. De structuur is nu terug in zijn persoonlijk leven.

‘Ik was dan ook blij dat bij mijn priesterwijding mijn ex-

vrouw en onze kinderen uit mijn eerste huwelijk aanwezig

waren’, zegt hij. Evenzeer deed het hem goed, dat een van de

Rooms-Katholieke geestelijken uit Raalte bij zijn priesterwij-

ding aanwezig was en, als priester, hem ook de handen opleg-

de tijdens de ceremonie. ‘Op de een of andere manier had ik

het gevoel dat alles compleet was bij die wijding. Maar ik rea-

liseer mij heel goed dat het echte werk nu pas goed gaat begin-

nen. Het is net als met het rijexamen. Als je een rijbewijs hebt,

moet je gaan bewijzen dat je kunt rijden. En dan nog zijn er
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bijzondere omstandigheden die je onderweg kunt tegen

komen, waarop je niet rekent’.

De priesterwijding van Cees Hayes vond plaats in de

Vrij-Katholieke Kerk in Zwolle. Daar was meer ruimte dan in

de kerk in Raalte. Bestuur en geestelijkheid van de kerkge-

meente Zwolle werkten loyaal mee om deze dag tot een mooie

gebeurtenis te maken. Uiteraard verzorgde de kerkgemeente

Raalte zelf de voorbereidingen en de uitvoering. Er waren

ongeveer honderd aanwezigen en uit veel kerkgemeenten wa-

ren zij naar Zwolle gekomen.

Het moment van de handoplegging, eerst door de bis-

schoppen en daarna door de overige aanwezige priesters was,

zoals altijd weer, een van de hoogtepunten van de plechtig-

heid. Cees zelf vergelijkt deze wijding met die van de Doop

van de Christus in de Jordaan. Er was in zijn gevoel een dui-

delijke transformatie, een ommekeer. Het feest van de Doop

van onze Heer was dan ook bepalend geweest bij de keuze

van de dag van de priesterwijding.

Begeleiding en kennis
In de aanloop naar zijn priesterwijding is Cees Hayes goed be-

geleid door Johan Pameijer en Frits Moers, de twee priesters

van de kerkgemeente Raalte. ‘Johan heeft ongelooflijk veel

kennis over gnosis en de belangrijke pijlers van het Vrij-Katho-

lieke erfgoed. Hij weet dat alles goed over te dragen. Het liefst

zou Johan ook willen dat ik mijn preken zó uit het hoofd hield,

maar zover ben ik nog lang niet. Ik moet echt mijn preek op pa-

pier zetten om mijn gedachten goed te formuleren. Maar dat zal

mij in mijn priesterzijn toch niet belemmeren, denk ik’.

Priester Frits Moers heeft de liturgische training op zich

genomen. Cees Hayes vindt het van groot belang dat het cele-

breren goed gebeurt, maar vooral dat de geestelijken en ge-

meenteleden de betekenis achter de liturgische handelingen

kennen. Want juist die betekenis geeft waarde en inhoud aan

de diensten. ‘Die handelingen zijn er niet voor niets. Als je

moet wieroken op een bepaalde manier die in onze Kerk voor-

geschreven is, doe je dat niet omdat het in “het blauwe boek”

van de liturgie staat. Maar omdat het wieroken gericht is op de

krachtsmiddelpunten van degene die wordt bewierookt. Of op

de innerlijke functie bij het wieroken van voorwerpen zoals

palmtakken, lichtmiskaarsen. Zo zijn er tal van voorbeelden te

noemen die juist onze diensten zo waardevol maken’.

Dat alles leerde Frits Moers aan Cees die daardoor het ge-

voel heeft gekregen dat hij in zijn functie kon groeien en ui-

teindelijk de priesterwijding kon ontvangen. Hij zegt: ‘Ik zou

het fijn vinden als wij in onze samenleving ook voor de toe-

komst een rol zouden kunnen vervullen in de behoefte aan re-

ligieuze beleving van jonge mensen. De wereld om ons heen

maakt het jongeren niet makkelijk om spiritueel bezig te zijn.

Maar je merkt toch dat steeds grotere groepen jonge mensen

zoeken naar spirituele vormen om hun gevoelens te uiten.

Daar kan onze Kerk op inspelen’.

* * * * *

* * *

*
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Het mannelijke en het
vrouwelijke principe in de Edda

Een inleiding door T.F. Fokker, uit een studie van mw. G.M. Dunnewolt

Mevrouw G.M. Dunnewolt-Hard af Segerstadt heeft over

de Edda, vanuit het oud-Noors, in juli 1971 in Huizen een

gedegen studie gegeven van ca. 40 bladzijden en vertaald

naar hedendaagse, filosofische begrippen.

De verhalen van de Edda zijn, na eerst duizenden jaren

lang mondeling doorgegeven te zijn, pas ca. 1000 n.Chr. opge-

tekend, toen de schrijvers de christelijke doop hadden ont-

vangen en gebruik konden maken van het Latijnse alfabet.

In de Edda wordt verhaald over de stoffelijke wereld van

de schepping, waarin wij onze lessen moeten leren door af te

dalen door de negen werelden (bewustzijnsniveaus), die ge-

vonden worden in de takken van de wereldboom.

Zij ontdekte dat de wijsheidsstelsels van de verschillende

culturen eenzelfde structuur hebben en noemt dan die van de

Indiërs, Perzen, Egyptenaren, Grieken en Noormannen. Het is

een structuur die te vergelijken is met die van het Universum.

Door het geheim, dat verborgen is in de Edda te begrijpen,

is het mogelijk het gat tussen het gevoel en het verstand te

dichten.

De christelijke missionarissen hebben alleen de wreedhe-

den van de Noormannen genoteerd, terwijl het bestaande ge-

dachtegoed van de Noormannen werd verzwegen. Het is

bekend, dat als een cultuur ten einde loopt, er zich excessen

voordoen die niet door de geestelijke inhoud gesteund worden.

Wij, hun nazaten, moeten leren de innerlijke strijd in onszelf

en niet de stoffelijke strijd buiten onszelf te voeren. Hierbij

zijn de uiterlijke gebeurtenissen een symbool voor de

innerlijke strijd.

Aan de hand van de wereldboom wordt dit verder uitge-

werkt door het scheppingsverhaal te onderzoeken. Het blijkt,

dat veel oud-Noorse godennamen de oorsprong zijn van vele

Nederlandse woorden. Dit geldt voor zowel eigenschappen als

voor zelfstandige naamwoorden.

In de Edda wordt duidelijk welke voorwaarden er nodig

zijn om een volmaakte wereld te verkrijgen. Dit gebeurt door

de weg te beschrijven die de menselijke ziel, voorgesteld door

Odin, op aarde moet afleggen.

In een zestal hoofdstukken wordt deze weg besproken:

1. Het scheppingsverhaal.

2. Het spel tussen goed en kwaad.

3. De symboliek van het tijdperk van strijd.

4. Het tijdperk waarin het kwaad gebonden wordt.

5. De mens als vrucht van de wereldboom.

6. Het mannelijke en vrouwelijke principe

Het laatste hoofdstuk wordt in dit artikel weergegeven. De

vele namen van de goden (eigenschappen) worden in de voor-

gaande hoofdstukken beschreven aan de hand van verhalen uit

de Edda.

Het is niet toevallig, dat het verloop van de zoektocht van de

goddelijke mens duidelijk terug te vinden is in de huidige we-

reldproblematiek. We kunnen er lessen uit leren die ons kun-

nen helpen een betere wereld te verkrijgen.

Tom Fokker is priester in de V-K. kerkgemeente Amersfoort.

* * *

Het mannelijke en vrouwelijke principe
Duizenden jaren geleden, in de tijden waarin deze verhalen

ontstaan zijn, was het abstracte denken nog niet ontwikkeld.

De mensen verkeerden meer in een toestand waarin zij meer

direct open stonden voor de zielenwereld. De onzichtbare we-

reld, de zielenwereld, het onderbewustzijn, de Heelwereld en

het bovenbewustzijn, de wereld van de Asen (een Aas is we-

zen dat staat voor het hoogste principe in de schepping), wa-

ren voor hen op een heel andere manier toegankelijk dan voor

ons. Alles leefde bij hen als beelden in hun fantasie. Deze laat-

ste werd nog niet zo sterk beïnvloed van buitenaf zoals in onze

dagen van technische ontwikkeling en de daaruit voortkomen-

de transport- en communicatiemiddelen. Vanuit het ongeziene

werden bepaalde geestelijke waarheden in de zielen van de

meest ontwikkelden, in hun bewustzijn ingeprent, opdat dezen

het volk zouden leiden.

Dit gebeurt trouwens nog altijd. In onze tijd wordt dit inspi-

ratie genoemd. Ook onze grote genieën, zoals kunstenaars en

wetenschappers, ontvangen op hun hoogst gevoelige momenten

deze geestelijke leiding, deze inspiratie, die zij dan verder tot

heil van mensheid uitwerken tot waardevolle kunstwerken of

11

Reflectie 3(1) voorjaar 2006

De onsterfelijke Walkuren

kwamen de zielen van

gesneuvelde helden halen.

Deze 14de/eeuwse hanger

uit IJsland stelt een

Walkure voor.
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taris: Annetien Heering, A10.heering@12move.nl, Groene-

woud 36, 4381 HE Vlissingen (0118-419868)
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Wilt u meer weten van IARF Nederland? Contacteer Pe-

ronne Boddaert, voorzitster van de Nederlandse Ledengroep:

peronne@wirehub.nl.(Rapenburg 101, 1011 TW, Amsterdam)

Peronne Boddaert is predikante bij de Remonstrantse Broederschap
(een non-dogmatische kerk). Na haar theologiestudie studeerde zij in
Oxford o.a. Wijsheidsliteratuur. Daarna was zij werkzaam in verschil-
lende gemeenten. De Remonstranten stimuleren de verbreding van je
horizon; leggen contact met andersdenkenden en gelovigen. Zij fun-
geerde als coördinator van een interreligieuze organisatie, The Interna-

tional Association for Religious Freedom (IARF) en werkte voor deze
instelling bij de Verenigde Naties in New York. Zij is landelijk voorzitter
van de IARF. Daarnaast zit zij ook in het dagelijks bestuur van het
Interreligieus Beraad Nederland. (www.interreligieus.nl) ||
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Lichtinval in het kerkje te Bloemendaal – foto: Rob Veltkamp (Haarlem)

Wetenswaardigheden uit de Kerkgemeenten

Voordat we Hendrik aan het woord laten, gaan eerst onze feli-

citaties uit naar de kerkgemeente Bloemendaal die, naast het

90-jarig jubileum van de V.K.Kerk, zelf een 80-jarig jubileum

viert dit jaar. Rob Veltkamp stuurde een interessant artikel

daarover in. Gezien de lengte daarvan geven we hieronder

slechts een uittreksel uit dat artikel.

Jubileum St. Raphaëlkerk
“Op 6 september 1925 had, ten huize van Mej. F.H. Heyboer

de eerste bijeenkomst plaats van de leden der “VRIJE

KATHOLIEKE KERK” te HAARLEM en omstreken woonach-

tig. Op dien datum waren er 18 volwassen leden en 3, in bo-

vengenoemde kerk, gedoopte kinderen bijeen. Reeds dadelijk

gevoelden de leden de noodzakelijkheid van het stichten van

een vast centrum, hoe eenvoudig dit ook voorlopig zou moeten

zijn en in verband hiermede werd besloten, dat ieder lid eene

maandelijkse, geheel vrijwillig vast te stellen contributie zou

geven. Verder werd besloten, om geregeld ’s Zondagsmiddags

om de 14 dagen bijeen te komen ter instudering van het zingen

van de H.Mis, ter bespreking van de Wetenschap der Sacra-

menten en voor het lezen van de Completen”.

Zo begon de vergadering die was belegd om tot een besluit

te komen tot het stichten van een eigen kerk te Haarlem of om-

geving. Het werd uiteindelijk de Popellaan in Bloemendaal.

Op 1 april 1926 werd de vereniging “de Vrije Katholieke

Gemeente” te Haarlem opgericht. Statuten werden opgesteld

en koninklijke goedkeuring aangevraagd.

Omdat de Regionaris in het buitenland was, werd de eerste

steenlegging gehouden op 6 juni 1926 door onze Stichter-Bis-

schop Mgr. J.I. Wedgwood.

De kerk werd gewijd aan St.Raphaël en alle engelen, en

werd op 28 november 1926 geconsacreerd door mgr. Mazel,

(die na de bisschoppen Wedgwood en Leadbeater als derde

bisschop in de V.K.K. werd geconsacreerd).

De oudst bekende foto van de

St. Raphaëlkerk te Bloemendaal

Zoals uit alle vroegere verslagen blijkt, is er door onze voor-

gangers heel hard gewerkt om onze kerk te maken wat zij nu

nog steeds is: een middelpunt van rust en toewijding in deze

wereld. Als we nu onze kerk binnenlopen, zijn die stilte en

toewijding voelbaar.

Sinds 2004 is de kerk op de gemeentelijke monumenten-

lijst geplaatst. De gemeente gaf hiertoe de volgende waarde-

ring: De kapel, naar ontwerp van J. de Lugt, uit 1926 is van

architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het

ontwerp in de stijl van de Amsterdamse School, vanwege de

opvallend paraboloïde vorm en vanwege de plaats binnen het

oeuvre van een plaatselijk gerenommeerd architect. De kapel

is gaaf in hoofdvorm en op onderdelen.
Uit: Rob Veltkamp: “80 JAAR St. RAPHAËLKERK TE BLOEMENDAAL”

*****

Vervolg Wetenswaardigheden uit de Kerkgemeenten

Hendrik S. de Bruin

Nóg meer ‘Music in the air’ in Amersfoort!

* Het januari-februarinummer van het Maandbericht van

de gemeente van Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort vertelt

ons, dat priester Parcival van Gessel als e.a. aan de gemeente

van Naarden zal worden ‘uitgeleend’, zulks in verband met het

feit, dat e.a. priester Marco Warnon aldaar begin 2006 naar

België zal verhuizen. Priester Parcival blijft overigens e.a.

priester in Amersfoort.

* Verder komen we aan de weet, dat Eleonore Kemperink

op zondag 5 februari door mgr. Peter Baaij tot diaken wordt

gewijd. Interessant om te weten is, dat een diaken niet alleen

gerechtigd is de H. Communie uit te reiken en voor te gaan in

het H. Lof en de Vespers, maar ook de zogeheten

‘presanctified’ H. Mis op mag dragen: dit betekent wel de vie-

ring van de H. Eucharistie, maar dan zonder de consecratie.

* En Niessia Boeyinga-Alberts treedt op zondag 8 januari

toe tot de Amersfoortse kerkgemeente, maar er zit nóg meer

muziek in de Keistad, want op 18 december is het nieuwe or-

gel, afkomstig uit de ‘orgelwinkel’ in Nijkerk, feestelijk

ingezegend.

