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Open uw hart voor de natuur *)

Rudi Jansma

“ Het hart . . . is het orgaan van de spirituele mens in het fysieke lichaam,

door middel van een straal vanuit de spirituele monade naar het fysieke

voertuig van de mens. Er kunnen daarom verschillende namen aan

worden gegeven: het orgaan van het reïncarnerende ego; het orgaan van

de persoonlijke mens. Maar het kan ook het orgaan van het leven worden

genoemd, want het is het levenscentrum van het fysieke lichaam. Vanuit

het hart stromen de stralen die het denken verlichten omhoog naar de

hersenen . . .– Dialogen van G. de Purucker, blz. 1025

Het hart als zintuig, door Stephen Harrod Buhner is een bijzonder

boek en fungeert als een brug tussen de mentale wetenschap en de

subtiliteiten van het hart. De twee delen waaruit het bestaat, Systole en

Diastole, lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te

hebben. Maar de schrijver is erin geslaagd door middel van

wetenschappelijke informatie, diepgevoelde ervaringen met planten, en

citaten uit proza en poëzie een geheel te scheppen dat een gezonde

verbinding legt tussen wetenschap en new-age-sentimenten, tussen

historische en moderne perceptie van de natuur, tussen proza en

poëzie, tussen persoonlijke mentale en emotionele ervaring en

geneeskunst die is gebaseerd op altruïsme en universele ethiek. De

verbindingsdraad is die van een mysticus die een verscheidenheid aan

voorbeelden kiest om universele waarheden te onthullen.

Na een korte inleiding over zichzelf opent Buhner een felle aanval

op het lineaire ‘euclidische’ denken. Hij laat zien dat rechte lijnen en

keurige wiskundige systemen in de natuur niet voorkomen, en dat

fractalen en Mandelbrotstructuren de waarheid veel dichter benaderen.

Hij huldigt met kracht de opvatting dat de abstracties die op scholen

constant als werkelijk- heden worden gepresenteerd een groot

obstakel zijn voor het verkrijgen van kennis rechtstreeks uit de natuur.

Het is tegelijkertijd duidelijk dat regelmatige proporties en hun

harmonie inherent zijn aan de natuur. Dit wordt beklemtoond door een

aantal van de grootste zielen van de mensheid, onder anderen Py-

thagoras en Plato; en men vindt deze ideeën eveneens in de

geschriften van Hindoes, Jains, Babyloniërs en Egyptenaren. In de

geschriften van de Maya’s was de eerste daad van de Bouwers van

het universum om met touwen het vierkant uit te meten; het vierkant

dat zo’n belangrijke plaats inneemt in kosmologieën over de hele

wereld. Ook al lijkt niets in de natuur volledig te beantwoorden aan de

idealen van geometrie en wiskunde, de natuur schijnt deze idealen wel

te weerspiegelen, bijvoorbeeld in kristallen en in de regelmatigheid en

perfectie in het planten- en dierenrijk. Het lijkt me dat wiskunde de

noumenale of hogere mentale wereld van de goden probeert te

beschrijven, en dat het leven op altijd speelse en harmonieuze wijze

ronddartelt binnen de mogelijkheden van deze noumena – en dat zijn

de allesdoordringende natuurwetten. Een lineair denkende geest is

echter slechts een zwakke en gekristalliseerde afspiegeling van de

spiritueel-intuïtieve geest, en als men zich uitsluitend vastklampt aan

deze afspiegeling is dat inderdaad een groot obstakel voor het

begrijpen van het leven.

De wetenschappelijke delen van het boek bespreken de fysiologie

van het hart, de hersenen en van individuele cellen – in het bijzonder

in relatie tot de voortdurende productie en uitwisseling van informatie

via elektrische en magnetische velden – evenals de zeer verfijnde en

intelligente processen in de fysieke en energetische natuur.

Communicatie met het lichaam vindt onophoudelijk plaats, binnen en

tussen organen, cellen en individuele organismen, allemaal op een

manier waarbij het hersenverstand, behalve als interpretator en

waarnemer op afstand, niet direct betrokken is. Buhner verwerpt het

intellectuele denken zeker niet, maar hij onderkent de juiste status van

het bewustzijn van het hart, de hersenen en zelfs van de darmen en

andere organen binnen een bewust geheel.

Buhner beschouwt levende systemen als producten van

zelforganisatie van kleinere eenheden, die het resultaat zijn van

ononderbroken – zowel interne als externe – communicatie. Omdat

iedere eenheid, hoe klein ook, zijn eigen specifieke magnetische veld

heeft, communiceert zij met alles om haar heen, en herkent de velden

van andere eenheden en stemt zich daar subtiel op af. Met betrekking

tot cellen citeert de schrijver onder andere Jan Walleczek:

Biologische cellen kunnen worden beschouwd als hoogontwikkelde

informatieverwerkende instrumenten die complexe patronen van

prikkels die van buitenaf komen van elkaar kunnen onderscheiden. In

overeenstemming met dit gezichtspunt is de vondst dat biologische

reactienetwerken net als elektrische circuits rekenfuncties kunnen

vervullen zoals schakelen, versterken, hysteresis, het uitfilteren van

frequentiebanden of de extractie van informatie over

trillingsfrequenties.

De schrijver merkt op dat ‘Cellen uiterst subtiele verschillen in

elektrische velden kunnen waarnemen’, en vervolgt: ‘Het

plasmamembraan is van alle cellen het primaire zintuigorgaan. Het

bezit duizenden over de oppervlakte verspreide receptoren die zijn

ontworpen om storingen van onder andere chemische, elektrische,

hormonale en mechanische aard te ontdekken.’

Buhner is van mening dat, naarmate kleinere eenheden zich

organiseren, een nieuwe identiteit tot aanzijn komt als een groter

systeem dat nieuwe gedragingen vertoont. Hierover ben ik het met

hem maar ten dele eens, want ik denk dat zelforganisatie van kleinere

eenheden niet tot levende organismen zou leiden, maar alleen tot een

samenwerkende gemeenschap zoals een termietenheuvel of een

bijenkorf die ieder op zich unieke gedragingen vertonen die het

resultaat zijn van de samenwerking van de betrokken individuen. Maar

een levend wezen heeft zijn eigen ziel van een hogere orde die leiding

geeft aan de processen van afstemming en samenwerking van zijn

onderdelen. Terwijl ieder aspect en iedere eigenschap van het

universum actief en latent aanwezig is in zelfs de kleinste onderdelen

ervan, hebben ze allemaal een ‘meedogende hand’ nodig die wordt

uitgestrekt vanuit het bewuste Zijn in de vorm van de grotere

vitaal-elektromagnetische velden afkomstig van wat relatief gezien

goden of kosmische bewuste wezens zijn. Deze goden tappen

voortdurend uit een nog hogere bron van intellectuele energie en

transformeren de goddelijke energieën naar het niveau waar ze

kunnen worden aangewend.

Afzonderlijke hoofdstukken behandelen het fysieke, het

emotionele, en het spirituele hart. Het fysieke hart is veel meer dan

alleen een pomp; het is in feite het orgaan dat de ritmen bepaalt van

ons organisme en informatie overdraagt aan het bloed. Het hart

bestaat voor 60 tot 65% uit zenuwcellen – dus het bevat meer zenuw-

dan spiercellen. Naast zijn functie als een verfijnde en intelligente

pomp is het hart vooral een verwerker van bewustzijn en informatie.

Het ritme van een gezond hart is nooit regelmatig: iedere hartslag is

uniek. Zo zijn ook de magnetische en elektrische velden die ieder hart

om zich heen bouwt uniek. Maar deze velden zijn ook buiten het

lichaam meetbaar en dragen zo voortdurend informatie over van het

hart aan de omringende wereld en van de wereld aan het hart. We

kunnen leren bewust naar deze informatieuitwisseling te luisteren door

de subtiliteiten van onze onophoudelijk veranderende gevoelens waar

te nemen.

Dit vormt een brug naar het tweede gedeelte van het boek, dat

gaat over communicatie met planten. Iedere plant heeft een

bewustzijn, net als ieder ander levend wezen, en hij heeft kennis die hij

met anderen wil delen. Iedere plant heeft zijn eigen karakter, niet

alleen wat betreft zijn uiterlijk, maar in het bijzonder in zijn eigen

specifieke magnetische en elektrische krachten waarvan de

aanwezigheid kan worden waargenomen door de energetische velden

van het menselijke hart. Op deze manier is het mogelijk de plant op

een dieper niveau werkelijk te kennen en te begrijpen, en de

uitwisseling van informatie is wederzijds. Dit is de manier waarop

mensen en volkeren die dichtbij de natuur leefden de medicinale en

andere werkingen van planten hebben ontdekt – dus niet

proefondervindelijk met vallen en opstaan zoals ons doorgaans wordt

voorgehouden. Door oefening kunnen we dit type communicatie leren

herkennen – en aan het eind van het boek geeft Buhner ‘oefeningen

voor het verfijnen van het hart als orgaan van waarneming’. Deze

leermethode via het waarnemingsvermogen van het hart kan ook op

cultureel niveau worden toegepast, en de schrijver is van mening dat

deze methode betrouwbaarder en exacter is dan de gebruikelijke
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Thomas in discussie

Een reactie op het artikel van Johan Pameijer in ‘Reflectie’,

herfst“ 2006 (jrg. 3, nr. 3): “Het Evangelie van Thomas is

wel degelijk esoterisch”, door Riemer Roukema*

Toen de heer Lambèrt de Kwant mij vroeg, voor Reflectie een artikel

over het Evangelie van Thomas te schrijven (zie jaargang 3 nr. 2),

verbaasde dit mij, omdat ik wist dat mijn visie hierop door de

meeste lezers van dit blad niet gedeeld wordt. Dat ik toch op zijn

verzoek ben ingegaan, was dus vragen om – nee, niet om moeilijk-

heden, maar – een kritische reactie. Die is in het vorige nummer

dan ook verschenen van de hand van de heer Johan Pameijer.

Zonder op alle aspecten van zijn repliek in te gaan, wil ik onderstrepen,

dat het Evangelie van Thomas ten dele zeer oude spreuken bevat,

voor mijn part te dateren in het jaar 50. De meeste van die oude

spreuken waren echter al bekend uit de bijbelse Evangeliën. Ook

dat Jezus apart onderricht aan zijn naaste leerlingen gaf, is juist;

dat staat inderdaad vermeld in Matteüs 13:10-13. Maar dat wil niet

zeggen dat dit geheime onderricht nu in het Evangelie van Thomas

weer aan het licht gekomen is. Wie dat meent, maakt gebruik van

een bewijs uit het ongerijmde. Met Jezus’ aparte onderricht aan

zijn naaste leerlingen is het veel eenvoudiger gesteld: de evange-

listen hebben dat achteraf her en der in hun evangeliën opgeno-

men. Het punt was alleen dat de menigten die op dat moment

(Matteüs 13) naar Jezus luisterden, niet alles konden begrijpen.

Zie bijv. Matteüs 24-25: dat bevat onderricht van Jezus aan zijn

leerlingen afzonderlijk. Toch is daar niets gnostisch aan (volgens

de gangbare definities van gnostiek). Het gaat ook niet aan, aan

Jezus’ onderricht in de bijbelse evangeliën achteraf een gnostische

wending te geven, tegen de oorspronkelijke bedoeling in.

De heer Pameijer schrijft ten onrechte dat ik niets esoterisch zie in

logion 13 van het Evangelie van Thomas. Weliswaar ben ik op de

interpretatie van die drie geheime woorden voor Thomas niet inge-

gaan, maar ik zie natuurlijk wel dat dat typisch een esoterisch ele-

ment is. Alleen, op grond van argumenten over het hele stuk erken

ik niet dat dit esoterische onderricht aan Thomas echt op Jezus

zelf teruggaat.

De heer Pameijer benadrukt dat ik mijn artikel heb geschreven als pro-

testant. Ik sta inderdaad in de protestantse traditie, maar belang-

rijker is voor mij dat ik mij deel weet van de wereldwijde katholieke

kerk. Dat is niet hetzelfde als de rooms-katholieke kerk, ik bedoel

de brede, algemeen christelijke traditie. Welnu, de katholieke kerk

van de eerste eeuwen heeft in het evangelie van Thomas niet een

authentiek, betrouwbaar beeld van Jezus herkend. Als weten-

schapper meen ik dat er goede historische argumenten zijn die dat

oordeel van de oude kerk ondersteunen. In mijn artikel heb ik laten

zien, hoe ik mij van historische argumenten bedien. Het is onvol-

doende, daar de naam van wijlen prof. Quispel tegenover te stellen

om zo te suggereren dat mijn opvattingen niet deugen; het gaat

om de kracht van de argumentatie, niet om de globale opvatting of

reputatie van een andere geleerde. Maar ik heb vaker ervaren dat

voor mensen die aan het Evangelie van Thomas groot gezag toe-

kennen, zulke nuchtere argumenten niet tellen. Wat mij betreft zijn

wij dan even goede vrienden; alleen zijn wij het over de inhoud van

Jezus’ eigen onderricht niet eens en staan wij niet in dezelfde reli-

gieuze traditie. In de katholieke traditie, waarin ik sta, zijn het vol-

gen van Jezus, het vertrouwen op hem als beeld van God en de

vernieuwende en inspirerende werking van de Geest van primair

belang. Niet in mindering hierop komt de aandacht voor het inner-

lijk en voor het goddelijke van ieder mens als schepsel van God.

* Riemer Roukema, is Hoogleraar Nieuwe Testament aan de

Theologische Universiteit Kampen.
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Inleiding

In dit decembernummer helaas weinig

kerstartikelen, maar wel voldoende andere

onderwerpen om over na te denken.

Niet alle ingediende artikelen zijn geplaatst;

we bewaren die weer tot

een volgend nummer.

We openen deze uitgave met een reactie van

dr. Roukema op het artikel van Johan

Pameijer over het Thomasevangelie in het

herfstnummer, 2006 nr. 3.

Van de artikelen laten we die met betrekking

tot Kerstmis natuurlijk voorafgaan.

Twee informatieve artikelen van Mgr. Frank

den Outer zijn voorts het lezen waard. Bij

zijn artikel over ‘het priesterschap’ merken

we nog op, dat mevrouw Eleonore

Kemperink niet op 20 januari, maar op 27

januari 2007 tot priester zal worden gewijd.

Nadere gegevens daarover vindt u aan het

einde van dat artikel.