* Het februari-maartnummer geeft onder meer een verkla-

ring van de zondagen Septuagesima, Sexagesima en Quinqua-

gesima. De rode kleur van deze drie zondagen heeft namelijk

te maken met de tederheid van het Goddelijk Intellect, met het

Licht van Zijn Liefde. Op Septuagesima is het de roze-rode

kleur van tederheid en bezorgdheid voor de lijdende mens, op

Sexagesima raakt het roze-rode licht ons waakbewustzijn en

ons intellect, terwijl op Quinquagesima dit licht als Vuur der

Liefde vergeestelijkend ons denkvermogen geneest.

Arnhem in gewijde sfeer…

* De vierde zondag van de Advent was voor de kerkge-

meente van Onze Lieve Vrouwe te Arnhem een bijzonder

feestelijke dag, zoals we lezen in haar contactblad ‘Op de

Hoogte’ van januari-februari-maart. Op die gedenkwaardige
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zondag, 18 december, werd Carin van Midloo namelijk toege-

laten als altaardienaar, werd Agneta Ljungberg door bisschop

Frank tot acoliet gewijd en Ben Fisser, eveneens door bis-

schop Frank, tot exorcist en acoliet gewijd. Het Arnhemse

kerkblad gaat nader in op de betekenis van de drie voornoem-

de functies.

* De taak van de altaardienaar beperkt zich niet tot het

aansteken en doven van de kaarsen, het wieroken en het verd-

ere assisteren van de celebrant. Hij/zij bevindt zich immers

met name in de onmiddellijke nabijheid van het altaar: Gods

troon en het middelpunt van de geestelijke invloeden. Hij/zij

vormt dan ook een kanaal waardoor de geestelijke invloed

vanuit het priesterkoor wordt uitgestort of overgedragen op de

aanwezigen’.

* Vroeger diende de exorcist onder meer duivels uit te drij-

ven. Nu richt deze functie zich op het beheersen van slechte

gewoonten, het geven van leringen, de gave van genezingen

en het verzachten van lijden.

* Oorspronkelijk was de taak van de acoliet het dragen van

de kandelaar, het ontsteken van de lichten in de kerk en het

aanreiken van water en wijn tijdens de eucharistieviering. De

brandende kaars en het water- en het wijnkannetje die de aan-

staande acoliet tijdens zijn/haar wijding ontvangt, vormen

daarvan nog de uiterlijke erfenis. Nu ligt het accent bij de aco-

liet onder meer op het laten schijnen van zijn/haar eigen

innerlijke Godheid op anderen.

A’dam in goede geur

* De december-januari-editie van het Mededelingenblad

der Sint-Gabriëlgemeente te Amsterdam opent op het voor-

blad met een toepasselijk en gevoelvol citaat uit een van de

vele gnostische leringen die in de Nag-Hammadi-geschriften

zijn opgenomen, wellicht een leerbrief van Petrus aan Filip-

pus. Het is het verhaal van een verschijning van Jezus aan de

twijfelende apostelen: “Vader, Vader, Vader van het Licht, die

al het vergankelijke bezit, verhoor ons, zoals U ook welbeha-

gen hebt gehad in Uw heilig kind Jezus Christus. Want Hij

werd ons een lichtbrenger in de duisternis. Waarlijk, verhoor

ons”,

* In het pastorale kerstartikel, waarin veel aandacht aan de

Gnosis wordt geschonken, lezen we, dat niet de rede alles zal

overwinnen, maar de Liefde, de stille Kracht, die maakt dat

wij uit de zorgen van de wereld van het kennen worden opge-

heven tot de onmetelijke vreugde van het bewuste aanschou-

wen van Hem in Wie ons hart rust vindt.

* In een ander artikel wijst priester Piet Standaar ons op de

symboliek van de mythische geschenken der Drie Koningen

(Wijzen), wier relieken sinds 1164 in de Dom van Keulen wor-

den bewaard: Melchior schonk het Jezuskind een gouden beker,

die Maria bewaard zou hebben voor het Heilig Avondmaal,

Balthasar offerde een gouden doos met wierook, waarbij het

goud erop duidde dat het Kind een Koning was, terwijl de wie-

rook wees op zijn Goddelijkheid; en Caspar bracht een fles met

mirre mee – een stof die bij het balsemen van overledenen werd

gebruikt – als voorspelling van het lijden en de dood van de

Heer.

* Het februari-maartnummer is mede gewijd aan Sint Ga-

briël, de beschermheilige van de Amsterdamse gemeente,

wiens feestdag op 24 maart viel. Volgens het kerkblad is hij

de aartsengel van genade, aankondiging, dromen, boodschap-

per, maker van veranderingen, verrijzenis, wraak (overigens

niet zo’n bijster hemelse deugd! hsdb), dood en opstanding.

* Ten slotte nog dit: Caroline Kouwe is bevestigd als nieu-

we altaarmedewerkster en Lodewijk de Weerd is de nieuwe

organist. Last but not least: het artikel over wierook in de ere-

dienst etc. (deel 5) van de hand van de e.a. priester, is dermate

informatief, dat de gehele artikelenreeks over dit welriekende

onderdeel van onze liturgie een plaats in ‘Reflectie’ verdient!

(Noot red.: inzenden dan maar!)

In de Hofstad vindt men geen hond in de pot…

* Ook het december-januarinummer van het Maandbericht

van de kerkgemeente Sint Albaan te ’s-Gravenhage staat in het

teken van de Geboorte des Heren. In een aan dat Mysterie ge-

wijd artikel wijst Charles Eysbach op een oude traditie uit het

voormalige Nederlandsch Indië. Deze hield in, dat iedere Isla-

miet in zijn/haar mooiste kleren na afloop van de Ramadan

naar zijn familieleden toog om dezen vergiffenis te vragen

voor alle harde of ruwe woorden en gedachten die zij in de af-

gelopen jaren tegen elkaar hadden geuit of gedacht, en voor

alle begane daden die onbehoorlijk waren geweest.

Eysbach koppelt de inhoud van deze traditie aan het eerste

en het tiende gebod uit de Tien Geboden: “Eert uw vader en

uw moeder” en “Hebt uw naaste lief”. “Het eerste gebod gaat

terug naar God de Schepper, want via onze ouders, grootou-

ders en overgrootouders (en trek de lijn door) komen wij ui-

teindelijk bij onze oerouder God de Vader. Het tweede gebod:

Als God onze vader en moeder is, dan zijn onze naasten onze

broeders en zusters. Het is misschien een simpele gedachte,

maar het geloof is ook voor simpele mensen. De eerste disci-

pelen en gelovigen waren simpele vissers en ambachtslieden

en geen schriftgeleerden. Daarom, denk ik, nam Christus deze

mensen aan om het geloof aan de mensen te verkondigen, en

geen schriftgeleerden,” aldus de auteur.

* In het kader van de dag van Sint Franciscus, de Wereld-

dierendag op 4 oktober, wordt in dit nummer ook veel aan-

dacht besteed aan het respect en de liefde voor het dier.

* De februari-maart-editie vermeldt de klerkwijding van

Imelde Marchesini (15 januari), en het overlijden van kerklid

Jo de Kler.

Met een boekske in een hoekske in het Sticht…

* Op zondag 11 september nam de Utrechtse kerkgemeente

‘St. Maarten’ afscheid van priester Adelbert en diens vrouw

Ronnie, aangezien hij de kerkgemeente van Arnhem is gaan

versterken, zo lezen we in het St. Maartenskerkblad van no-

vember-december. Verder komen we aan de weet, dat de kerk-

bibliotheek met een aantal boeken is verrijkt.

* Priester Theo Mensink wijst ons in zijn artikel over de

Heilige Geest op het feit, dat de ziel van de mens wordt ge-

ïnspireerd door de Heilige Geest, die de ziel aanspoort tenein-

de ons voort te helpen op het pad van de evolutie. Via de ziel

zijn we op weg naar volmaaktheid, en de ziel zorgt ervoor, dat

we situaties tegenkomen die we voor onze ontwikkeling nodig

hebben. Daarbij horen ook minder plezierige ervaringen, want

daar leren we het meeste van.

* In het artikel ‘Toekomst’ haalt priester Frank Kouwe een

veelzeggende visionaire verhandeling uit ‘De Machten achter

het Kerkelijk Jaar’ van priester Van der Stok z.g. aan: “En dan

is er het visioen van de Ene, die op de troon zit. Als wij trach-
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De mogelijkheid van interreligieuze dialoog

Peronne Boddaert

Hoe ervaart uzelf het enorm bonte

spectrum aan verschillende mensen,

met elk hun eigen cultuur, misschien

ook geloof, levensbenadering en dus

mening in ons land? Is dat fascinerend

en vaak prachtig? Stelt het u voor vra-

gen en verwart het? Hoe kan het dat

de wereld in de war is van een paar

cartoons? Het gegeven stelt je voor

vragen. Wat begrijp ik van die ander?

Wat weten zij in wezen van mij af?

Welk geloof of beschouwing is juist? Angst voor de ander,

gepaard gaand met irritatie en frustratie komt op. Agressie ont-

staat, puur uit louter onbegrip. Gebrek aan achtergronden. Ver-

warring dus ook in deze veelkleurige rijkdom der diversiteit.

Gelukkig is er van oudsher een arsenaal aan vrijdenkende gees-

ten geweest dat zich met dit soort vragen bezig houdt; de oorza-

ken van verwarring analyseert en bloot probeert te leggen.

IARF
Daarom werd in 1893 een Wereldparlement van Religies ge-

houden in Chicago: geestelijke leiders van allerlei pluimage

(o.a. Sri Vivekananda) kwamen voor dialoog bijeen. Uiteinde-

lijk vloeide hier in 1900 – stelt u zich voor, nog geen wereldoor-

logen, een positieve, intelligente en bewogen blik op de

maatschappij – de IARF uit voort. The International Association

For Religious Freedom. Onder andere de Brahmo Samaj

(liberale Boeddhisten), Unitariërs en Remonstranten behoorden

tot de oprichters. Geestig genoeg maakte de beweging eerst

onderscheid tussen ‘liberal religious thinkers and workers’!

Diverse dialooggerichte, theologisch geïnteresseerde maar

ook sociaal bewuste godsdiensten voegden zich bijeen. Ter

bevordering van ontmoeting, het creëren van een sociaal-

maatschappelijk netwerk en religieuze kruisbestuiving zonder

fanate waarheidsclaim. Je kunt geen uitspraak doen over wat

waar is voor een ander, hoogstens voor jezelf jouw waarheid

geleidelijk ontdekken. Enfin, de IARF groeide uit tot een we-

reldwijde ‘oecumene’; Moslims, Sikhs, Hindu’s, Joden, Chris-

tenen en zo meer staan met elkaar in verbinding (zo kom je

aan de mooiste en veilige logeeradressen over de gehele we-

reld!) om zoveel mogelijk samen te werken en uit te wisselen.

Dit gebeurt in de congressen, die regelmatig plaatsvinden.

Belangrijker nog is, dat de IARF inmiddels een belangrijke

NGO is, via de Verenigde Naties opkomend voor religieuze

groepen die zonder geldige reden worden verhinderd om hun

geloof te belijden. Denk aan de vele voorbeelden door de ge-

schiedenis heen, maar ook aan de actualiteit van nu: Hindu

Pandits vervolgd in Kashmir, synagoges vernield, moslims ge-

stoord bij hun viering. Waarom worden de parels van de heili-

ge tradities niet ingezien als uiteindelijke bronnen van vrede

en inspiratie? Het cliché ‘godsdienst leidt tot strijd’ is een ge-

accepteerde kreet geworden, helaas! Niets is minder waar voor

degenen die echt proberen te ontmoeten, zoals in de IARF.

Ook in de Nederlandse ledengroep.

Dat betekent niet dat je het zoetsappig

maar met elkaar eens probeert te zijn,

maar de confrontatie niet schuwt bij

verschillende zienswijzen. Con-fronta-

tie betekent letterlijk: de hoofden tegen

elkaar houden of brengen, elkaar in de

ogen durven kijken en zo mogelijk tot

uiteindelijke ontmoeting (ondanks

soms aanvaring, misverstand of onbe-

grip). Geen eenvoudige weg, wel een

begaanbare. Bovendien is het vaak een ontdekking om eens

thematisch gedeelde religieuze onderwerpen te lijf te gaan:

hoe zie je schepping, de hemel, de Eeuwige of eeuwigheid op

zichzelf? Hoe is de positie van de vrouw, of de rol van bezit?

Persoonlijk smul ik van dit soort ontdekkingen.

Interreligieus beraad Nederland
De IARF organiseert, meestal in samenwerking met de World

Conference of Religion and Peace, United Religions Initiative,

Initiative of Change, Islam en Dialoog en anderen haar bijeenk-

omsten. Symposia rond beeldvorming en stereotypering van

godsdiensten in de media, verwachtingen van immigranten aan-

gaande Nederlandse inburgerings-’eisen’, ethiek en gedragsco-

de van godsdiensten en zo meer. Ook spiritualiteit neemt een

plaats in op deze bijeenkomsten, niet alleen praten, ook ervaren.

Vieren, dat er een onderliggende gemeenschapszin blijkt te be-

staan, ondanks de verschillen. Zoals onlangs op de interreligieu-

ze ontmoetingsdag voor vrouwen in Huizen (19/1 jl.) rond wat

je ‘bezielt’. Een samenwerking van de Nederlandse Protestan-

tenbond, de IARF, Islam en Dialoog en Stichting Al Nisa.

Vrouwen bleken zich gemakkelijker te uiten dan anders; de

goede feminiene energie werkte in dit geval uitnodigend om

werkelijk een stuk met elkaar in de diepte te durven gaan.

Er gebeuren dus ook mooie dingen. Het is nuttig om diver-

se dialooggerichte groepen met elkaar in verbinding te breng-

en in Nederland. Alleen al om te voorkomen dat er zeven

soortgelijke conferenties op eenzelfde zaterdag vallen. Zo

werd in 1997 het Interreligieus Beraad opgericht door twee

IARF-leden. Gelukkig is dit uitgegroeid tot een groot netwerk

dat twee keer per jaar vruchtbaar bijeenkomt (zie: www.inter-

religieus.nl). Ook zijn de Landelijke Raad van Levensbe-

schouwingen en Religies vertegenwoordigd alsook de locale

Raden. Om beurten is een Raad de gastgever voor de bijeenk-

omst, die altijd ook een inhoudelijke kant heeft, zoals op 16/2

jl. interreligieus onderwijs centraal stond.

Op locaal, regionaal en nationaal niveau gebeuren goede

en inspirerende zaken om een nader begrip en juist beeld van

elkaar te krijgen. Voor elkaar op te komen waar nodig. En ook

de schoonheid van de tradities te ontdekken, over en weer.

Geestelijke schraalte in deze tijd? Zelf denk ik, dat dat in

hoge mate erg mee kan vallen! Wanneer je werkelijk probeert

te kijken en te ontmoeten!
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Overpeinzing
Over ‘geven en nemen’

Paul G. van Oyen

Men zegt wel, dat ‘het leven bestaat uit geven en

nemen’. En zo is het ook, omdat dit schouw-to-

neel dat ‘wereld’ heet nu eenmaal is opgebouwd

uit tegengestelden. Zonder de tegengesteldheid

van polariteit (plus en min; wit en zwart; koud en

warm, enz) is er geen beweging, geen actie, geen

ontwikkeling en dus geen dynamiek. Wanneer

het spanningsveld van ‘kurukshetra’ (het legen-

darische slagveld van de strijd die de inzet vormt

van de Bhagavad Gîtâ) komt te vervallen, is er

geen strijd en verdwijnt de innerlijke cohesie.