Dr. John van Schaik stelt zichzelf voor met

een korte biografie

“De inwijdingskus in de oudheid”,

een hoofdstuk uit een van zijn boeken,

bewaren we tot het volgende nummer.

Ten slotte wijzen we nog op de

‘sluitingsdatum kopij’ voor het

voorjaarsnummer 2007:

5 februari 2007.

Wij wensen al onze lezers en lezeressen

EEN GEZEGENDE KERST

En:

Een gezond en spiritueel 2007

Redactie ‘Reflectie’



De Betovering van Kerstmis

Johan Pameijer

Jaren geleden stond ik tijdens de kerstnacht op een brug in de

Amsterdamse binnenstad. De gewoonlijk zo hectische buurt

leek in sluimer verzonken. In de verte sloeg een torenklok. Op

de Nieuwmarkt zong een koortje van het Leger des Heils

kerstliederen. De sneeuw ontbrak. Het was stil en vochtig. De

afgevallen bladeren van de bomen langs de gracht plakten op

de glimmende keitjes. Een enkele voorbijganger haastte zich

als een schaduw door de nacht.

Op dat moment realiseerde ik mij hoe fragiel de sluier is

tussen deze wereld en het bovennatuurlijke domein, waarin zij

gebed ligt.

Ik was een jaar of achttien. Destijds kende ik de beroemde

uitspraak van Angelus Silesius nog niet, die zei: “Als Christus

slechts in Bethlehem en niet in het eigen hart geboren wordt,

dan ben je toch verloren.” Nu besef ik hoe waar deze woorden

van de Silezische filosoof zijn. Toen kon ik me slechts ver-

wonderen over de subtiliteit van de kerstnacht. De betovering

prikte als fijn ijskristal op de huid. Je proefde de magie van de

in onverbreekbare stilte gedompelde nacht.

Nu begrijp ik ook wat dat gevoel veroorzaakte. Het was iets

in de atmosfeer. De natuur maakt een pas op de plaats. Een bij-

na onmeetbaar ogenblik houdt de tijd op. De Tibetanen noemen

dat moment het ‘bardo’. Het is de stilte tussen een in- en een

uitademing, de pauze tussen waken en slapen, zelfs tussen leven

en dood. Een werkelijk magisch moment van omkering. De kil-

te van de herfst bereikte haar diepste punt en wendt zich weer

naar boven, in de richting van de zon, de winterzonnewende.

Dat is het ogenblik waarop de Onoverwinnelijke Zon wordt ge-

boren, door de Romeinen gevierd in het feest van de Sol Invic-

tus en geprojecteerd op de Perzische godheid Mithras, wiens

geboortedag op 25 december werd gesteld.

Op die brug in de Amsterdamse binnenstad was daar wei-

nig van te merken, maar de sfeer verschilde aanzienlijk van de

stemming in andere nachten. Als journalist met nachtdiensten

fietste ik elke nacht door deze buurt. Gehuld in de mantel van

duisternis kreeg de stad een mysterieus uiterlijk. Eerder was

mij wel opgevallen hoe innerlijk een stad in de nacht kan zijn.

Het bruisende van overdag heeft zich naar binnen gekeerd.

Het leven heeft zich teruggetrokken tot achter de schilderach-

tige gevelrijen. Dat gaf elke nacht iets spookachtigs. Demonen

van ontucht zwalkten dan door de donkere stegen en de licht-

reclames schreeuwden de stilte weg. Dat waren de gewone,

alledaagse nachten. In de kerstnacht bogen zelfs de demonen

deemoedig hun koppen, terwijl de reclames zwegen. Bijna bij

toeval was ik deze nacht buitenshuis en ik stond op de brug

om de bijzondere sfeer te inhaleren.

Vaak denk ik daaraan terug, nu de tijden veranderd zijn.

Op rijpere leeftijd aangekomen vullen mijn gedachten zich

met heimwee. Nostalgische gevoelens herinneren aan de be-

reidwilligheid van de wereldstad om een subtiele geboorte in

de zielenwereld met gepaste inkeer te gedenken. Wij zijn ge-

wend geraakt aan het helse spektakel van economische bedrij-

vigheid, de hectiek van een dolgedraaide maatschappij. Het

wereldgebeuren, uitgebraakt door onverzadigbare media, be-

stookt onze keukentafels. Onze brievenbussen vreten zich zat

aan ongevraagde reclamefolders en ongewenste post. Onafge-

broken brullen onze mobieltjes vanuit broekzakken en dames-

tassen om aandacht en we internetten ons suf om maar niets

van de wereld te missen. Het lijkt alsof de mensheid zich

gewillig heeft onderworpen aan de mallemolen van moderne

technieken.

Veel jongeren kunnen niet meer rekenen, de taalvaardig-

heid van toekomstige leraren overstijgt amper de kleuterklas

en onze geschiedenis is verworden tot een wereldvreemd abra-

cadabra voor talrijke scholieren. Was Jezus niet een soort Har-

ry Potter? En Bethlehem de plaats van de zoveelste moordaan-

slag? Pasen en Pinksteren zijn afgedreven naar de mistige vel-

den van vergetelheid en van Kerstmis weet nog maar een en-

keling dat destijds iemand geboren is die nogal belangrijk

geweest schijnt te zijn. Deze omstandigheden laten maar één

conclusie toe. In deze tijd is kerstmis belangrijker dan ooit.

Het archetype van de westerse beschaving
Op de dag van de winterzonnewende behoort ieder welden-

kend mens de wortels van de westerse beschaving te geden-

ken. Wat men ook omtrent Jezus Christus gelooft, één ding

staat stevig in ons bewustzijn verankerd: Christus is het arche-

type van onze civilisatie en kerstmis bepaalt ons bij de levende

bron van ons bestaan. Door dat te negeren vervreemden wij

ons van onze wortels, snijden wij ons af van onze voedings-

bodem en verworden we tot een verwelkende plant in een ten

dode opgeschreven maatschappij.

Ben ik dan niet in mijn sas over de technologische evolu-

tie? Mijn antwoord kan kort zijn en even zakelijk als de gedes-

oriënteerde samenleving. Ik ben oprecht verheugd over onze

verworvenheden, maar ben bezorgd over het verslavende ge-

bruik van hulpmiddelen die ons beheersen. Het is alsof figu-

ranten Hamlet spelen. Laten wij ondanks de vooruitgang onze

ogen niet sluiten voor het morele verval in de laatste decennia.

Zegeningen dreigen tot vloeken te vervallen en zaken waar het

werkelijk om gaat in het leven vervagen tot zwijgzame scha-

duwen. Wie niet weet dat Jezus Christus de oorsprong is van

de westerse cultuur, is verworden tot een zielloze robot, een

geprogrammeerd en gehersenspoeld creatuur dat onderhorig is

aan het technisch vernuft.

Jezus Christus, voor de één een kind, geboren uit een

maagd en bestemd tot het kruis. Stervend om onze zonden te

delgen herleefde hij in een zeer materieel voorgesteld hierna-

maals. Een ander beziet de verhalenreeks tussen kribbe en

kruis als de grote metafoor van ons zielenleven. Wij mogen

onze schuld niet op hem afschuiven, maar nemen zelf de ver-

antwoordelijkheid. De oosterse wet van karma geldt evenzeer

voor de westerling: oog om oog, tand om tand en “wie uit de

gevangenis (van de materie) wil komen, moet eerst zijn schuld

(zijn karma) afbetalen.” De Jacobusbrief (4:3) spreekt onom-

wonden over het “Rad der geboorten” alsof hij aan wil geven
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systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan

terugkeren tot zijn vroegere toestand en gedragsmodi, maar

onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een nieuw traject, dat of tot zijn

ineenstorting leidt, of tot een doorbraak naar een nieuwe structuur en

modus operandi.

Laszlo beschrijft tijdens zijn presentatie, dat we een chaospunt

naderen. Het betekent dus, dat door elke actie van onszelf (hoe klein

ook) we invloed hebben op een volgende fase. Een fase die leidt tot

afbraak of tot doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van functioneren.

Wie de antennes goed richt, voelt volgens Laszlo die turbulentie,

het naderen van het punt waarop het systeem zal omslaan. Daarbij is

het van belang te onderkennen dat dat kantelpunt niet nog honderden

jaren zal duren, maar de komende 5 a 10 jaar plaats zal vinden. Ofwel

we moeten nu werken aan mondiale vernieuwing. En als je zijn weblog

regelmatig leest, dan zie je allerlei kleine kantelpunten die bij zullen

dragen aan die vernieuwing. Daarbij doelt hij op het veranderende

leiderschap, de mens centraal stellen, toename van upstreamdenken

en -handelen, het gaan van push naar pull in zowel het verkoop- als

marketingproces, de aandacht voor zingeving, de vele voorbeelden

van experience economy en transformatie economy, de web 2.0

instrumenten om al deze initiatieven vorm te kunnen geven, het

tijdperk van communicatieve zelfsturing, de aandacht voor een wend-

ing, etc.

Het boek bevat een voorwoord van de bekende sience-fiction

auteur Sir Arhur C. Clarke. Zijn bekendste boek is waarschijnlijk 2001:

A Space Odyssey, gebaseerd op het filmscenario dat hij samen met

Stanley Kubrick schreef voor diens gelijknamige film, en dat op zijn

beurt weer was gebaseerd op Clarkes korte verhaal The Sentinel. De

film uit 1968 was baanbrekend en wordt beschouwd als een mijlpaal in

de filmgeschiedenis. Clarke werd, samen met Kubrick, zelfs genomi-

neerd voor een Oscar. Clarke schreef nog een aantal vervolgen op

2001, waarvan de eerste eveneens verfilmd is. Clarke deed samen

met Walter Cronkite verslag van de Apollo-maanexpedities. In zijn

voorwoord zegt Clarke, met Ervin Laszo, dat de toekomst niet voor-

speld, maar gecreëerd moet worden. “Wat wij vandaag doen, geeft

vorm aan de dingen van morgen: vooral onze kijk op de uitdagingen

die ons wachten, alsmede de visie die we ontwikkelen om ze de baas

te worden. Zijn boek verschaft ons essentiële richtlijnen voor het

creëren van een positief scenario voor onze gemeenschappelijke

toekomst – voor het nieuwe denken en handelen dat dit

toekomstscenario vereist.”

Herbert van Erkelens:

De dertien tonen der schepping. Over getallen, de Maya’s, het jaar

2012, het vrouwelijke principe en Jung. Ankh-Hermes, 2006

Herbert van Erkelens is voor Reflectielezers geen onbekende; hij

schreef meerdere artikelen. Hij is gepromoveerd in de kosmologie. Hij

werkt o.a. als freelance journalist en docent alchemistische symboliek

en schreef enkele boeiende boeken. Voor dit nummer volstaan we met

een aankondiging van dit, eveneens boeiende boek. In de volgende

Reflectie zullen we het boek uitvoerig bespreken.

De eerste dertien getallen van de heilige kalender van de Maya’s,

ofwel de dertien tonen van de schepping, stellen psychologisch

verschillende niveaus van bewustzijn voor. Getallen zijn volgens Jung

en de fysicus Pauli een brug tussen natuurwetenschap en diepte-

psychologie. De Mayakalender is daarom meer dan een kalender, het

is ook een weergave van de ontwikkeling van de mensheid. We zitten

volgens de kalender tussen 1897 en 2012 in een grote overgang en er

zal een wereldwijde verschuiving in bewustzijn optreden, waarna een

nieuwe wereld van vrede en geluk zal aanbreken.

De werking van getallen merken we nu volop, zowel in dromen,

innerlijke belevingen, graancirkels en andere boodschappen uit een

andere dimensie. Het werk van de Zwitserse kunstschilder Peter Birk-

häuser weerspiegelt die ontwikkeling al en laat, verbeeld door de ‘Ko-

ningin van de Nacht’, zien dat het vrouwelijke principe bij het aan-

breken van de nieuwe wereld weer in ons bewustzijn zal terugkeren.

Bob Coppes:

Bijna-doodervaringen Een zoektocht naar het licht. Aspekt, 2006.

In dit boek wordt de stand van het wetenschappelijke onderzoek naar

Bijna-doodervaringen (BDE) weergegeven. Daaruit blijkt, dat deze

ervaringen echt zijn en dat een onafhankelijk bewustzijn buiten ons

lichaam mogelijk is. Ook wordt ingegaan op het bestaan van zowel

positieve als negatieve BDE-en. De BDE-en geven inzicht in wat er

gedurende de eerste ogenblikken na onze dood gebeurt. Mensen die

een BDE hebben gehad, lijken antwoord te krijgen op bijvoorbeeld de

vraag wat het doel is van hun verblijf op aarde. De ervaringen lijken

ook een boodschap te bevatten over wat we met ons leven zouden

moeten doen en wat niet. De BDE-en begeven zich daarmee op het

terrein van de religies. Religies zeggen dat soort spirituele vragen ook

te kunnen beantwoorden, maar pretenderen bovendien ook nog vaak

een monopolie op de waarheid te hebben. Of dat terecht is, wordt voor

vijf grote religies onderzocht. Aangegeven wordt wat hun essenties zijn

en waar de parallellen met de BDE-en zitten, maar ook waar de di-

verse religies op de verkeerde weg zitten. Het boek verdient veel

aandacht en roept ook enkele kritische vragen op. Vooral waar het de

noties over religies betreft. Wij komen daar in het volgende nummer

uitvoerig op terug.

Recent verschenen
Dr. David Hammelton: Het is de gedachte die telt.

Op alle mogelijke levensterreinen spelen ons gedachte- en gevoels-

leven een belangrijke rol. Via biochemische processen, maar ook op

energetisch niveau werken gedachten en gevoelens door in ons

lichaam, tot zelfs in onze genen en de structuur van ons DNA. Dat is

de gedurfde, maar niettemin door uitgebreid wetenschappelijk

onderzoek onderbouwde boodschap van dit boek.

Hein Stufkens: Het mysterie, dat ben jij! Ankh-Hermes, 2006.

De wetenschap is de heersende religie in het Westen. Ze bepaalt ons

wereld- en mensbeeld. Maar ze beperkt onze wereld ook, namelijk tot

het objectief waarneembare en rationeel verklaarbare. Daarmee is

onze wereld onttoverd, van het mysterie ontdaan. Toch is de herinne-

ring aan een ander, dieper weten, niet geheel door de dictatuur van de

rede verpletterd. Op de vraag of we nog ergens in geloven, antwoor-

den velen: ‘Ik geloof wel dat er Iets is.’ Dit boek stelt, dat de zoektocht

naar dat ‘Iets’ misschien wel de belangrijkste uitdaging is van onze tijd.