Juist de spanningsvelden in ons en om ons heen

maken dat we voortdurend ‘aan de slag gaan’ en

dat ook blijven doen. Jezus en Krishna roepen om het hardst:

sta op, neem je bed op en wandel (en blijf niet bij de pakken

neerzitten). De aansporing om ‘aan de slag te gaan’, impliceert

een geven en nemen: je deelt slagen uit en zult slagen ont-

vangen. Dat is nu eenmaal het kenmerk van een strijd.

Toch is er een merkwaardige, innerlijke stem in ons, die

ons van binnen waarschuwt en die de wijsheid van dit geven

en nemen in twijfel trekt. De ervaring leert ons immers, dat als

we ons heel ‘zeker voelen’ of iets zeker weten, we juist geen

compromis sluiten en standvastig blijven. Er is immers maar

één werkelijkheid, en die laat zich niet compromitteren. We

kunnen langs het democratische proces wellicht een compro-

mis sluiten over het feit dat de zon rond is en dat de zon licht

en warmte geeft; en we kunnen een besluit nemen dat de zon

op maandag vierkant is en geen licht geeft en op dinsdag geen

warmte, enz. Dit verandert echter niets aan het feit, dat de zon

gewoon rond is en licht en warmte afgeeft. Geven en nemen is

een onderdeel van de illusie die we koesteren die inhoudt, dat

we denken dat wij iets in de melk te brokkelen heb-

ben. Deze overtuiging is wijd en zijd verbreid.

Slechts een uitzonderlijke enkeling zal een andere

mening zijn toegedaan, op gevaar van opsluiting in

een gesloten afdeling.

Het Onze Vader houdt ons echter onomwonden

voor: Uw Wil geschiede. Wat hebben wij dan nog

in de melk te brokkelen, als alleen die Wil – de

scheppende of creatieve Wil van de schepper –

werkelijk geldt? De zon is rond en geeft licht en

warmte. Zo heeft de Schepper het gewild. Wij men-

sen kunnen daar niets aan toevoegen of iets aan af-

doen. Zowel Jezus Christus als Krishna houden ons

voor, dat hetzelfde geldt voor al ons doen en laten. Het is wer-

kelijk doodzonde dat we voortdurend onze tijd en energie bes-

teden aan de bevrediging van onze persoonlijke wensen en

verlangens, en die slechts zelden de weerspiegeling vormen –

hoe vaag ook – van die Scheppende Wil. Zij leiden vrijwel al-

tijd tot nog meer versnippering, nog meer isolement en nog

meer spanning.

Wie de werkelijkheid kent, neemt niet langer genoegen

met het compromis van een tweede, persoonlijke, werkelijk-

heid. Wie dat doet, veroordeelt zichzelf tot een relatief en

voorbijgaand bestaan in een gepolariseerde en polariserende

wereld. De menselijke ziel is goddelijk en onsterfelijk. Daar

kleeft niets voorbijgaands aan. Vergetelheid maakt dat we dit

feit negeren en van iets wat rond is een vierkant proberen te

maken. Zelfherinnering doet het tegendeel en verbindt ons

weer met de werkelijkheid. Die werkelijkheid is die van het

Ene zonder tweede, in Sanskriet: a-dvaita.

* * *
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KERKCONGRES 2006

Naar aanleiding van een suggestie uit de afgelopen

Raad van Gemeenten is bekeken of het mogelijk is het

Kerkcongres ná de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Dat is gelukt!

De data zijn: 29 en 30 september en 1 oktober.

Dat zijn de laatste drie dagen van de Kingsweek.

Een werkgroep is bezig met de inhoudelijke

en organisatorische voorbereidingen.

Nadere berichten volgen, maar houdt u de data vast vrij.

ten Hem te aanschouwen, dan zullen wij Hem zien, zoals wij

de eeuwige waarheid zagen. Hij is Licht van Licht en Heer der

Heren en de ‘Koning der Koningen’ en Hij is al het Licht van

alle werelden. De sterren en de zon komen in Hem samen. Al

dat is louter kracht en al dat licht en al die kracht zijn de bron

van de ononderbroken vernieuwing, verkwikking en wederge-

boorte in de wereld. Uit deze bronnen stroomt het Leven, dat

onze Kerk vervult en uitvloeit in deze oude wereld, die

vernieuwing zo van node heeft”.

* Eveneens van de hand van priester Kouwe is een verhan-

deling over de rijke symboliek in de overlevering betreffende

Sint Martinus, de schutspatroon van de Utrechtse gemeente.

* Het januari-februarinummer vermeldt onder meer de

klerkwijding van Ron Slot, reeds vele jaren voorzitter van het

kerkbestuur, en de aanneming tot altaardienaar van Floris Vis-

scher, student klinische psychologie, toekomstig student facul-

teit der godgeleerdheid en zanger in het Gregoriaans Koor

Utrecht.

Wisseling van de wacht in Naarden

* Uit het november-decembernummer van het Maandbe-

richt van de Naardense kerkgemeente van Sint Michaël en

Alle Engelen blijkt, dat de gemeenteleden zich in een open ge-

dachtewisseling intensief hebben beziggehouden met de dis-

cussienota ‘De structuur van de VKK’.

* In de editie van januari-februari wordt uitgebreid af-

scheid genomen van e.a. priester Marco Warnon en Marina,

terwijl e.a. priester Parcival van Gessel van harte wordt ing-

eluid (overdracht van de functie op 29 januari). Priester Marco

vertelt, dat hij en zijn gezin in hun nieuwe Zuid-Belgische

woonstee lang gekoesterde dromen verwezenlijkt zien: “een

kapel, een gebouw om kerk of andere geestelijk gerichte eve-

nementen te kunnen organiseren, een plek om groepen te ac-

commoderen, in de natuur, en dit allemaal met voldoende

ruimte om ook de nodige privacy voor ons gezin te

behouden”.

* Een mooie foto van de inzegening van het huwelijk van

Markus en Brigitte van Alphen in de kerk van St. Raphaël te

Bloemendaal op 26 november door mgr. Johannes van Alphen

[(schoon)vader] siert deze editie.

* Voorts pleit priester Parcival in het artikel ‘Kerstmis en

Nieuwjaar’ voor meer samenwerking, verbondenheid en ster-

ke kruisverbanden tussen de Nederlandse kerkgemeenten.

Dankbaar Bloemendaal

* In het december-januarinummer van Raphaël, het kerk-

blad van de St. Raphaëlgemeente te Bloemendaal, legt priester

Piet Veltkamp in verband met Kerstmis niet alleen een bijzon-

der accent op de dankbaarheid voor al het goede werk dat door

diverse leden, geestelijken en belangstellenden in de gemeente

wordt verricht, maar met name ook op het eigene van de H.

Mis, die een dankzegging aan de Heer is voor de wondere ge-

nade, die Hij ons in dit Sacrament des Altaars heeft gegeven:

“Eucharistie betekent ook werkelijk “Dankzegging”. Tijdens

onze H. Mis danken wij dus onze Heer, maar we mogen tij-

dens de Eucharistieviering best ook eens aan elkaar denken en

elkaar danken voor al het werk, dat een ander doet voor de

Kerk”.

* Vier zeer duidelijke foto’s van de subdiakenwijding van

Stasja en Rob op 20 november geven letterlijk een beeld van

het reilen en zeilen van deze kerkgemeente.

* Voorts lezen we in de februari-maart-editie, dat het Bloe-

mendaalse godshuis de oudste nog bestaande kerk van de

VKK in Nederland is, en op 9 en 10 september het jubileum

viert; foto’s, geschriften, brieven, anekdotes etc. uit de begin-

periode zijn dan ook van harte welkom.

Raalte ging buurten…

* Het spreekt voor zich, dat het november-decembernum-

mer van het kerkblad van de gemeente van Christus Pantocra-

tor in Raalte aandacht besteedt aan de priesterwijding van

diaken Cees Hayes Deze plechtigheid heeft op zaterdag 14 ja-

nuari plaatsgevonden in de kerk van Sint Michaël te Zwolle.

De eigen kerk in Raalte bood namelijk te weinig ruimte en fa-

ciliteiten, maar de buurgemeente van Zwolle was zo berei-

dwillig haar kerk voor de priesterwijding aan te bieden.

Gemeenteleden en andere belangstellenden, niet alleen uit

Raalte, maar ook elders uit den lande, woonden de indrukwek-

kende plechtigheden bij. Mgr. Peter Baaij verrichtte de wij-

ding, en vele priesters uit de Nederlandse gemeenten legden

de wijdeling de handen op. Op de zondag van de “Doop van

Onze Heer”, de dag na de wijding, heeft Cees zijn Eerste H.

Mis in Raalte opgedragen.

* Helaas zie ik in dit korte bestek geen mogelijkheid om van

het artikel ‘Een nieuwe Advent weer, weer nieuwe energie’ van

de hand van priester Frits Moers, en van de artikelen ‘Davids

Zoon’ en ‘Androgyn’ van de hand van priester Johan Pameijer,

evenwichtige uittreksels te maken; ik meen de redactie van Ref-

lectie te mogen adviseren deze drie goed leesbare bijdragen in

de redactionele portefeuille te bewaren en te zijner tijd ter ev.

publicatie naar de zusterredacties toe te zenden.

* Eveneens vermeldenswaard is het welslagen van de

‘Open Kerkendag Raalte’, die op 25 september gehouden

werd en – na een H. Lof in de kerk van Christus Pantocrator,

dat door zo’n 60 à 70 bezoekers werd bijgewoond – in de

Rooms-Katholieke Basiliek werd afgesloten met een Vesper-

viering, waarin de pastoor, de dominee en priester Moers

voorgingen.

* En wat is eigenlijk een mooiere wens dan “Een Zalig,

Voorspoedig en Gezond 2006”, waarmee het januari-februari-

nummer haar kolommen afsluit?!...

Rotterdamse kerkgemeente in de brand…uit de brand!

* In het Maandbericht van november van de Sint-Francis-

cusgemeente te Rotterdam wordt een dringend beroep gedaan

op de ‘goede gaven der beminde gelovigen’, en waarom zou-

den we in deze rubriek zo’n noodkreet niet overnemen?

Welnu: in de Maasstad wordt van elk lid 15 euro gevraagd

(inclusief Maandbericht); van elke belangstellende: een vrij-

willige schenking; voor de toezending van het Maandbericht

één euro per nummer, en voor de collectebijdrage: 3 à 4 euro.

Het girorekeningnummer 147819, ten name van de Vrij-Kat-

holieke kerkgemeente Sint Franciscus te Nieuwerkerk aan de

IJssel, staat voor uw giften en gaven open! Bij voorbaat dank

namens de Rotterdamse kerkgemeente!

* Bijzonder boeiend is het artikel van A. Broekhuysen

over de reïncarnatie, en dan met name betreffende de herinne-

ringen van kinderen aan vorige levens. Tekenend is het voor-
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beeld van Elsbeth, een meisje van pas achttien maanden oud,

dat nog nooit een volledige zin had uitgesproken. Op een

avond deed haar moeder haar in bad, toen ze plotseling zei:

“Ik ga mijn geloften afleggen”. Haar verbaasde moeder kon

haar oren niet geloven, maar toen ze de kleine nader onder-

vroeg, antwoordde deze’: “Ik ben Elsbeth niet. Ik ben Rose,

maar ik word zuster Teresia”… Haar moeder was perplex,

maar Elsbeth vertelde haar moeder verder dat “toen ik hier

eerder was, was ik een oude dame en droeg ik een lange zwar-

te jurk”. Twee jaar later vulde het meisje het verhaal van de

non verder aan…met een beschrijving van haar bezigheden in

het nonnenklooster!

De vier tekenen waaraan we herinneringen aan vorige le-

vens van kinderen kunnen herkennen zijn: a. De zakelijke

toon; b. De consequentie in de tijd; c. Kennis die de ervaring

te boven gaat; d. Lichamelijke kenmerken (bijv. verband tus-

sen een verwonding in een vorig leven en een litteken).

Broekhuysen wijst ons er ook op, dat voor de gnostici de

reïncarnatie al een vanzelfsprekendheid was…

* Priester Parcival van Gessel schrijft in het december-

nummer over de reis die hij met bisschop Peter Baaij door Ti-

bet maakte. Ze ontmoetten daar veel armoede, maar er is geen

grote behoefte aan eigen bezit, men neemt het leven er groten-

deels zoals het is, en er is veel gebed in het dagelijks leven.

* In het januarinummer wordt melding gemaakt van de

brand die in de namiddag van 29 december in de Rotterdamse

kerk gewoed heeft: de koffietafel, vier stoelen, een vloerkleed

en een kerstkleed zijn daarbij verbrand, een koepel is wegge-

smolten, er is een scheur in een van de wanden ontstaan, en op

alles – ook in de keuken – lag roet. Een en ander had tot ge-

volg, dat de H. Mis op zondag 1 januari niet door kon gaan.

Vermoedelijk heeft vuurwerk de koepel geraakt. De brand-

weer was gelukkig binnen drie minuten ter plaatse.

Het eerder in dit artikel genoemde girorekeningnummer

wordt nu extra in uw aandacht aanbevolen!

* Het februarinummer vermeldt de wijding tot acoliet van

Maja van Vredendaal en Ietske Engelse op 26 februari, alsook

op die dag de toediening van het H. Vormsel aan Paul van

Rooijen, én het nagenoeg volledige herstel en de schoonmaak

van het kerkgebouw.

* Het nummer wordt afgesloten met een boeiend en zeer

veelzijdig artikel ‘Over de toegang tot het eeuwig koninkrijk,

uit de Tweede Algemene Brief van de apostel Petrus’, van de

hand van priester Ronald Engelse.

Priesterlijk Zwolle

* In het december-januarinummer van het Maandbericht

van de Zwolse Sint-Michaëlkerkgemeenschap schenkt Pauline

de Groot aandacht aan de engelen. Zo is de hiërarchie der eng-

elen gebaseerd op de geschriften van Dionysius de Areopagiet

(1ste eeuw n. Chr.). De engelenkrachten werken in feite op alle

terreinen van ons leven door. In het dagelijks leven en in de

Kerk zijn wij het meest vertrouwd met de engelenkrachten die

bij de H. Geest behoren: de aartsengelen en de engelen. In de

Zwolse gemeente neemt de aartsengel Michaël een bijzondere

plaats in, hij vertegenwoordigt onder meer de wil van God. In

de eucharistieviering roepen we meer in algemene zin de as-

pecten aan van de zeven aartsengelen, zoals uitgedrukt door

de zeven straalkaarsen op het altaar en de bijbehorende

hoedanigheden, aldus Pauline.

* Anita Yntema doet verslag van de rol die zij elk jaar

speelt in het zestiende-eeuwse Oberufer Kerstspel. Daarin

komt de aartsengel Gabriël sterk naar voren, die zij karakteri-

seert als de ‘boodschapper uit hogere sferen’, de aartsengel die

ruimte en nieuw leven geeft, de geboorte-aankondigende, de

beschermer, innerlijk licht en natuurkracht.

* Priester Jules Herbrink spreekt – in een Terugblik op de

priesterwijding van Wies Kuiper op 5 november 2005 – zijn

dank uit voor het feit, dat hij de eerste wijding van een vrouw

tot priester in zijn gemeente mee heeft mogen maken: “Heel

belangrijk is deze doorbraak. Er is weer iets groots gebeurd.

Het vrouwelijke heeft weer een plaats gekregen, die haar al

lang genoeg onthouden was”…

* Priester Wies Kuiper vertelt onder meer in haar Terug-

blik, hoe indrukwekkend het was, toen tijdens haar terneder-

ligging de H. Litanie werd gezongen, maar ook zal zij het

plechtige moment niet vergeten, waarop alle priesters haar de

handen oplegden en haar daardoor in hun midden hebben

opgenomen.

* In het kerkblad van februari-maart besteedt priester Gert

Jan van der Steen onder meer aandacht aan de avonddienst van

Aswoensdag (dit jaar op 1 maart). Tijdens deze viering zullen

de oude palmtakjes worden verbrand, als zinnebeeld van het

versoberen, het terugkeren tot de alleruiterste eenvoud. Hierna

zullen de kloosterlijke Vespers worden gezongen in een stati-

ge, beschouwende zang, op Gregoriaanse melodieën.

* Priester Gert Jan deelt ons mee, dat Pauline de Groot op

zondag 12 februari tijdens de H. Mis in een korte ceremonie

als nieuw lid van onze Kerk zal worden toegelaten.

* Zeer bijzonder in dit nummer is de tekst van het Evang-

elie van Filippus uit de Nag-Hammadigeschriften, dat op zon-

dag 15 januari tijdens de H. Mis in Zwolle gelezen is.

Een verzoek aan de redacties van de Maandberichten: wilt u

voortaan in uw berichtgeving ieders voornaam voorzien van

zijn / haar achternaam? Alsook onder elke bijdrage de voor-

naam en achternaam van de desbetreffende auteur plaatsen?

Een en ander vergemakkelijkt het citeren in deze rubriek.

Bij voorbaat mijn dank! HSdB.
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Varen – foto: Rudolf H. Smit

vinden in eveneens de Joodse bijbelse wijsheidsliteratuur

waartoe ook Spreuken behoort. Het staat in de boeken Wijs-

heid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach:

Vóór alle andere dingen, helemaal in het begin, is de Wijs-

heid geschapen.8 en

Zo lang de wereld duurt, verdwijnt ze niet 9

In een tweetal herhalingen van bovengenoemde verzen uit

Spreuken

Vóór alle dingen is de wijsheid geschapen 10

Vóór de wereld, al bij het begin, heeft hij mij geschapen,

en zolang de wereld duurt, verdwijn ik niet. 11

De wijsheid is een geest die mensen liefheeft. 12

De wijsheid, de maakster van alles, …13

Zij is mooier dan de zon en zij overtreft de sterrenhemel 14

Zij is de ademtocht van Gods kracht, de pure uitstraling

van de luister van de almachtige15

Zij woont bij God en is ingewijd in zijn kennis en deelge-

noot aan Gods werken16

Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde, en ik was zijn vreug-

de, mij dag in dag uit verheugend voor zijn Aangezicht, steeds

weer. 17

Aan de schepping ligt, volgens deze oude overlevering in

Oud-Testamentische geschriften een collectief inzicht van de

vroegere mensheid, niet alleen een scheppende God, maar ook

vormgevende, inherente Wijsheid ten grondslag. Naar kabba-

listisch inzicht is dat Shekhinah, de tegenwoordigheid van

God in de stof. Als God in mannelijke termen wordt gedacht,

dan is Wijsheid dat in vrouwelijke. Wijsheid wordt dan ook

steeds als ‘zij’ benoemd. Anders gezegd: Wijsheid is het vrou-

welijke Aanzicht van God dat, lang verborgen, nu meer tot

openbaring lijkt te komen, of waarvoor wij meer ontvankelijk

lijken te zijn 18.

We hebben tot nu toe geput uit de Joodse Wijsheidsscho-

len en -literatuur waarmee we enigszins vertrouwd zijn door

de Meditatie op de Wijsheid. Maar in de zeer gevarieerde

gnostische stromingen komen we ook Wijsheid tegen. Gnosis

is primair een religieuze ervaring, een daarop gebaseerde in-

terpretatie van de werkelijkheid en een daaruit voortvloeiende

levenshouding. Gnosis is, met enige overdrijving, van alle tij-

den. De mythologische verwoording van de gnostische erva-

ring maakt gebruik van de heersende religieuze en wijsgerige

uitdrukkingsvormen. Dat gebeurde ook met de ‘antieke’ gnos-

tiek, waar de genoemde wijsheidsscholen voorbeelden van

zijn, tot in de uitlopers in de christelijke gnostische systemen

van de eerste eeuwen van onze jaartelling, zoals in Het Gehei-

me Boek (of Apocryphon) van Johannes, een van de gnostieke

geschriften uit de Nag Hammadi bibliotheek.

Ook de latere neoplatonische school van Plotinus (3e eeuw

n. Chr.) maakte gebruik van tal van elementen van joods-

gnostische oorsprong.

De goddelijke Wijsheid blijkt fundamenteel te zijn bij het

tot stand komen van de schepping en is immanent in de schep-

ping, voortdurend aanwezig als sturend en beschermend voor

het leven. God openbaart zich in Wijsheid. Dat werd al ver

vóór het begin van onze jaartelling, en daarna nóg, in mythi-

sche beelden verwoord. Het spreekt ons aan in deze tijd in de

liturgische gestalte van de Meditatie op de Wijsheid, vóór de

aanvang van de Heilige Mis.

Liefde-Wijsheid
Wanneer we God-in-openbaring in wezen met Liefde ge-

lijkstellen - wellicht het meest sprekend Godsbeeld - en Gods

gelijkwaardig aanzicht - Wijsheid - daaraan ‘verbinden’, dan

ontstaat in Liefde-Wijsheid een evenwichtig en volledig Gods-

beeld. Het lijkt geen toeval dat in onze Kerk liefde-wijsheid,

karakteristiek voor de ‘tweede straal’ centraal staat (letterlijk

op het altaar in het midden) en verwijst naar Christus, in Wie

God zich als Zoon (Joh 1:14) openbaart.

Noten
1. Het tweede gebod van de Tien Geboden: ‘Ge zult u geen godenbeelden

maken, Ex 34:17, ook Ex 20:4; Deut 5:8; 27:15).

2. Mysterium tremendum et fascinans, Rudolf Otto, 1924)

3. In het Nieuwe Testament staat vaak ‘Vader’ voor God - soms nader

aangeduid door ‘hemelse Vader’. ‘Vader’ komt zeer veel voor in het

Evangelie van Johannes, en ook in dat van Matteüs en Lucas, maar niet

in dat van Marcus. En verder in de brieven van Paulus of in de aan hem

toegeschreven brieven en in de rest van het Nieuwe Testament. Te veel

om op te noemen. Zoals te verwachten, staat ‘Vader’ in het Oude Testa-

ment ook voor God - dáár komt het immers vandaan - onder meer in

Deut. 32:6; Ps 89:27; Js 43:6; Js 63:16; Mal 2:10 en Jer 3:19.

4. Ich-Du, Martin Buber

5. Het tetragram JHWH door de Joden gelezen als Adonai (Heer), (uit

eerbied niet uit te spreken). In niet-Hebreeuwse vertalingen is sprake

van ‘Heer’, onder invloed van de Septuagint die de Godsnaam aanduidt

met Kurios (Grieks voor Heer).

6. Het woord is etymologisch waarschijnlijk verwant aan een oude vorm

van het Hebreeuwse werkwoord dat ‘zijn’ betekent.

7. Dat het hier om wijsheid gaat, blijkt direct uit Spreuken 8:1. Wijsheid

wordt als persoon opgevoerd; zij wordt daarom, eerder dan Wijsheid,

aangeduid met Sofia, Grieks voor wijsheid.

8. Sir 1:4

9. Sir 24:9

10. Sir 1:4

11. Sir 24:9

12. Wijsheid 1:6

13. Wijsheid 7:22

14. Wijsheid 7:29

15. Wijsheid 7:25

16. Wijsheid 8:3,4

17. Wijsheid 6: 30

18. In dit artikel is niet ingegaan op de vrij-katholieke en meer

gedetailleerde scheppingsvisie die C.W. Leadbeater uiteenzette, en die

kort is weergegeven in Pelgrim op Aarde, Hoofdlijnen van de

Vrij-Katholieke visie in vogelvlucht, F.R. den Outer, 1997, in hoofdstuk

3 en begin van hoofdstuk 4.

19. The Seven Rays, Ernest Wood, Theos. Publ. House, 1925, 190 blz.;

Nederlandse vertaling en bewerking De Zeven Mensentypen, Geoffrey

Hodson, uitgeverij Theosofische Vereniging, 1952/78 4; Psychologische

typen. C.G. Jung, Lemniscaat, 547 blz., 1949/2003.

20 In De Geheime Leer, H.P. Blavatsky, 1888, wordt gesproken van ‘de

zeven stralen’: alles in de wereld, alle vormen van geest en stof, zijn

voortgekomen uit een combinatie van zeven fundamentele impulsen.

Ook in ieder mens zijn alle zeven ‘stralen’ aanwezig; maar één daarvan

domineert. Voor elk mens is dat verschillend en in verschillende mate

het geval. Hieruit zou ook de indeling van mensen in zeven

psychologische typen kunnen worden gegeven. De moderne

psychologie, anders dan die van vorige eeuwen, is zeer terughoudend in

dezen, en ontkent praktisch het bestaan van mensentypen; zij acht het

niet mgelijk mensen ‘in te delen’. C.G. Jung komt alleen tot extroverte

en introverte typen.

* * * * *

* * *

*
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100.000 lichtjaar in diameter. Het is één van de ontelbare stel-

sels, elk van miljoenen of miljarden sterren. Ons Melkwegstel-

sel telt 100 miljard (109) sterren; de zon is daar één van. Het

heelal is immens groot, en wordt zelfs steeds groter. Het is een

uitdijend heelal. De aarde is ca. 5 miljard jaar oud (en is op

middelbare leeftijd), het heelal ca. 15 miljard..

En wat was het wereldbeeld aan het begin van onze jaartel-

ling? Een geocentrisch wereldbeeld: de aarde was het middel-

punt van het heelal; de zon en de maan – veel kleiner dan de

aarde – draaiden daar omheen. En de sterren: lichtpuntjes als

tekenen aan de nachtelijke hemel. Verder niets. De schepping

van God was dat van de hemel en de aarde, waar alles, ook

letterlijk, om draaide. Het bijbelboek Genesis verhaalt de

schepping van hemel en aarde; het werd geschreven toen dit

wereld- beeld gangbaar was.

Schepping
Genesis, het eerste boek van het Oude Testament, begint met

twee op elkaar volgende scheppingsverhalen, die, onafhank-

elijk van elkaar, zijn samengesteld door verschillende auteurs.

Het eerste verhaal (Gen 1:1-2:4a) behoort tot de priesterco-

dex (6e eeuw v. Chr.) met mythologische elementen uit Baby-

lonië. Het is een lofzang op het werk van de almachtige God.

De Godsnaam van dit eerste scheppingsverhaal is Elohim, een

meervoudswoord. (El = Hebreeuws voor God) dat dus in feite

‘Goden’ inhoudt, maar in latere tijden toch als één God werd

geïnterpreteerd.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde

was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest

van God zweefde over de wateren.

‘Hemel en aarde’ staat voor alles wat buiten God bestaat:

het zichtbare en tastbare. Er is een meer verheven deel – de

hemel – en een ondergeschikt deel van de schepping – de aar-

de. ‘De hemel en aarde’ kwam overeen met het wereldbeeld

van vóór Copernicus; dat kan niet anders.

God verrichtte het scheppingswerk met Zijn woord:

Er zij licht, sprak God en er was licht.

Licht is het allereerste, en daarmee het belangrijkste (?),

dat geschapen werd.

Dan, na vijf scheppingsdagen, op de zesde dag, zei God:

Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons

gelijkend (Gen 1:26a).

En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van

God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. God zag

dat het zéér goed was (Gen 1:27).

Daarvóór zag Hij alleen dat het goed was, niet zéér goed..

En op de zevendag rustte God van al het werk dat Hij verricht

had; Hij zegende die dag en maakte die dag heilig.

De tweede schepping
Dit is niet het gehele verhaal: er volgt een tweede schepping

(Gen 2:4b -3:24) waarin niet de kosmos, maar de mens cen-

traal staat. (Gen 2:4b-25). De schepping van de mens vindt nu

geheel anders plaats (Gen 2:7; niet zoals in Gen 1:27). Het

verhaal wordt toegeschreven aan een andere auteur, de Jahwist

genoemd, ter onderscheid van de priester-auteur van het eerste

scheppingsverhaal, omdat hij Jahweh, de persoonlijke naam

van God, toevoegt aan de abstractere term Elohim. De naam

Jahweh – geschreven als het tetragram JHWH 5 wordt pas la-

ter, in het boek Exodus (3:14 ) verklaard. Daar legt God aan

Mozes in de woestijn uit wat de betekenis van Zijn naam is:

‘Ik ben die is’ . Of ook: ‘Ik ben die zal zijn’, of ‘Ik ben wie Ik

ben’. Jahweh is, anders gesteld, de Eeuwig zijnde 6

Zoals al naar voren gebracht, de schepping van de mens

(Adam) in dit tweede verhaal gebeurt anders dan in het eerste:

God boetseerde de mens uit stof dat Hij van de aarde nam,

en Hij blies hem de levensadem in de neus; zo werd de mens

een levend wezen (Gen 2: 7). Nu is de mens aan Ons gelijk ge-

worden (Gen 3:22).

Hier wordt bevestigd, dat de mens naar Gods beeld is ge-

schapen en bovendien bestemd is te ‘zijn’, zoals Jahweh ‘de

Zijnde’ is. Om God zó nader aan te duiden is anders, maar met

dezelfde zin als de aanduiding ‘Ik ben die is’. Dit nog in te-

genstelling tot de mens: de mens wórdt, is een wórdend we-

zen, nog niet een zijnd wezen, nog geen volkomen wezen. De

volheid van het ‘zijn’ is wat de apostel Paulus het ‘pleroma’

noemt (Ef 1; 23; 3:19; Kolos 2:9), de volkomenheid van het

goddelijke bestaan zelf, waartoe uiteindelijk de mens is voor-

bestemd. De liefde zal in het pleroma alles met alles verenigd

hebben Toch behoudt in deze, alles bevattende eenheid elk

oorspronkelijke ‘ik’ zijn eigenheid en elk ‘nu’ zijn oorspronk-

elijkheid. Dit eeuwige ‘nu’ is het volkomen ‘zijn’. Dit is het

‘aan God gelijk zijn’ door een kennen van God, of een zien

van God. Johannes schrijft daarover: Wij zullen aan Hem ge-

lijk worden, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is (1 Joh 3:2).