Ze vraagt van ons dat we weer leren luisteren naar ‘de binnenkant’ van

de dingen, naar de verborgen dimensie in al wat is, naar het mysterie:

allereerst daar waar het ons het meest nabij is, in onszelf.

Bij Ankh-Hermes verschenen van Hein Stufkens onder meer:

Mededogen als menselijke bestemming, In vrede leven, In liefde leven,

Het zevenvoudig pad van Franciscus van Assisi en Woorden van

Jezus voor elke week.
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Geen gehandicapte baby’s meer?

Abortus om hazenlip, ofwel ‘schisis’, komt voor,

zo meldde de onlangs in het radioprogramma “De

Ochtenden".

Nederlandse ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren

zeker drie abortussen uitgevoerd omdat het vooruitzicht

van een baby met een kleine en behandelbare afwijking

voor de ouders onverdraaglijk is. Een hazenlip is dus al

aanleiding om tot abortus over te gaan. Het moet niet

gekker worden,.

Als de ouders van Abraham Lincoln in zijn tijd gebruik

hadden kunnen maken van de echotechniek, zouden ze

geweten hebben dat hij een horrelvoet had. Stel dat ze

besloten zouden hebben om hem niet ter wereld te laten

komen. De wereld zou een markant figuur gemist hebben

en…de geschiedenis zou er ook anders uit hebben gezien.

Als er meer ouders komen die er zo over denken, zullen er

ook geen operazangers met een zware handicap geboren

worden enz.enz.

Wat voor Lincoln geldt, zou ook gegolden hebben voor

vele ander ongeboren vruchten met een áfwijking. Ook die

bekende operazanger. Het zegt iets over onze huidige

samenleving, waarin mensen steeds meer moeite hebben

lichamelijke afwijkingen en die ook graag willen

voorkomen.

Hoe ziet een samenleving eruit waarin lijden zo veel

mogelijk voorkomen wordt? Gelukkig zijn er nog steeds

liefdevolle ouders die dankbaar zijn om voor hun

gehandicapte kind te mogen zorgen. — LdK



hedendaagse technieken die ons privéleven steeds minder privé

maken. Terroristen willen het einde van de vrijheid in Het Westen. Dit

boek maakt duidelijk dat de Westerse reactie tot hetzelfde resultaat

leidt. Het biedt veel bronmateriaal met talloze praktijkvoorbeelden over

de praktische invloed van de oorlog tegen de terreur op ons

privéleven. De schrijver wil proberen aan te tonen hoe via subliem

onderzoekswerk welke verborgen krachten er feitelijk spelen achter

het wereldtoneel.

Toch krijg ik hier en daar een onbehaaglijk gevoel. Messing

spreekt van tegenkrachten die onze geestelijke vooruitgang willen

tegenhouden. In zijn boek analyseert hij deze tegenkrachten en onthult

hij de leugens waarmee onze wereld is besmet. Hij zit op de lijn van

mensen als bijvoorbeeld de filmmaker Michel Moore, die zelfs

betrokkenheid van de Amerikaanse regering bij de aanslagen

impliceert. Ook probeert hij verbanden aan te tonen tussen geheime

genootschappen en regeringen. Messing ligt kennelijk wakker van de

bedreigingen van onze vrijheid en privacy en waarschuwt voor een

Big-Brotherstaat.

Als journalist en ex-politiek redacteur ben ik meerdere malen

geconfronteerd met het conspiritatieve denken, ofwel het complot-

denken. Er waren en zijn tal van obscure groepjes die de meest ver-

schrikkelijke scenario’s voorspelden. Als het allemaal was uitgekomen,

zou ik nu met een mitrailleur ergens in de Biesbos deel uitmaken van

een verzetsgroep tegen dictatuur. Ik wil Messing niet in verband bren-

gen met dergelijke groepjes. Integendeel! Daar is hij te integer voor,

maar hij kan mij niet overtuigen van betrokkenheid van de Amerikaan-

se regering bij 9/11, al sluit ik niet uit dat er sprake zou kunnen zijn van

een staat binnen de staat, waar Bush geen weet van heeft. Bewijzen

zijn er echter niet. De VS lijkt de kwade genius te zijn van dit tijdperk.

Amerika speelt, zo zegt hij in een interview in het nieuwe blad “Diep”,

“een gevaarlijke rol. Een geheime top zou aansturen op een

wereldwijd faillissement. De hele wereld kan dan worden meegesleept

in een crash, waarna een cashloze maatschappij kan worden

gerealiseerd. Iedereen is te controleren, door bijvoorbeeld het

gps-systeem en bankpassen, biometrisch paspoort en identiteitschips.

In 2008 zijn alle dieren gechipt en zijn er al plannen kinderen te chip-

pen. Kortom, duistere krachten, slechte engelen met boze bedoelin-

gen, duistere toekomst…” Ach, hoe vaak is dit niet gezegd?

Het boek is één opsomming van de gevaren die onze wereld

zouden bedreigen. Hoewel ik graag wil geloven dat er sprake is van

manipulatie, misleiding en bedrog en ook dat er lieden zijn die uit zijn

op wereldwijde en gecontroleerde macht, denk ik toch dat Messing

hier wat is doorgeschoten. Zo stelt hij wel de vraag wie George Bush

nu eigenlijk is, maar na een hoofdstuk vol met feiten over hem, heeft

hij deze vraag niet beantwoord. En dan het getal 666… Dat heb ik al

zo vaak gelezen, en wat Messing daarover zegt, is mij te speculatief.

Het boze en alziend oog van Big Brother, zou overal aanwezig zijn om

ons te ´bewaken´ en te ´beschermen`, enz. enz.

Toch is het boek van Messing het lezen alleszins de moeite waard,

hij zegt behartenswaardige dingen. Zijn boek is tenslotte een poging

om politiek en spiritualiteit met elkaar te verbinden en belangstelling te

wekken voor de machten achter de machten, de geschiedenis achter

de geschiedenis, voor de nadelen en mogelijke bedreigingen van het

internet. Messing schudt je in ieder geval wakker. Wie het boek voor

het slapen gaan leest, slaapt niet meer zo rustig en dat is zijn bedoe-

ling: wakker worden uit de dodenslaap en licht verspreiden.

Inmiddels is er ook een DVD beschikbaar met een “onthullend in-

terview “met Marcel Messing, waarin de interviewster Messing kenne-

lijk adoreert en geen kritische vragen stelt. Jammer, want die vragen

zijn er althans wat mij betreft wèl. Het vraaggesprek is meer een

monoloog van de docent Messing en met die onthullingen valt het ook

wel mee. Messing levert veel boeiend materiaal en boek en interview

stemmen tot nadenken, maar ik zou graag met hem onder meer van

gedachten willen wisselen over die gevallen engelen die onze gees-

telijke evolutie in de weg zouden staan..en ook verantwoordelijk zijn

voor ons verblijf op deze aardkloot…Het zou voor het boek verhelde-

rend zijn geweest als deze en andere informatie ook in het boek opge-

nomen was... Het geeft een aardig beeld van de visie van Messing

waaraan hij zijn conclusies verbindt…

Benjamin Adamah:

Nulpunt-revolutie. Hoe tachyon-energie en verticaal bewustzijn de

2012-droom kunnen waarmaken. Ankh-Hermes 2006.