Zien is een vorm van kennen, en kennen is een vorm van zijn.

In het volkomen kennen realiseert zich het volkomen zijn: Dit

is het eeuwige leven, dat zij U kennen (Joh 17:3). In een paar

korte zinnen wordt de hele geestelijke evolutie en

eindbestemming van de mens aangegeven.

Laten we nu terugkeren tot de schepping van de kosmos.

Wat voorafging aan de schepping
We hebben nu beide scheppingsverhalen uit de eerste drie

hoofdstukken van Genesis even weergegeven, met een nadere

toelichting. Het is van belang voor het Godsbeeld, dat in het

bijzonder in het allereerste begin van Genesis wordt gegeven,

te wijzen op wat aan de eigenlijke schepping van hemel en

aarde voorafging. Dat vinden we, vele eeuwen later opgete-

kend, in het boek Spreuken (Spreuken 8:1,22-29). Daar is So-

fia aan het woord: zij zegt, dat God haar schiep nog vóór Hij

aan zijn andere werken begon.

Zij zegt: van oudsher ben Ik gevormd, van den beginne,

vóór de eerste tijden der aarde. Toen er nog geen oceanen wa-

ren, was ik geboren . Toen er nog geen bronnen, rijk aan water

bestonden; eer de bergen waren neergelaten, werd ik geboren.

Eer Hij de aarde had gemaakt en de velden en alle grondstof-

fen der wereld; toen Hij de hemel welfde, was ik aanwezig.

Toen Hij een kring trok boven het vlak van de afgrond; toen

Hij daarboven de wolken bevestigde; toen Hij de zee haar

grenzen stelde, dat de wateren haar oevers niet zouden over-

schrijden; toen Hij de fundamenten der aarde legde: vertoefde

ik bij Hem, was ik elke dag voor Zijn aangezicht.

Hier is aangehaald wat vaak als proloog van de H. Mis

wordt gezegd in de Meditatie op de Wijsheid.

Sofia
Wie is dan die Wijsheid, wie is Sofia de eerstgeschapene? We

kunnen hier nog aanvullingen aan toevoegen over wat van

haar wordt gezegd en wat zij over zichzelf zegt. Die zijn te
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Boekbesprekingen – nieuwe boeken uitgelicht

Lambèrt de Kwant

Katharen in Europa
Recente ontdekkingen van kathaarse teksten en rituelen heb-

ben geleid tot de opmerkelijke heropening van het historisch

onderzoek over ketterij, ook in Nederlandse kringen. De au-

teurs Willy Vanderzeypen en Yves van Buyten nemen inten-

sief en gepassioneerd aan deze speurtocht deel. Zo werkt en

leeft Willy Vanderzeypen sinds 1998 in katharenland, waar hij

samen met Yves van Buyten dit boek realiseerde.

De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk: het kat-

haarse experiment toont eindelijk zijn ware gelaat. Het katha-

risme is geen geïsoleerd incident in Occitanië, maar een

Europees christelijke godsdienst. Vijfhonderd jaar lang inspi-

reerde het volks en open karakter de spiritualiteit en de levens-

wijze van miljoenen mensen, ook in het graafschap Vlaan-

deren, Luik en Zuid-Nederland.

De Vlaamse auteurs beschrijven het boeiende verhaal van

de internationale protestbeweging en van de mannen en vrou-

wen die er hun leven voor gaven. Vooral het hoe en waarom

van de vervolging, de inquisitie en de kruistochten tegen de

succesrijke kathaarse Kerk en haar politieke beschermers wor-

den helder uitgelegd.

Interessant is dat de auteurs erop wijzen, dat het kathaarse

geloof en het orthodox-katholieke geloof van de Tempeliers,

hoewel beide christelijk, diametraal tegenover elkaar staan. De

kadaverdiscipline van de Tempeliers was juist het tegenover-

gestelde van de individuele vrijheidszin en het ontkennen van

machtsautoriteit bij de Katharen. Voor Rome waren Katharen

ketters, terwijl de Tempeliers door de Paus nooit als ketters

werden veroordeeld, ook niet bij ontbinding van hun orde.

Frappant is ook te lezen hoe talrijk en gemotiveerd vrou-

wen in de kathaarse beweging waren. Zo’n vijfenveertig pro-

cent van de parfaits behoorde tot het vrouwelijke geslacht. In

vergelijking met de lage vrouwelijke aanwezigheid in de Mid-

deleeuwse katholieke clerus, een wel schril contrast.

In het katholieke christendom begon de unanieme gering-

schatting van de vrouw al bij de apostelen Petrus en Paulus.

Die minachting werd steeds verder uitgewerkt door de kerkva-

ders en orthodoxe theologen. De vrouw was voor hen Eva, de

eerste zondares en uitvindster van het kwaad.

De geschiedenis is bekend. De Katharen vormden een gun-

stige uitzondering. Wellicht ging de vrouwenhaat bij Rooms-

Katholieken zover dat ze besloten, dat de Katharen als gevaar-

lijke sekte moest worden uitgeroeid.

De visie van de Katharen wordt door de auteurs uitvoerig

beschreven. Rome ziet Katharen dikwijls ook als Manicheeërs,

de aanhangers van Mani, een Perzische profeet uit de derde

eeuw, die zichzelf presenteerde als de gezant van Christus, de

Parakleet, aangekondigd door Sint -Jan.Voor Rome was het

een handig juridisch trucje om de Katharen als Manicheeërs te

beschouwen. Het gaf de inquisiteur een geldig argument om

ze als dusdanig te veroordelen op basis van vroegere veroor-

delingen van het manicheïsme door Augustinus.

Willy Vanderzeypen en Yves van Buyten schreven een boei-

end boek, dat zich makkelijk laat lezen : Katharen in Europa.

Synthese, 2006

Zie ook: Bram Moerland. Katharen en de val van

Montségur.Gnosis, gnostiek en de Katharen. Synthese, 2004

De mysterieuze Jezus
Fundamentalistische christenen vonden het boek godlasterend.

Als ik fundi’s soms te keer hoor gaan, denk ik aan kleine jong-

etjes die over hun vader – hij is de beste en sterkste! – opschep-

pen. Blijf van mijn papa af, anders… Zo ook met fundamen-

talisten van welke snit dan ook. Kom niet aan hun godsbeeld.

Wie als gelovig Christen het boek ”De mysterieuze Jezus”

van Timothy Freke en Peter Gandy doorleest, moet wel even

slikken. De auteurs vragen of we als lezer weten, dat de ‘hei-

denen’ lang vóór Jezus ook een zoon van God vereerden. Of

we geloven dat deze heidense verlosser, net als Jezus, werd

geboren uit een maagd op 25 december, in een grot temidden

van herders; dat hij water in wijn wist te veranderen; dat hij

stierf en opstond met Pasen en dat hij zijn lichaam en bloed

aan volgelingen aanbood.

De auteurs, stellen de vraag of Jezus van oorsprong een

heidense god was en of er wel een historische Jezus was.

Dezelfde vragen werden gesteld in De boeiende Teleac-do-

cumantaire De Zoon van God – op zoek naar de oorsprong

van het christelijke geloof.

In dit tweeluik gaat professor Robert Eisenman op zoek

naar de oorsprong van het christelijk geloof, maar ook verder

terug naar onbekender oorden.

Een academische twist die nu al eeuwen duurt: waar ligt de

oorsprong van het christelijk geloof? Zijn de bijbelse verhalen

echt gebeurd of komen ze ‘ergens anders’ vandaan? Was Je-

zus nu wel of niet Gods Zoon?

“Als Jezus geweten had, dat we hem later de Eniggeboren

Zoon van God zouden noemen, zou hij dat verschrikkelijk ge-

vonden hebben”, zegt professor Robert Eisenman in het Tele-

ac- tweeluik De Zoon van God.

Eeuwige zoektocht

Timothy Freke en Peter Gandy stellen in hun boek kriti-

sche vragen. Ze wijzen er ook op, dat mystici van alle eeuwen

hebben geleerd, dat er slechts één, altijd aanwezige, nooit ve-

randerende waarheid is. “Ze werd 2000 jaar geleden niet plot-

seling voor de eerste keer geopenbaard. Het christendom is

een hoofdstuk in de eeuwige zoektocht van de mens naar bete-

kenis, een stroming in de zee van zich ontwikkelend menselijk

bewustzijn, nog een poging de tijdloze gnosis onder woorden

te brengen. God daalde niet af naar de aarde tijdens een een-

malige excursie. Ook hoeven we niet te wachten op zijn be-

loofde apocalyptische wederkeer. De waarheid is, dat God

nooit is vertrokken, aldus de auteurs.

Ze wijzen er ook op, dat – hoewel er nu geen traditie be-

staat die de moderne Christen kan inwijden in de verborgen

mysteriën, die opgenomen zijn in het verhaal over Jezus – dit
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diepgaande mystieke onderricht nog altijd aanwezig is voor

‘hen die ogen hebben om te zien’. Het is door de eeuwen heen

steeds weer ontdekt door de belangrijkste christelijke mystici.

Het gaat de auteurs er niet om het christendom aan te vallen,

maar op de mogelijkheid te wijzen dat het iets terugkrijgt van

wat het heeft verloren – de verborgen mysteriën, die de

geheimen van de gnosis onthullen. “De oude mysteriën leer-

den, dat we allen zonen en dochters zijn van God en dat ook

wij, door de mythe van de geofferde godmens te begrijpen,

kunnen herrijzen. Het gaat, wat de mythe van Jezus betreft,

niet om een ‘geïsoleerde gebeurtenis in het verleden’, maar

om een verwijzing naar de eeuwige mogelijkheid van een spi-

rituele wedergeboorte, hier en nu. De mythe kan nog altijd het

mysterie openbaren dat Paulus noemde ‘Christus in u’.

Het 440 bladzijden tellende boek (inclusief 140 bladzijden

noten) kan ik van harte aanbevelen.

Timothy Freke en Peter Gandy: De mysterieuze Jezus. Was

Jezus oorspronkelijk een heidense god? Synthese, 2005

De bijbel als mythe
Totnogtoe hoorden opgravingen in Israël bijbelbevestigend te

zijn. De auteurs Finkelstein en Silberman concluderen in hun

boek De bijbel als mythe,dat hun archeologische bevindingen

de bijbelse historie niet ondersteunen. Er zouden geen noe-

menswaardige bewijzen zijn voor de schitterende stad Jeruza-

lem in de tijd van de koningen David en Salomo. Jericho zou

nooit de stadsmuren gehad hebben waarover de Bijbel bericht.

De twee archeologen vermoeden, dat de hele bijbelse geschie-

denis eeuwen later werd geschreven om, met het oog op een

religieus ideaal van monotheïsme, te kunnen verwijzen naar

een roemrijk verleden.

Zoekend naar het gelijk van de Bijbel, vonden twee Joodse

archeologen een andere werkelijkheid. Finkelstein en Silber-

man vatten in dit boek het meest recente archeologische on-

derzoek naar de oorsprong van de Bijbel samen. Ze laten het

verhaal zien dat de stenen hen vertelden. Maar dat is wel een

ander verhaal dan we in het Oude Testament aantreffen.

Hun samenvatting gooit de geschiedenis van Israël over-

hoop. Ze leggen uit, hoe de nakomelingen van koning David

de geschiedenis herschreven vanuit politieke en ideologische

overwegingen. Die herschreven geschiedenis is ons als het

Oude Testament overgeleverd. Maar de restanten van het ver-

leden die in de bodem van het land Israël werden aangetrof-

fen, vertellen een ander verhaal.

Het boek is een fascinerende samenvatting van het meest

recente archeologisch onderzoek naar de Bijbel.

In een sober taalgebruik laten de auteurs zien hoe bijbelse

fictie en historische werkelijkheid met elkaar verweven raak-

ten. Op overtuigende wijze weten zij die twee aspecten van

het Oude Testament zichtbaar te maken. De Bijbel als mythe is

wel een provocerend boek; wetenschappelijk onderbouwd en

goed geschreven. Het trekt veel vermoedens of veronderstel-

lingen in twijfel en daagt uit oude overtuigingen los te laten en

andere mogelijkheden te onderzoeken.

Finkelstein en Silberman: De Bijbel als mythe. Opgravin-

gen vertellen een ander verhaal. Synthese, 2006

Oog van wijsheid - De visie van Z.H. de Dalai Lama
De 14de Dalai Lama is de geestelijke en wereldse leider van de

Tibetaanse religie. Sinds zijn vlucht uit Tibet, in 1959, reist de

Dalai Lama door de hele wereld om de leringen van het Tibe-

taanse boeddhisme te verspreiden. ‘Oog van wijsheid’ biedt een

diepgaand overzicht van het Tibetaanse boeddhisme. De nadruk

ligt voornamelijk op de structuur van de belangrijkste Tibetaan-

se boeddhistische richtlijnen voor meditatie en zuivering. Het

boek is een reisgids door het spirituele landschap van het Tibe-

taanse boeddhisme, dat de geïnteresseerde leek tot verdere verd-

ieping en bestudering van het Boeddhisme kan dienen.

Je moet er wel voor gaan zitten. De Dalai Lama biedt geen

spiritueel fastfood, maar Harmon Houghton, uitgever van Cle-

ar Light Publishers en directeur van het United States Tibet

Committee – zegt over het boek:

‘In dit boek heeft Z.H. de Dalai Lama de essentie van de Ti-

betaanse leringen vastgelegd. Ik raad het boek iedereen aan die de

wens koestert naar een verlichte wijze van leven te streven.’

Oog van Wijsheid. De visie van Z.H. de Dalai Lama.

Synthese, 2005

Verandering doet wonderen
Marianne Williamson is een bekend schrijfster die zich laat in-

spireren door “Een Cursus in Wonderen”. Zo schreef ze onder

andere Terugkeer naar liefde en In vrouwelijkheid. Verande-

ring doet wonderen is haar negende boek. Vroeger leidde Wil-

liamson een ongeregeld bestaan. Ze reisde veel, gebruikte te

veel drugs en alcohol, had los-vaste baantjes en was ongeluk-

kig. Dat veranderde toen ze A Course in Miracles ontdekte,

een in spirituele kringen bekende pil, met teksten die volgens

de auteur rechtstreeks afkomstig zouden zijn van Jezus. Geleid

door de Course, schreef Williamson diverse bestsellers, betrad

het lezingencircuit, waar ze nu moeiteloos zalen van vijftien-

honderd liefhebbers toespreekt, en verscheen bij Oprah Win-

frey en in andere veelbekeken tv-programma’s. Ze is bevriend

met Hillary Clinton, en sliep ooit in de befaamde Lincoln-

slaapkamer van het Witte Huis.

Iedere verandering, zo zegt Marianne Williamson, zelfs de

meeste pijnlijke en/of individuele, is een kans op persoonlijke

transformatie. ‘De enige manier om macht te krijgen in een

wereld die te snel draait, is te weten hoe je langzamer kunt

gaan. De enige manier om je invloed te verbreden is door te

leren om dieper te gaan. De wereld die wij onszelf en onze

kinderen toewensen, komt niet voort uit de snelheid van de

elektronica, maar uit de rust die zich nestelt in onze ziel.

Alleen dan zullen we een wereld zien die ons hart weerspie-

gelt, in plaats van dat die ons hart breekt.’ We worden volgens

haar uitgedaagd door de wereldgebeurtenissen, door de getij-

den van de geschiedenis, om een meer volwassen geesteshou-

ding te ontwikkelen. Tegelijkertijd kan dat niet zonder dat we

kijken naar dat wat ons pijn doet. ‘Het leven is geen droef-

geestige roman, die we na afloop wegleggen om daarna de

kroeg in te duiken. We zijn allemaal acteurs in een enorm dra-

ma, dat zich iedere dag verder ontvouwt, en totdat we heel

diep in onszelf gaan graven, kan er geen meesterstuk ontstaan.

Hoe we allemaal onze rol uitvoeren, bepaalt de uitkomst van

het stuk.’ Verandering doet wonderen is een spirituele gids

voor een radicaal nieuw leven. Meer nog dan ooit tevoren

drukt Marianne Williamson ons op het hart, dat deze tijden,

die soms zo moeilijk zijn, het doel hebben om ons te verande-

ren in wie we voorbestemd waren te zijn. Inspirerende, vaak

rake teksten die als het ware na blijven trillen, vooral vlak

voor het slapen gaan.
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God in Beelden

� Frank den Outer

De titel van deze overpeinzingen kan al heel wat associaties

oproepen; en dat maakt het niet gemakkelijker om God

“overdenkend” te benaderen. De titel bedoelt niet te zeggen

dat het eenvoudig is om ‘God in beeld krijgen’, dat ‘beelden

van God’ ons naderbij brengen, of toe te geven dat het al te

gemakkelijk is om ‘ons God maar te verbeelden’ of ‘ons in te

beelden’. Toch zijn concrete aanduidingen van God, anders

dan ‘in beelden’, altijd ontoereikend – dat zal ieder toegeven.

Er is wel een Godsbeséf, een van de raadselachtige gegevens

van onze cultuur, een besef dát er een God is. God leek afge-

daan te zijn, zelfs dood verklaard, maar komt op andere wijze

terug of wordt anders benoemd; God krijgt een andere naam:

‘Iets’, ‘Geheim’, ‘Mysterie’. Het Godsbesef blijft, blijkbaar.

Godsbesef
Het besef van God: hoe zijn we eraan gekomen? Dat besef

was er vermoedelijk al bij het prille begin van de mensheid,

een gedeeld, collectief besef, zonder dat daar Godservaringen

aan ten grondslag hebben gelegen. Bijzondere, ingrijpende er-

varingen van bepaalde aard werden dan eerder dankzij het be-

sef van God als Godservaringen uitgelegd. ‘God’ is daarvoor

een Naam, uniek, met niets vergelijkbaar. Het is niet een be-

grip – en daarmee niet te begrijpen – of een voorstelling. Een

naam zou geen beeld, zelfs niet een denkbeeld moeten oproe-

pen, maar dat blijkt een illusie te zijn, ondanks het verbod¹

voorstellingen of beelden van God te maken, waaraan het

Joodse volk – waaruit het christendom is voortgekomen –

zich diende te houden.

Er lijkt niet aan te ontkomen; we bedienen ons voortdurend

van Godsbeelden: liefde, (levens)kracht, waarheid en licht,

(levens)energie. En van omschrijvingen van God als: Univer-

seel bewustzijn, Grond van ‘s mensen bestaan, de Bron van al

het zijn, het Heilige of numineuze, Mysterie – huiveringwek-

kend en fascinerend ², het gans Andere.

Maar ook bedienen wij ons van de Godsbeelden waarbij

God als persoon wordt beschouwd, met menselijke gestalten,

als Heer (Adonai), vader ³, almachtige, albeheerser, vorst, ko-

ning, rechter en herder en met alle denkbare persoonlijke,

menselijke eigenschappen als liefhebbend, genadig, toornig,

straffend ….. Hij wordt aangeroepen en aangesproken als

‘Gij’ en wij richten ons tot Hem – er kan dan een ik-Gij 4 rela-

tie zijn. We lezen over Hem: “Toen sprak God en zei: ...”, al

weten we dat God natuurlijk spreekt bij wijze van spreken,

maar toch …

Alle deze Godsbeelden zijn symbolische verwijzingen,

metaforen, en daarmee een benadering. Een “persoonlijk” ge-

dachte ‘Vader’ houdt niet in, dat God een persoon is; ‘Vader’

is geen aspect van God, Die geen enkel ‘aspect’ heeft: God is

veel meer dan vader, veel meer dan ‘herder’, veel grootser,

omvattender, overstijgender, transcendent, meer overtreffend

dan in alle deze beelden.

Het symbool, de metafoor, maar in het bijzonder het ver-

haal brengt ons toch nader tot God en verwoordt het Godsbe-

sef, geeft daar vorm en inhoud aan – in woorden. Die verhalen

worden verteld in de Bijbel, in het bijzonder in het Oude Tes-

tament. Van grote betekenis voor het onderwerp van dit artikel

zijn de verhalen opgetekend in de eerste drie hoofdstukken

van het boek Genesis, een boek dat een ontstaansperiode heeft

gehad van eeuwen en terug gaat tot ca. de 15e eeuw v.Chr.

Ook van belang in dit verband is het derde hoofdstuk van het

boek Exodus, ontstaan in min of meer dezelfde periode als Ge-

nesis (midden 13e eeuw v. Chr.) en het boek Spreuken, afge-

rond in de 5de eeuw v. Chr., met eveneens een lange ontstaans-

periode. Verder is van belang het meer recente boek Wijsheid

van Jezus Sirach, ontstaan begin 2e eeuw v. Chr. En ten slotte

het boek Wijsheid (van Salomo), dat dateert van rond het be-

gin van onze jaartelling, en waarvan Paulus veel gebruik

maakte in zijn brieven.

In Genesis komt God ter sprake als de schepper van hemel

en aarde, en van de mens; in Exodus de zelfopenbaring van

God aan Mozes. In Spreuken wordt over Sofia of Wijsheid

verhaald, evenals in Wijsheid van Jezus Sirach en in Wijsheid

van Salomo. Het zijn alle collectieve, oorspronkelijk monde-

linge overleveringen in een tijdsbestek van ca. 15 eeuwen (!).

Al deze geschriften zijn samengebracht in één boek, de Bijbel.

Hieronder wordt uit de genoemde bijbelboeken uitgebreid ge-

citeerd en onder één noemer gebracht alsof er uit één en de-

zelfde bron is geput. Dat laatste is wel verantwoord, omdat het

wereldbeeld in die lange periode nauwelijks is veranderd, ze-

ker in vergelijking tot de enorme veranderingen in de afgelo-

pen eeuw. Maar voor het verstaan in deze tijd van die zeer

oude geschriften, is het wel goed te beseffen hoe sterk het

wereldbeeld van nu daarvan verschilt.

Om een indruk van die drastische veranderingen in het we-

reldbeeld te geven, wordt nu kort gewezen op de sterk toege-

nomen kennis van het heelal en de plaats van de aarde daarin.

Verandering in wereldbeeld
In het begin van de 20ste eeuw, toen ook de Liberal Catholic

Church ontstond, lagen de continenten op aarde een weken-

lange zeereis van elkaar. Van hooguit 30 sterren was de af-

stand ongeveer bekend, en alle minder dan 30 lichtjaren van

de aarde verwijderd. De aarde was een immense, dunbevolkte

wereldbol. Alle sterren vormden samen het Melkwegstelsel

met een diameter van hoogstens 50.000 lichtjaren; er zouden

40 biljoen (1012 ) aardbollen op een lijn in passen. Het Mel-

kwegstelsel werd gezien als het grootse object van het heelal,

en eigenlijk vormde dit het gehele heelal; daarbuiten was

niets. Het werd wel al vier eeuwen lang gezien als een helio-

centrisch wereldbeeld, sinds Copernicus (begin 16e eeuw).

Over de leeftijd van heelal en aarde kon niet veel worden ge-

zegd.

Begin 21ste eeuw: de aarde schrompelde ineen: niemand

was verder dan een dagreis van elkaar. Een astronaut zou in

anderhalf uur de grootste afstand op aarde kunnen overbrug-

gen. Het Melkwegstelsel strekt zich verder uit dan ooit: zo’n

5

Reflectie 3(1) voorjaar 2006



jaar geleden nieuwe mogelijkheden; grenzen die verder lagen

dan de door de Kerken van die tijd gestelde. De oude grenzen

markeerden immers morele en vaak rigide voorschriften, ge-

richt op persoonlijke redding en een leven hiernamaals. In de

bredere visie van religie, zoals die zich negentig jaar geleden

manifesteerde, proberen mensen boven zichzelf uit te stijgen,

te transcenderen, naar een eenheid met God en zo een instru-

ment te worden in het goddelijke werk. Velen deden toenter-

tijd een beroep op de religies om de nadruk te verleggen van

straf en beloning in het hiernamaals naar het ideaal van een-

heid met God in het leven op aarde. Verwijzingen naar angst

en eeuwige verdoemenis verving de VKK door vreugdevolle,

positieve uitdrukkingen, daarmee het vertrouwen uitsprekend

in de kracht en het leven dat door de liturgie in de wereld uit-

stroomt. Gustav Mahler, die door de theosofie was beïnvloed,

verwoordde dit in zijn Achtste Symfonie heel treffend:

Alles Vergängliche ist nur rein Gleichnis;

Das Unzulägliche hier wird’s Ereignis;

Das Unbeschreibliche, hier ist’s getan;

Das Ewig Weibliche zieht uns hinan.

Wat ik wil benadrukken in de VKK is de afwezigheid van

angst voor God en een eeuwig oordeel. Haar ontstaansgeschie-

denis valt samen met de visies van componisten van onder an-

dere Mahler en Scriabin. Zo schreef Mahler in zijn brief aan

zijn vrouw Alma, dat in zijn Achtste symfonie geen angst voor

de dood en het eeuwige oordeel voorkwam, zoals dat nog wel

bij Mozart het geval was, waar vooral in diens Requiem die

angst eruit wordt geschreeuwd. “Geen eeuwig oordeel, alleen

liefde”, zo schreef Mahler.

Negentig jaar Vrij-Katholieke Kerk is negentig jaar vrij zijn

van o.a. dogma’s over zonde, straf en eeuwig oordeel. Hiermee

was de VKK haar tijd ver vooruit. De grote protestantse Kerken

zijn begrippen als hel en eeuwig oordeel pas de laatste decennia

voorbij. Voor Rooms-Katholieken is er nog altijd de dreiging van

vagevuur en hel, ook al denken veel gelovigen daar zelf genuan-

ceerder over. Je zou kunnen zeggen, dat de VKK een voortrek-

kersrol heeft vervuld. De nieuwe inzichten van negentig jaar

geleden zijn in deze tijd min of meer gemeengoed geworden.

De VKK zou dan ook velen moeten aanspreken.

Toch is het een illusie te denken dat het ooit gaat stormlo-

pen en onze kerkgebouwen te klein zullen worden. Als ver-

lichting en spirituele ervaringen populair worden, zoals nu het

geval is, moet het de essentie van zijn betekenis wel kwijtra-

ken, want ware spirituele beginselen zijn ongeschikt voor

massaconsumptie. De new age-filosofen beweren, dat we le-

ven in een tijd van evolutie, waarin iedereen zonder al te veel

moeite de verlichting kan bereiken. Dat is echter onmogelijk.

In geen enkele periode, ook niet in de huidige ‘nieuwe tijd’ is

de grote massa ooit bereid geweest de toewijding en overgave

op te brengen die vereist zijn om een verlicht leven te verwe-

zenlijken. Liever kiest men voor hapklare spirituele brokken

dan voor spiritueel fijnproeven. En dat laatste is wat er onder

andere in de VKK gebeurt.

De VKK zou je kunnen zien als een klein restaurant voor fijn-

proevers. In zijn boek De schatkamer van het licht zegt Johan

Pameijer, dat de opkomst van new age-bewegingen in de zesti-

ger jaren in zekere zin te vergelijken is met de opleving van

Katharen, Waldenzen, Vrije Broeders en Zusters, Rozenkruisers

en Vrijmetselaren in vroeger eeuwen. Zij belichaamden een

vrijheidsdrang die hem van meet af aan in de Vrij Katholieke

Kerk heeft aangesproken. In geen enkel opzicht sloot de erken-

ning van de Bijbel de heiligheid van spirituele geschriften uit

andere culturen uit, noch een open christelijke Kerk met wortels

in neoplatonisme en gnosis. Zij heeft haar sympathie voor de

antieke mysteriescholen nooit ontkend en sommigen vergelijken

haar graag met een mysterieschool en spreken over de wijze van

bediening als een scholingsweg voor de ziel.

Innerlijke tempel
Negentig jaar vrij van dogma’s, leergezag; vrij van een kaste

van celibataire priesters die menen iets te mogen zeggen van

wat er in mijn slaapkamer mag gebeuren of niet mag gebeuren.

Negentig jaar van vrij denken, van erkenning van andere heili-

ge geschriften. Negentig jaar VKK betekent niet behaaglijk

achterover leunen. De kerk vergrijst. Vaak zijn we toch nog te

veel een doorgangshuis voor spirituele zoekers en ook fijn-

proevers. Want fijnproevers zijn uitermate kritisch en gaan

verder met hun zoektocht. Hoe en op welke manier zijn we in

staat de fijnproevers voor de VKK te behouden? Hoe kan de

VKK de fakkel doorgeven, een nieuwe generatie inspireren?

De komende jaren zullen leren of we erin slagen om

nieuwkomers zich thuis te laten voelen. Tegelijk is het goed te

bedenken, dat in deze nieuwe tijd mensen steeds minder be-

hoefte hebben aan uiterlijke vormen van religie en het meer

zoeken in hun innerlijke tempel.

Ik geloof niet dat religies gedoemd zijn te verdwijnen.

De mens is, om met de theoloog Kuitert te spreken, ongenees-

lijk religieus. Maar Kerken worden steeds meer wegrestau-

rants. We zullen ons moeten hoeden voor de hapklare brok-

ken, voor het spiritueel materialisme, zoals Chögyam Trungpa

het noemt. Wij zullen moeten besluiten of we onze honger

willen stillen met fast food in een matig cafetaria, of dat we

onze intelligentie, authenticiteit en integriteit gebruiken om

iets tot stand te brengen wat werkelijk voldoening geeft, van

blijvende aard is en ten dienste staat van het geheel, zoals dit

de oprichters van onze Kerk ook voor ogen stond. Het gaat

tenslotte om voedsel voor de ziel, voedsel voor fijnproevers!||

Rond raam kerk te Bloemendaal – foto: Rob Veltkamp
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Een genealoog over Maria Magdalena
Was ze een prostituee of de vrouw van Jezus? De Schotse his-

toricus en genealoog (stamboomkundige) Sir Laurence Gard-

ner heeft het allemaal uitgezocht in de verborgen archieven

van het Vaticaan en van kloosters. Zijn 400 bladzijden tellen-

de boek Maria Magdalena, waarin wordt ingegaan op haar ge-

heime huwelijk en de vervolging van hun afstammelingen,

was het gevolg van deze speurtocht.