De onder ‘geheimzinnige” omstandigheden gestorven Nikola Tesla

wist in 1898 al, dat tachyonenergie alle fossiele brandstoffen kon ver-

vangen vanuit één onuitputtelijke krachtbron, 100% milieuvriendelijk en

overal ter wereld vrijwel kosteloos aan te boren. Derde Wereld, het

correlaat olieoorlogen en terrorismedreiging en het broeikaseffect

blijken volstrekt overbodig. Tachyonen bieden voorts revolutionaire

mogelijkheden voor de geneeskunde en de ontstoring van elektro-

smog, de hoofdoorzaak van stress en een pandemie aan modeziektes.

Tot slot behandelt Nulpunt Revolutie tachyonen als “intelligente

energievorm”. De interactie ervan met ons bewustzijn, maakt een up-

grade mogelijk vergelijkbaar met onze overgang van prehistorie naar

beschaving. In een tijd van chronisch dreigende energietekorten, een

uitgeputte Aarde en een volledig uit de hand lopende innerlijke crisis

van de mensheid pareert Nulpunt-Revolutie het boiled frog syndroom

met onverwachte inzichten en een schat aan ongecensureerde kennis.

Het beruchte chaospunt of nulpunt dat in december 2012 wordt

verwacht conform diverse Indiaanse kalenders en profetieën krijgt in

Nulpunt-Revolutie bijval van een gedetailleerde prognose op grond van

de westerse astrologie.

Benjamin Adamah (1964) werkte als kunstenaar, copywriter en

Internet-communicatie-specialist voor hij professioneel astroloog en

publicist werd. Hij is klassiek geschoold en getraind in de westerse

esoterische traditie en volgde onder meer lessen bij David Goddard en

de qabbalist Z’ev ben Shimon Halevi. Nulpunt-Revolutie is zijn eerste

boek. Hoewel het gemakkelijk voor een conspiracy-studie kan en zal

worden aangezien, is het in werkelijkheid een visie en aanval op de

tijdgeest vanuit een levensbeschouwing die wortelt in Herakleitos, Py-

thagoras, Izaak Luria en Mahmud Shabistari. Van hieruit wordt recht

tegen de stroom van het boiled-frog-syndroom in roeiend een

alternatieve en her-menselijkte realiteit voorgesteld. Vandaar dat

Nulpunt-Revolutie veel meer is dan een boek over tachyon-energie en

dicht in de buurt komt van een volledig geactualiseerde versie van het

gedachtegoed van Julius Evola en René Guénon. Waar echter bij

laatstgenoemden de aristocratisch opgeheven wijsvinger wordt

ingezet, valt Nulpunt-Revolutie op door humor en relativering. Het zal

conspiratief denkenden sterken in hun overtuiging dat er al eeuwen

sprake is van “zwarte machten” die bewustwording en vooruitgang

willen tegenhouden en ook een rol speelden bij dood van Nikola Tesla.

Toch is het boek van Adamah een belangwekkend boek dat laat zien

welke enorme mogelijkheden er zijn om deze wereld leefbaarder te

maken. Tachyonen en tachyonentoepassingen openen in zijn visie

immers ongekende mogelijkheden voor de wereldhandel. Bijvoorbeeld

enorme besparing die tachyonen-convetoren voor gewone

huishoudens en bedrijven opleveren op de netto energiekosten. Maar

liefst 99%. Ook zal de Tachyonen-emanicapatie, zoals Adamah dat

noemt, kunnen bijdragen tot het einde van de wereldveramikanisering,

die immers onlosmakelijk verbonden is met olie- en NWO-politiek.

Tenslotte gaat Adamah in op december 2012, het Galactisch

Nulpunt. Het jaar 2012 zou volgens hem heel goed het jaar kunnen

worden waarin een oud stelsel implodeert en we weer bij nul kunnen

beginnen met iets beters. Wat ik mij altijd weer afvraag: waarom

moeten we wachten met iets beters te gaan doen. Waarom niet nu?

Ervin Laszlo:

Het chaos-punt. De wereld op een tweesprong Nu werken aan

mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te

voorkomen. Ankh-Hermes, 2006.

De wereld nadert zijn ‘chaospunt’, het moment waarop hij onherroepe-

lijk in een nieuwe fase in zijn ontwikkeling terechtkomt die ofwel leidt

tot afbraak, of tot een doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van

functioneren. Als een samenleving de grenzen van haar stabiliteit

bereikt en vlak voor het chaospunt staat, wordt zij supergevoelig en

ontvankelijk voor kleine fluctuaties, zoals veranderingen in waarden,

overtuigingen en aspiraties. Deze ‘butterfly effects’ – kleine en zoge-

naamd onbelangrijke acties en initiatieven – plaveien de weg naar dat

kritieke chaospunt waarop het systeem de ene of de andere kant

opvalt. Als consument en klant, als belastingbetaler en kiezer, en als

publieke opinie kunnen wij door actie en initiatief die fluctuaties creëren

die het komende chaospunt kunnen laten omslaan richting vrede,

opbouw en duurzaamheid. Laszlo is auteur van Kosmische visie,

Bezielde kosmos en Je kúnt de wereld veranderen. Een chaosvenster

of beslissingenvenster is een voorbijgaande periode in de evolutie van

een systeem waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf, hoe gering

ook, tot dusdanige proporties kan worden opgeblazen, dat bestaande

tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen en

processen ontstaan.

Het chaospunt is de cruciale toestand in de evolutie van een

systeem waarop tendensen die tot de huidige toestand van het
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dat oost en west lang niet zover uit elkaar liggen als de Kerken

ons hebben doen geloven.

Christus leeft hier en nu in het hart en in het hart zal hij op-

staan. Het hart is immers de plaats op het kruis waar twee bal-

ken elkaar snijden. De hangende heiland is de roos op dat

kruis ofwel de opgebloeide hartchakra.

Kaarsenvlammen als chakrasymbolen
Toen ik die nacht, op een Amsterdamse brug staande, een

torenklok hoorde slaan, opende mijn hart zich. Dat gebeurde

echt! Terwijl de klokkengalm over de stad zweefde, voelde ik

een warme energie op de plaats van mijn hart. Noem het een

manifestatie van Liefde, een hartverwarmende trilling, voort-

gebracht door enkele bronzen klokken. Onmiddellijk was mij

duidelijk hoe intens deze kerstnacht beleefd kan worden. Net

als iedereen was ik gewend aan de traditionele symbolen,

kerstboom, ballen, lichtjes, slingers. Ongetwijfeld wekken

deze symbolen een zachtmoedige intimiteit tot leven.

Nu ik daarop terugkijk en verder zie dan de familiaire gezel-

ligheid, weet ik waar die kerstboom werkelijk voor staat. Het is

niet alleen de vruchtbaarheid van de komende lente die ermee

wordt uitgedrukt, maar ook de zomer der volwassenheid van de

menselijke ziel. Waar de stam een beeld is van de ruggestreng,

daar symboliseren de kaarsenvlammen de zeven geopende

chakra’s, geheel gericht op het ontvangen van de goddelijke ze-

gen, die vanuit de kruin neerstroomt tot in het hart.