Het boek geeft in een aantal genealogische overzichten

zeer veel gegevens die ons terug voeren tot ver voor het begin

van de jaartelling. Het is geschreven “voor de onbevooroor-

deelde en nieuwsgierige lezer”. De reeks die uit het eerder ge-

lezen boek was afgeleid, bleek niet helemaal te kloppen, maar

daar stond tegenover dat de afstamming veel verder terugging.

De schrijver maakte gebruik van veel bronnen en heeft deze

achter in het boek opgenomen. Een indrukwekkende lijst. Hoe

omvangrijker het notenpakket en hoe uitgebreider de litera-

tuuropgave, des te wetenschappelijker, zo lijken auteurs van

dergelijke boeken vaak te denken. Een dergelijk notenapparaat

geeft wel inzicht in het bronnenmateriaal waarvan een auteur

gebruik maakt.

In 1996 introduceerde Gardner in De erfopvolgers van De

Graal, de uitgebreide stamboom van Jezus, die tot dan toe was

gepubliceerd. In dit verband besprak hij ook Jezus’ huwelijkse

staat, en in weerwil van de orthodoxie kwam zijn vrouw Maria

Magdalena hierbij naar voren als een vrouw met een aanzien-

lijke status. Opmerkelijk was, dat Gardners optredens in de

media met priesters, bisschoppen en andere religieuze leiders,

bijzonder vriendschappelijk verliepen. In 2000 bleek nog eens

hoe breed zijn boek werd geaccepteerd. Men stelde hem zelfs

voor het verhaal van Jezus en Maria op muziek te zetten. Hij

kreeg de opdracht een libretto te schrijven voor een gnostisch

oratorium, gebaseerd op zijn boek De erfopvolgers van De

Graal. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door Jaz Cole-

man, de vaste componist van het Praags Symfonie Orkest. Hu-

welijk in Kana, zo werd het twee uur durende oratorium

genoemd. De première in december 2001 vond plaats in het

Londense Royal Opara House in Covent Garden. Het verschij-

nen van de Da Vincy Code, leidde tot een groot aantal verzoe-

ken om dieper in te gaan op de informatie uit De erfopvolgers

van De graal. Zijn boek, zo zegt Gardner, is niet bedoeld om

de Da Vincy Code te bevestigen of in twijfel te trekken, maar

om er enkele controversiële aspecten uit te lichten, en deze, in

voorkomende gevallen, van commentaar te voorzien. Het boek

van Dan Brown is een onderhoudende, fictieve roman en dient

ook als zodanig te worden beoordeeld. Volgens Gardner bevat

het echter wel bepaalde historische feiten en introduceert het

een paar thema’s die relevant zijn voor het verhaal van De

erfopvolgers van de graal.

Dit boek tilt het debat dat is ontstaan na de verschijning

van de Da Vinci Code naar een ander, hoger niveau. Het

brengt nieuwe informatie over het geheime huwelijk van Ma-

ria Magdalena met Jezus en legt informatie over hun nazaten

bloot. Hij beschrijft hoe deze afstammelingen vervolgd wer-

den en welke rol de Priorij van Sion speelde om hun erfenis te

beschermen. Ook gaat hij in op de ‘ware’betekenis achter de

schilderijen van Leonardo da Vinci. Boeiend is het deel waar-

in Gardner ingaat op teksten die in de Bijbel zijn weggeredi-

geerd. Zo zou een deel van de oorspronkelijke inhoud van het

Bijbelboek Marcus weggelaten zijn, omdat de informatie niet

overeenkwam met de orthodoxe eisen. In een brief van de

kerkvader Clemens van Alexandrië, zegt deze ‘dat niet alle

ware dingen tegen mensen moeten worden gezegd’.

In de coupure uit Marcus roept Lazarus naar Jezus vanuit

zijn graf, nog voor de steen werd teruggerold. Hieruit blijkt,

volgens Gardner, duidelijk dat Lazarus niet in de lichamelijke

betekenis dood was, en dat de ‘opwekking’ door Jezus niet het

bovennatuurlijke wonder was zoals meestal wordt beschreven.

Opmerkelijk zijn Koptische teksten die eveneens zijn wegge-

laten uit het Nieuwe Testament. Geen wonder. Ze hadden be-

trekking op de ware verhouding van Maria Magdalena tot

Jezus, en dat kwam de kerkvaders uit die tijd bepaald niet

goed uit. Bekende feiten, maar de teksten die Gardner in zijn

boek opnam, werpen toch weer een nieuw licht op de houding

van de Kerk in die dagen.

Laurence Gardner: Maria Magdalena. Haar geheime hu-

welijk met Jezus en de vervolging van hun afstammelingen. Ti-

rion, 2005

De grote transformatie
Karen Armstrong (1944, kloosterlinge van 1962-‘69) heeft in-

middels een indrukwekkende stapel boeken geschreven. Eind

november 2005 verscheen haar nieuwe boek De Grote Trans-

formatie, met de ondertitel Het begin van onze religieuze tra-

dities. Het boek telt maar liefst 544 bladzijden.

In de periode van de negende eeuw tot ongeveer de tweede

eeuw v. Chr. creëerden de bevolkingen van vier afzonderlijke

streken in de wereld de religieuze en filosofische tradities die

tot op de dag van vandaag de mensheid vormen en voeden: het

confucianisme en taoïsme in China, hindoeïsme en boeddhis-

me in India, monotheïsme in Israël, en het filosofische ratio-

nalisme in Griekenland.

Historici noemen deze periode de ‘axiale eeuw’ vanwege

de centrale rol die deze inneemt in de spirituele ontwikkeling

van de mensheid. In haar nieuwe boek volgt Karen Armstrong

de ontwikkeling van deze eeuw, waarbij zij de bijdragen on-

derzoekt die uiteenlopende figuren eraan leverden zoals

Boeddha en Socrates, Confucius en Ezekiël.

Zij toont aan, dat hoewel er ook verschillen waren, er

vooral opmerkelijk veel overeenstemming was binnen de reli-

gies en filosofieën: alle drongen ze aan op het belang van

compassie boven haat en geweld. Het ging er de wijzen van

deze cruciale periode in de menselijke ontwikkeling niet zo-

zeer om de doctrines en vaste regels van één bepaald geloof te

omhelzen, maar om te leven zonder geweld en met een gevoel

voor anderen. Religie wás compassie, volgens deze wijzen.

Armstrong laat zien wat deze gelijkenis zegt over de religieuze

impuls en zoektocht van de mens. En ze gaat verder dan spiri-

tuele ‘archeologie’. Ook onderzoekt ze hoe deze oeroude

overtuigingen een instructieve en prikkelende uitdaging

kunnen zijn voor de manier waarop wij nu religie beleven en

toepassen.

Spiltijd – Armstrong wijst erop, dat sinds het eind van de

jaren zeventig er in grote delen van de wereld een geestelijk

reveil plaatsvond. De militante vroomheid die we vaak

‘fundamentalistisch’ noemen is slechts één uiting van onze

postmodere zoektocht naar verlichting.

Hiermee kom ik op een centrale term in dit nieuwe boek van

haar, in de Nederlandse versie, de Spiltijd. Het gaat hier om

het woord ‘spil’ in de betekenis van draaipunt, scharnierpunt,
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de as waar iets omheen draait. De term is ontleend aan de

Duitse psychiater en filosoof Karl Jaspers (1883-1969), die

spreekt van de Achse der Weltgeschichte, de ‘as’ of de ‘spil’

van de wereldgeschiedenis. In het Engels axis, vandaar, in het

Engels, the axial age. Gelukkig legt het boek het ook kort uit.

Het gaat dan om de religieuze omwenteling die zich voorge-

daan heeft in de duizend jaar voor het begin van onze jaartel-

ling. In die periode, van de achtste tot de tweede eeuw voor

Christus, zouden in nagenoeg alle godsdienstige tradities de ri-

tuelen geleidelijk aan verinnerlijkt zijn geraakt. De kern van

de betrokken godsdiensten is in die periode verschoven van

nadruk op de strikte uitvoering van het godsdienstige ritueel

naar het benadrukken van de noodzaak compassie, barmhar-

tigheid, op te brengen jegens de medemens. Althans, zo is wat

we van die geschiedenis weten, op te vatten.

Maar, zo vraagt Armstrong zich af, hoe kunnen de wijzen

van de spiltijd, die onder zulke andere omstandigheden leef-

den, licht werpen op onze huidige situatie? Waarom zouden

we ons tot Confusius of de Boeddha wenden om hulp? Een

studie naar deze lang vervlogen periode kan toch alleen maar

een oefening in geestelijke arceologie zijn, terwijl wat we no-

dig hebben de schepping is van een innovatiever geloof, dat

de realiteit van onze wereld weerspiegelt. De profeten, mysti-

ci, filosofen en de dichters van de spiltijd waren zo vooruit-

strevend en hun visie was zo radicaal, dat latere generaties de

neiging hadden water bij de wijn te doen. Daarmee creëerden

ze vaak precies het soort religiositeit waar de hervormers uit

de Spiltijd vanaf wilden. Dit is wat er naar haar mening in de

moderne wereld gebeurde. De hervormers uit de Spiltijd had-

den niets met dogma’s en theologische overtuigingen.

Armstrong wijst erop, dat we bereid moeten zijn te

veranderen, zoals ook de hervormers dat nastreefden.

Zwarte bladzijden — Wat zou kunnen storen is, dat

Armstrong wel wat luchtig omgaat met begrippen als barm-

hartigheid en liefde, die alle religies gemeen zouden hebben.

In de praktijk is dit wel even anders en dat verklaart wellicht

ook haar benadering van de Islam. Zou Armstrongs opvatting,

dat het in alle godsdiensten ‘eigenlijk’ om naastenliefde en

barmhartigheid gaat, of zou moeten gaan, niet een wat naïeve

projectie van haar eigen opvattingen kunnen zijn?

Anderzijds kan het ook weer geen kwaad om de religies

vanuit een positieve invalshoek te benaderen, zoals Armstrong

dat bewust doet. Ook wijst ze op de zwarte bladzijden die de

meeste religies kennen.

Aan het eind van haar intrigerende boek wijst Armstrong

op de tijd van grote angst en verdiet waarin we leven. De Spil-

tijd liet ons het lijden onder ogen zien, dat onlosmakelijk ver-

bonden is met het menselijk bestaan. Alleen als we onze eigen

pijn toelaten, kunnen we leren meevoelen met anderen.Vroeg

of laat zal bij ons allen het leven worden getekend door leed,

zelfs in de beschutte gemeenschappen in de westerse wereld.

De Spiltijd-wijzen zouden tegen ons zeggen, dat we hier

niet boos over moeten worden, maar het moeten zien als een

religieuze kans. We moeten ons verdriet niet laten gisten tot

het uitbarst in de vorm van geweld, intolerantie en haat, maar

een dappere poging doen om het constructief te gebruiken.

Auschwich, Bosnië, en de vernietiging van het World Trade

Center hebben onthuld hoe duister een mensenhart kan zijn.

Als relige licht moet brengen in onze versplinterende wereld,

moeten we op zoek gaan naar ons verloren hart, zoals Mencius

ooit opperde, de geest van mededogen die de spil vormt van al

onze religieuze tradties.

De grote transformatie is verder een heel boeiende ontdek-

kingsreis naar de vroege ervaringen van de mensheid, hun ver-

langens, zelf opgelegde plichten en inspirerende oplossingen.

Geschreven in de stijl die zo kenmerkend is voor Armstrong:

erudiet en uiterst toegankelijk.

Karen Armstrong. De grote Transformatie. Het begin van

onze religieuze tradities.De bezige Bij, 2005.

De mens en zijn mogelijke evolutie
Ouspensky’s ontmoetingen met Gurdjieff in 1915 was van be-

slissende betekenis voor zijn verdere leven. Gurdjieff wordt

zijn leermeester en er gaat een nieuwe wereld voor hem open.

Deze ontmoeting en de daaropvolgende samenwerking met

Gurdjieff wordt uitvoerig beschreven in ‘Op zoek naar het

wonderbaarlijke’, dat de meest betrouwbare bron werd voor

de bestudering van Gurdjieffs leer. ‘De mens en zijn mogelijke

evolutie‘ bevat een beknopte en heldere samenvatting van de

belangrijkste ideeën uit Gurdjieffs leer. Hierin wordt o.a. op

de volgende vragen ingegaan: wat is bewustzijn? wat is zelf-

kennis? kan de mens zichzelf veranderen? welke mogelijkhe-

den heeft de mens om te evolueren?

P.D. Ouspensky. De mens en zijn mogelijke evolutie. Syn-

these, 2005.

* * *

De Kerk van St. Mary's te London
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Een schatkamer èn een
restaurant voor fijnproevers

column Lambèrt de Kwant

Het was inspirerend om aan dit speciale jubi-

leumnummer te werken. Ik belde met mensen

die ik anders niet sprak en met wie ik veel kon

delen. De meesten van hen zijn al veel langer

betrokken bij of lid van een van de kerkge-

meentes, soms een leven lang.

Bij de voorbereiding van dit jubileumnum-

mer viel het me opnieuw op: mensen zetten

zich met hart en ziel voor de VKK in. Ze voe-

len zich tot deze Kerk aangetrokken, en vaak

een leven lang. De een wordt priester, een an-

der kiest voor een lagere wijding, een derde

wordt organist, en weer een ander voelt zich

het prettigst als voorzitter van het bestuur van

de “plaatselijke” kerkgemeente.

Zelf had en heb ik niet de ambitie om voor het altaar te

gaan staan. Met mijn adhd-gehalte zou dat ook niets geworden

zijn. Ik vergeet nooit dat ik heel lang geleden lid was van een

groot koor. We mochten optreden voor de televisie. Ik kwam

veel te laat en als laatste binnen. Koor en dirigent stonden op

het punt te beginnen. En ja hoor, al struikelend over de kabels

kwam ik vlak voor de dirigent terecht. Hij keek me even on-

verstoorbaar aan en zei, wijzend op de rij bassen: ‘Je moet hier

niet zijn hoor, maar daar.’

Nee, als priester was ik vast gestruikeld over mijn toga, of

anders had ik wel het wierookvat laten vallen. Het is maar

goed, dat ik dat de Kerk niet heb aangedaan! Mijn inspiratie

vind ik eerder in het organiseren van symposia en congressen,

het geven van lezingen, het schrijven van artikelen en het

hoofdredacteurschap van Reflectie.

Het is goed te weten waar je kracht ligt. En waar je beper-

kingen liggen. Wat mij de laatste jaren opvalt, is dat veel men-

sen het zoeken in het bijzondere. Velen willen na een paar

reikcursussen of een weekendcursus “masseren” zelf ook thera-

peut worden of een eigen centrum beginnen. Het scheelt niet

veel of de ene helft van Nederland is bij de andere helft in thera-

pie. Voor de goede orde: ik doel niet op mensen die een gede-

gen opleiding genoten hebben of echt bijzondere gaven hebben.