Op achttienjarige leeftijd twijfelde ik ernstig aan het be-

staan van Jezus. Kopschuw van de oude bijbelse verhalen ging

ik op zoek naar diepere waarden en langs deze omweg vond ik

de innerlijke Christus terug. Yeshua ben Joseph, een van de

honderden rondreizende predikers gaf de verstrooide Joodse

stammen hun unieke identiteit door ze het Koninkrijk van God

te beloven. Triomfantelijk begonnen ze de anonieme profeet te

vergoddelijken en de latere auteurs van de evangeliën recon-

strueerden zijn leven aan de hand van Griekse, Joodse en

Egyptische motieven. Daardoor transformeerde Yeshua ben

Joseph in Jezus de Christus, het beeld van de Sol Invictus, de

Onoverwinnelijke Zon, jarig op de dag van de winterzonne-

wende, evenals Mithras.

Zo werd de zwervende prediker, wiens etensnap gevuld

werd door zijn toehoorders langs de weg, de grondlegger van

de westerse beschaving, inspirator van majestueuze kathedra-

len, schitterende muziek, magnifieke beelden en betoverende

schilderijen. Deze Yeshua, Jezus Christus, slaagde erin het

volledige westen te betoveren. Generatie op generatie opende

het hart voor de meester, wiens ziel zich boven alle

theologische haarkloverijen verhief.

Het levende brood uit het broodhuis
Pas na de Tweede Wereldoorlog, na de spectaculaire vondst van

Nag Hammadi, kwam de ware Christus tevoorschijn achter de

icoon van de Kerken, een Christus die het hart van ieder indivi-

du wilde bewonen. Die Christus was het die ter wereld kwam in

het huis van het brood, want dat is de ware betekenis van de

plaatsnaam Bethlehem. Nergens anders kon de profeet het le-

venslicht zien, die zichzelf “het levende brood” noemde en die

in het hart van zijn gebed het “Onze Vader” de bede “Geef ons

heden ons dagelijks brood” plaatste. Voor hem was de brood-

metafoor ons geestelijke voedsel, toebereid in Bethlehem, waar

de mens de spirituele inspiratie ontving die hem van deze mate-

riële wereld de geestelijke wereld zou binnenleiden. In de kerk

symboliseert de hostie dit eeuwige brood van wijsheid.

De harde, radicale en op winst beluste maatschappij waar-

van wij deel uitmaken, is geworteld in de betovering van dit

brood, de magie van het leven, de werkelijkheid van een onver-

gankelijke mythe. Aan deze mythe is het te danken dat geeste-

lijk vuur onze aderen doorstroomt en een diepe onberedeneer-

bare liefde ons hart verwarmt. Zonder deze mythe zal de maat-

schappij verstenen tot een harteloze, hebzuchtige, haatdragende

hel, waarin voor goddelijke betovering geen enkele ruimte is.

En dat mogen we met ons allen toch niet willen.

Kerstmis, feest van de winterzonnewende, houdt de belofte

van volwassenheid in. Tijdens die stille, heilige midwinter-

nacht wordt de vervoering geboren op de wieken waarvan wij

onze vleugels kunnen uitslaan naar een hoger leven. Dat was

wat ik op die Amsterdamse brug ervoer zonder te beseffen wat

het was. Er gebeurde iets met mij, in mij en door mij. Onge-

merkt onderging mijn wezen een verandering die heel mijn

verdere leven heeft getekend. Op de vlucht van de nachtelijke

klokkengalm ondernam ik de zoektocht naar de Christus in

mij. Hopelijk ben ik hem op het spoor.

Stoffelijke lichamen zijn opgebouwd vanuit kosmische

krachtvelden. Mentale, astrale en etherische velden selecteer-

den de nodige elementen voor onze individuele levensgang en

drukten die af in de genen. Zo werd Jezus voorbereid op zijn

unieke zending en krijgt ieder van ons de kans om de zin van

ons leven te vinden en waar te maken. Daar op die brug voel-

de ik mij al omhuld door mysterieuze krachten, hoewel ik ze

niet kon benoemen. Nu besef ik terdege de zin en betekenis

van een kerstviering.

De energie van de winterzonnewende
Omlijst door dennengroen en kaarslicht doen wij voor enkele

ogenblikken alsof de boze buitenwereld niet bestaat. Werel-

dwijd stellen mensen zich open voor de energie van de winter-

zonnewende, die ook in hun eigen ziel werkzaam is.

Gewoonlijk hult ons zielenleven zich in een bescheiden

zwijgen. Wachtend op onze aandacht gaat het pas tot actie

over zodra wij willen luisteren, ons hart willen openen voor

krachten, die ons als de geuren van bloesems omzweven.

Zo’n gelegenheid doet zich voor in de kerstnacht, die juist

om die reden als stil en heilig wordt bezongen. De sluier tus-

sen het fysieke en de ziel is transparanter dan ooit. Het aroma

van de ziel doorgeurt ons. Even staan wij los van wat de me-

dia melden. In stilte worden wij onze potentiële heelheid ge-

waar. De herdenking van de geboorte is tegelijk de gewaar-

wording van de verborgen eenheid met de uiteindelijke werke-

lijkheid, die wij God noemen, diep verscholen in de domeinen

van het onbewuste.

Daaruit putten wij de kracht om verder te gaan op het pad

van dienen. Daaraan ontlenen wij onze motivatie en daardoor

hervinden wij de balans in ons leven, het broodnodige tegen-

wicht aan de maatschappelijke onrust. Met ons allen staan wij

op een brug in een oude binnenstad. Aan onze linkerhand de

turbulente wereld en rechts de spirituele inkeer. Uit de verte

komen de klanken van klokken aanwaaien, teken van godde-

lijke aanwezigheid. Laten we dat nooit vergeten, ook niet als

het leven na de kerstnacht zijn onstuimige ritme herneemt.

* * *
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Een ‘Zoon’ is ons gegeven

Frits Moers

Kerstmis … in vrijwel de hele ‘westerse’ maatschappij gezien

als een begrip met een soort magische klank. Plotseling voelen

we ons vaak anders dan anders, “gelovig” of “ongelovig”, in

welke situatie dan ook.

Maar wie zich bezint op het wezen van Kerstmis, ziet het

eerder als een Mysterie met een magische Kracht.

De christelijke wereld laat het gezang klinken: “ ‘Christus

geboren’, zingen d’Englenkoren".

Maar ik geloof er niets van, dat de Engelen dát gezongen

hebben, tenzij ze Jezus bedoelden.

Christus is immers van alle tijden, vanaf (het) Begin, vóór

de eerste tijden der aarde.

Een kind is ons geboren
Zo zegt Jesaja (9:6), lang vóór het zgn. Nieuwe Testament: “

… een kind is ons geboren …”.

Zou hij, als profeet, niet gezegd moeten hebben: “Een kind

zál ons geboren (gaan) worden”?

Nee, heel duidelijk: een kind ìs ons geboren.

Dat kind zit in ons, vanaf den beginne. En … wij zijn dat

kind, liggend in de armen van de Vader en de Moeder, met

nog gesloten of soms zwakjes geopende oogjes die nog niet

‘scherp’ kunnen stellen. Zoals bij een baby zal zich dat ge-

zichtsvermogen, in de kern aanwezig, moeten ontwikkelen.

En Jesaja (9:6) zegt meer, niet slechts “een kind is ons ge-

boren”, maar meteen daarna: “een zoon is ons gegeven”.