Ik heb het over de instant-therapeuten en de snelle spirituele ge-

nezers. Loop de paranormaalbeurzen maar eens af en je ziet het

kaf lustig omhoog schieten tussen het spaarzame koren.

Moet je dan per sé therapeut of spiritueel genezer worden?

Iemand die ik goed ken, heeft na een teleurstellende periode

als healer– er kwamen te weinig cliënten – besloten om de

draad van zijn oude beroep weer op te nemen, maar nu als

zelfstandig adviseur. Hij heeft het drukker dan ooit en stelt

zijn expertise ook beschikbaar aan een spirituele organisatie.

Schatkamer van kennis
Aan de andere kant besef ik ook, dat we in een bijzondere tijd

leven waarin niet alleen de dominee of de priester een direct

lijntje met de Eeuwige heeft. Mensen ontdek-

ken het goddelijke in zichzelf, ontdekken ook,

dat ze over onvermoede gaven en talenten be-

schikken. Je komt ze vooral in de VKK tegen.

Ze zijn, niet langer afhankelijk van een geeste-

lijke die in ruil voor onvoorwaardelijk geloof in

zijn dogma’s een enkele reis paradijs aanbiedt.

Ze zien hemel en hel eerder als bewustzijns-

plaatsen die we zelf creëren. Ze nemen geen ge-

noegen meer met het leven dat ze tot dusverre

geleid hebben en ontdekken nieuwe mogelijk-

heden die hun meer bevrediging schenken. Het

is mij, sinds ik VKK’er ben, opgevallen dat de

VKK eigenlijk een schatkamer van kennis

biedt! Het is opmerkelijk, dat veel mensen bin-

nen de VKK een heleboel bagage op het gebied van spirituali-

teit, mystiek en esoterie in huis hebben. Het zijn ook kritisch

ingestelde mensen die niet de hele zondagse boodschap voor

zoete koek slikken. Voor de priesters is dit niet altijd gemak-

kelijk maar het houdt ze scherp.

Ik merkte dit ook bij het samenstellen van dit jubileum-

nummer. Blader het eens rustig door en verwonder je over de

kwaliteit van de artikelen. Eigenlijk zouden deze VKK’ers

meer gehoord kunnen worden, op gemeenteavonden bijvoor-

beeld, om maar iets te noemen. Vraag ze maar eens om een le-

zing te komen geven! Als Vrij-Katholieke Kerk mogen we

dankbaar zijn voor zoveel getalenteerde mensen.

Wat mij in de VKK aanspreekt, is dat priesters en bis-

schoppen naast hun kerkelijke werk midden in de samenleving

staan en vaak een baan hebben. Het houdt je – als het goed is!

– alert en voorkomt dat je ego zich uitbreidt van Amsterdam

tot Timboektoe. Vroeger riepen mensen die tot geloof kwamen

dit blijde nieuws meteen van de daken. Vaak werden ze domi-

nee of kozen ze voor het priesterschap. Wie midden in het le-

ven staat, zich aangetrokken voelt tot de VKK, en later

priester of bisschop wordt, weet dat dit geen sinecure is: het is

een leven met weinig vrije tijd. Wie met pensioen gaat, krijgt

het zo mogelijk nog drukker, want in onze kleine VKK is veel

werk te doen. Ik noem onze eindredacteur Frits Moers, die

naast zijn priesterschap onder andere ook het eindredacteur-

schap van Reflectie erbij doet en zoveel meer. Ook priester

Rien van Geet maakt deel uit van de redactie. En wat te denk-

en van onze regionaris, bisschop Frank den Outer, die zich

eveneens inzet voor Reflectie. Ik ben overigens de enige

‘niet-geestelijke’ in dit illustere gezelschap: een gedreven

journalist tussen drie geestelijken…

Een bredere visie
Wat mij ook aanspreekt in de VKK, is dat zij niet afhankelijk

is van dogma’s. De oprichters van de VKK zagen negentig
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Mgr. Goetmakers

Bij het 50-jarig jubileum in 1966
Het maandbericht van de kerkgemeente St. Albaan haalde, op

één zin na, de woorden van één van onze vroegere regionair

bisschoppen, mgr. Goetmakers al aan. Inderdaad, dit stukje

heeft aan actualiteit niet ingeboet nu we toch al weer veertig

jaren verder zijn; noch aan de in zijn stukje genoemde inspira-

tie noch aan moeilijkheden. Door die moeilijkheden zijn we,

volgens het merendeel in onze Kerk, ook nu weer sterker ge-

worden. Meer “spirit” gekregen! De slotzin van zijn artikel

mag ons verdere moed en inspiratie geven. Mgr. Goetmakers

had het vandaag geschreven kunnen hebben. Overigens: mgr.

Goetmakers was regionaris van toentertijd nog de “kerkpro-

vincie Nederland – België”.

Het stukje is overgenomen uit (een van de voorgangers

van ‘Reflectie’): De Vrij-Katholiek, 40ste jaargang no. 2,

februari 1966.

Gaarne wil ik dit jubileumnummer dat verschijnt bij gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van de Vrij-Katholieke Kerk onder
Uw aandacht brengen:

Wij nemen als feitelijke begindatum van onze kerk 13 februari
1916, de dag dat Dr. J.I. Wedgwood te Londen tot bisschop
werd gewijd.

Met grote dankbaarheid schrijf ik deze regels, omdat het
dienen in deze Kerk, hoeveel moeilijkheden er soms ook
waren, mij veel geluk heeft gegeven.

Deze vijftig jaar zijn als een ogenblik in het lange bestaan van
de Ene Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, maar toch
zijn er ‘zaden’ gelegd of opnieuw tot groei gebracht. Zaden
van Vrijheid en van Kosmisch begrijpen. Aan allen die
eerbiedig de altaren naderen, wordt de Hostie uitgereikt,
zonder te vragen naar geloof of dogma; de Levende
Christus geeft Zijn Leven aan de gehele mensheid.

Na de eerste jaren van reizen over de wereld, de Kerk
vestigende in vele landen door bisschoppen en priesters te
wijden, kwam in 1924 bisschop Wedgwood naar Nederland
en vestigde zich in Naarden op het landgoed ‘De Duinen’
van mevrouw Van Eeghen Boissevain. Hier werd de eerste
kleine kapel, gewijd aan ‘Sint Michaël en Alle Engelen’,
gebouwd. Hier leidde de grote ceremonialist, die bisschop
Wedgwood was, de geestelijkheid en de nieuwe leden van
de jonge Kerk op. Zij stroomden uit geheel Europa naar dit
middelpunt. De invloed die bisschop Wedgwood door dit
centrum op de Kerk in Nederland heeft gehad, is zeer groot
geweest. Hij heeft velen geïnspireerd om zich in en door de
kerkdiensten tot een levende kracht in de wereld te maken.

Er zijn vele stormen in deze 50 jaar over de Kerk gegaan, maar
zij heeft stand gehouden. Thans treft men overal de ver-
nieuwingen aan, die 50 jaar geleden door de bisschoppen
Wedgwood en Leadbeater reeds zijn gegeven.

Maar onze Kerk heeft nóg veel te geven, er is daaraan geen
einde zolang wij niet gezapig neerzitten, maar immer zoe-
ken in de geen-grenzen-kennende werkelijkheid van
Christus.

� A.W. Goetmakers.

* * * * *
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Bisschoppen te Eerbeek, 1958.

Mgr Goetmakers – reproductie naar een foto uit de

"Vrij-Katholiek", 40e jaargang. No 2, Feb. 1966
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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 bijde Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

� laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en

geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de

overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei

van de mens niet mogelijk is;

� is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het

begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen ce-

libaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-

soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar

levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-

weten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-

naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,

alsook op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben

of daarom vragen.

Adressen

Regionaris Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

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

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

Secr.: Evenaar 270, 1338 NW Almere-Buiten.
Penningm.: bank 73.24.53.690; giro 302100, t.n.v.
Ger Luijten, penningm. VVV-CKB, Amersfoort
Clericale Synode

Secr.: Bever 3, 1273 GZ Huizen.
Web-site VKK-NL: www.vkk.nl

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.: (tijd.) H. de Keyserplein 14’’, 1073 SX Amsterdam.

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.: (tijd.) Badhuislaan 18, 1402 ST Bussum

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.
Secr.: Wielewaalstraat 11, 7471 HC Goor.

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.



Publicaties Vrij-Katholieke uitgeverij

Besteladres:

Snoeckgensheuvel 57,

3817 HL Amersfoort

Tel. 033-463 86 65.

* Pelgrim op aarde – hoofdlijnen van de Vrij-Katholieke vi-

sie in vogelvlucht, F. R. den Outer, juni 1997; 94 blz., 9 zw

illustraties; ISBN 90-803757-2-1 € 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 fi-

guur, 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 algeme-

ne, ‘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 € 6.50

Heruitgave van een serie artikelen, uitgegeven in 1973, be-

werkt en aangevuld met nieuwe, speciaal voor de heruitgave

van 1997 geschreven beschouwingen, waardoor een breed

scala is ontstaan.

Ter sprake worden gebracht aspecten als katholiek, theo-

sofie, esoterie, gnosis, mystiek, liturgie , bijbel - credo - tradi-

tie, 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 € 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. € 6,50

In ‘In gebed’ komen vele aspecten van bidden ter sprake.

Bidden als lof en dankzegging; dat eigen bewustzijn kan over-

stijgen; dat op het meest duistere en wanhopige moment ver-

lichting 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 tradi-

ties 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. € 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 Re-

quiemmis 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.

***

Prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief portokosten.

(Het boek Karakteristiek is uitverkocht, maar wordt in her-

druk genomen; is mogelijk hier of daar nog te krijgen).

Verder zijn nog leverbaar:

Liedbundel voor de Vrij-Katholieke Kerk. € 7.50

The Sacraments, C.W.Leadbeater/ S.H.Ph. von Krusenstierna.

.€ 17.50

Een Christelijke gnosis, C.W. Leadbeater. € 8.50

De verborgen zijde van de Christelijke Feestdagen,

C.W. Leadbeater. € 8.50

De Hemelse Machten achter het Kerkelijk Jaar,

J.E. van der Stok/ R. Engelse. € 11.00

Beginselverklaring en Samenvatting van de Leer € 2.50

De Vrij-Katholieke Kerk in Nederland € 1.00.

Stoffen:

Besteladres: Mw. G. Baaij-van der woerdt,

Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere. Tel. 036 –533 30 25.

linnen € 7.50/m

paarse, katoenachtige soutanestof € 17.50/m

paarse sokken in diverse maten € 3,50 .

48

Reflectie 3(1) voorjaar 2006

Een inleiding bij dit jubileumnummer

Frits Moers

Ons Centraal Kerkbestuur (CKB) deelde in

haar laatste nieuwsbrief mee:

Sinds 13 februari jl. bestaat de Vrij-Katho-

lieke Kerk 90 jaar. De viering van dit jubi-

leum zal niet in de jubileummaand worden

gevierd. Gekozen is om de ‘Landdag’ te

Naarden op 5 juni 2006, Tweede Pinkster-

dag, in het teken te plaatsen van het 90-jarig

bestaan. Het CKB komt nog met nadere be-

richten over het programma van de Land-

dag. Noteert u alvast deze datum. De Land-

dag is het jaarlijks terugkerende evenement

bedoeld voor alle leden én belangstellenden.

Dit jaar viert onze Kerk dus haar 90-jarig

bestaan. Reflectie besteedt daaraan in dit nummer, als extra dik

jubileumnummer, veel aandacht. Veel artikelen daarover dus,

variërend van historische overzichten tot persoonlijke erva-

ringen en actuele beschouwingen.

We beginnen dit nummer met de overname van een artikeltje

van mgr. Goetmakers z.g. bij het 50-jarig jubileum in 1966.

Dat artikeltje heeft niets aan actualiteit ingeboet.

Het mag duidelijk zijn, dat de woorden “de Ene Heilige

Katholieke Kerk” betrekking hebben op de Kerk aller tijden,

waarin de VKK door Apostolische Successie is ingebed.

“De VKK? Nooit van gehoord”
Evenals dat in een van de andere artikelen wordt aangehaald,

sprak ook ik die woorden uit in 1987, ook anderen nog, vroe-

ger of later.

Onze Kerk is en wordt er vaak op aangesproken, dat zij

zich te weinig naar buiten presenteerde / presenteert, te weinig

aan P.R. deed. Dat vloeide dan vooral voort uit een stelling om

niet aan “zieltjeswinnerij” te doen. Ieder die zoekt, vindt im-

mers zijn eigen weg.

Waren of zijn we te bescheiden? Soms werd de VKK ook

wel elitair genoemd, o.a. door mijn zonen. Zeker dat laatste is

niet juist, onze Kerk telt vele “vogels” van de meest uiteenlo-

pende pluimage. En wat ‘bescheidenheid’ betreft, kunnen we

eerder spreken van een zekere discipline vanuit dat typische

woordje "Vrij-", in alle opzichten mensen vrij laten.

Presentatie “naar buiten”
Inderdaad heeft de VKK zich te weinig naar

buiten gepresenteerd. Daarin is gelukkig ve-

randering gekomen sinds de “koerswijzi-

ging” in 2003, getuige de vele aanvragen

om informatie, o.a. via internet. Het Vrij-

Katholieke gedachtegoed is het waard breed

gepresenteerd te worden, zoals dat ook ge-

beurt met onze liturgische erediensten, die

voor iedereen openstaan. Te bescheiden zijn

is dan erg jammer.

Maar laten we, juist vanuit dat woord “Vrij”

(in Vrij-Katholiek), in gedachten houden

onze Kerk niet te presenteren als DE Kerk

voor de 21ste eeuw. Ook uitspra- ken als

“Wij brengen het Licht”, of erger nog “Wij zijn het Licht” en

“Wij zenden het Licht uit in de wereld” doen mij denken aan

vroegere tijden, waarin een instituut zich permitteerde te spre-

ken over de éne ware Kerk.

Wij zijn op zoek naar dat Licht in ons, wij werken aan de

ontwikkeling van dat Licht in ons, en delen dat proces met an-

deren, eveneens zoekenden. In dát opzicht mogen we best be-

scheiden zijn, maar vooral ook actief!

Een thuiskomst
Telkens weer horen we van mensen die onze Kerk gevonden

hebben: “Het voelt als een echte thuiskomst”.

Laten we op weg naar ‘100 jaar Vrij-Katholieke Kerk’ de

deuren van dat thuis verder open zetten en laten we zien wat

dat huis te bieden heeft, zodat ieder in vrijheid kan kiezen van

wat onze tafel te bieden heeft én nog een bijdrage daaraan kan

aanbieden. Want:

“Wij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners,

maar … huisgenoten Gods”

[uit de eerste psalm van onze H. Mis].

* * * * *

* * *

*
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Op veler verzoek wordt het onderstaande voortaan in de colofon en bij VKK-adressen vermeld:

Penningmeester VKK in Nederland:

Bankrekening: 73.24.53.690

Postbankrekening: 302100

t.n.v. Ger Luijten, penningmeester VKK / CKB, Amersfoort.