Ik heb niets tegen kerststalletjes, vaak mooie kunstwerken

die je een heerlijk en innerlijk gevoel kunnen geven. Maar,

ligt daar in die kribbe nu een mannelijk kindje, dat wat erg

vroeg ‘Christus’ wordt genoemd?

Zoals we weten heeft “Zoon”, als spiritueel begrip, niet te

maken met mannelijk en vrouwelijk. “Zoon” is de getransfor-

meerde mens, de nieuwe “Adam”, tot een Zoon Gods gewor-

den, tot een ‘Christus’.

Een ‘Zoon’ is ons gegeven
Dan terug naar Jesaja: “Want een kind is ons geboren, een

zoon is ons gegeven.”

‘Vet’ drukken wordt vaak gezien als een onderschatting

van de lezer. Maar we lezen vaak ook zo makkelijk heen over

woorden. Er staat dus duidelijk niet dat een zoon ons geboren

is. Een ‘zoon’ is ons gegéven. Hebben we dan een ‘zoon’ ont-

vangen? Als de een geeft, ontvangt de ander toch?

Of is er, vanuit die kerstboodschap, een andere invulling

van het begrip “gegeven” bedoeld?

De betekenis namelijk van “ ’n gegeven”, ons ‘gegeven’.

Een ‘Zoon’ is ons gegéven, onze opdracht, de opdracht die

‘Zoon’ in ons te baren; geboorte, het tijdloze kerstmis.

Het ‘kind’ is (in) ons geboren, maar dient op te groeien tot

volwassenheid om in staat te zijn te baren, de ‘zoon’ te baren.

Het ‘kind’ hebben we “om niet” ontvangen, de ‘Zoon’

moeten we voortbrengen.

Onze Maagd zal zwanger worden
Opnieuw Jesaja (7:14): “ En zie, een maagd zal werkelijk

zwanger worden en zij baart een zoon”. Die maagd Maria in

de kerststal? Als verzinnebeelding: ja. Maar de maagd is de

geestelijk reine mens, in haar / zijn ziel. Het ìs de ziel in ons.

Maar wil een maagd kunnen baren, dan zal zij tot vrouw

moeten worden, tot een vruchtbare vrouw. Het verlangen te

baren kan niet worden verwezenlijkt zonder rijping en vrucht-

baarheid.

Merkwaardig, dat in het gegeven van Kerstmis meteen dat

uiteindelijke Sacrament, dat zevende, als laatste, dat van het

“hemelse huwelijk in het bruidsvertrek” (Evangelie van Phi-

lippus) ligt besloten. Het innerlijke huwelijk tussen onze ziel

en de goddelijke Geest.

De maagd (ziel) zal immers “overschaduwd” worden door

de Heilige Geest.

Het ‘Kind’ zit in ons aller ziel.
En wat dát betreft zouden de Engelen terecht gezongen kun-

nen hebben: “Christus geboren”.

Maar hoe het ook zij:

Een kind is ons geboren … gaan we op weg te worden tot

een ‘Zoon’, want dát is ons gegeven, onze opdracht, die leidt

tot ons uiteindelijke Kerstmis, een Kerstmis zonder jaartal,

zonder datum, tijdloos.

Profeten, of wezens met “kennisse”?
En ten slotte de “schrijver” zelf (Jesaja). Eén van de grote

“oudtestamentische” profeten heb ik altijd geleerd. Maar zijn

de hierboven aangehaalde woorden werkelijk “profetisch”?

Dan zouden ze anders geformuleerd moeten zijn. Dan kunnen

we o.a. ook Jezus en Mohammed als profeten betitelen, en dat

mag, maar hun “profetieën” betekenen m.i. iets anders.

Mogen we het ook anders zien? Niet een van de grote pro-

feten, maar wezens (samen met vele andere(n)) die sinds het

bestaan van de mensheid wisten van het Wezen van de mens

en zijn bestemming, en dat verwoordden: zijn Oorsprong en

zijn Terugkeer, de Nieuwe Geboorte.

Mooi, zulk “kerstgevoel”, ook weer op 25 december in

2006.

* * *
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Geluk is niet afhankelijk

van de dingen buiten ons,

maar van de manier

waarop we de dingen zien.

Leo Tolstoi

Boekeninfo

Lambèrt de Kwant

Gijs Dingemans:

Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit. Kok, 2005

Alle volken op aarde hebben het besef gehad dat er achter of diep

binnen in onze werkelijkheid een huiveringwekkende, overweldigende,

ondoorgrondelijke en alles bepalende macht bestaat, die wij - in de

terminologie van Karl Rudolf Otto ervaren als het mysterium fasci-

nosum- het ‘gans andere’, het ‘bevreemdende’ dat ons tot op het bot

fascineert en bezighoudt. Maar tegelijk beleven wij die macht als mys-

terium tremendum – het is een ervaring van ‘Unheimlichkeit’ die ons

doet huiveren, omdat we die macht niet kunnen doorzien. En zeker niet

in onze macht kunnen krijgen. [Gijs Dingemans: Ietsisme, blz. 14]

Hoewel dit boeiende boek vorig jaar verscheen, willen wij er in

deze rubriek graag nog eens de aandacht op vestigen. Als V.K. Kerk

hebben we immers vaak bezoek van “zwevende” bezoekers” die je

eigenlijk ook tot “íetsisten” zou kunnen rekenen.

Uit onderzoek van dagblad Trouw blijkt, dat bijna 40 procent van

de Nederlanders zichzelf tot deze ‘ietsisten’ rekent. Daarmee bedoelen

ze dan dat ze een geloof aanhangen met een vaag godsbegrip.

Hebben we het hier over een marginaal, leeg geloof of is het slechts

een nieuwe naam voor een gevoel dat de mens altijd heeft gehad?

Het ietsisme, als term geïntroduceerd door de moleculair bioloog

Ronald Plasterk, lijkt z’n tienduizenden te verslaan. Blijkens een on-

langs gepubliceerd onderzoek is het de religie van de meerderheid der

nu levende Nederlanders.

Voor de atheïst is het ‘ietsisme’ een opnieuw de-kop-opsteken van

een infantiel restverschijnsel van de premoderne culturen. Voor menig

gelovige is het een nieuw religieus bewustzijn dat mijlenver afstaat van

het eigen traditionele geloof.

Gijs Dingemans laat in zijn boek “Ietsisme ” zien wat de achter-

gronden van dit ‘ietsisme’ zijn en hoe het kan aansluiten bij een

christelijke spiritualiteit

In zijn boek wijst Dingemans op de mythologische spreekwijze die

ook veel ouder is en gaat over de totaliteit van het bestaan: over de

grond en de zin van het leven en richt zich op het eeuwige en univer-

sele, zoals dat tot uiting komt in het individuele en bijzondere. Men

richt zich niet zozeer op de fenomenologische buitenkant van de feiten,

maar meer op de diepere betekenis van de dingen, de factoren achter

of binnenin de alledaagse werkelijkheid. De mythe is niet primair

rationeel, maar meer intuïtief. In onze tijd doen zich echter twee grote

problemen voor met de meer rationele spreekwijze. Sinds de opkomst

van de kwantummechanica en de nanotechniek blijken eenvoudige

mathematische modellen de werkelijkheid niet meer adequaat te

kunnen omschrijven. Toch is er ook met de mythos een probleem.

Volgens Dingemans is het probleem van de mythos zowel de vaagheid

van de terminologie en de verklaringsgronden als de beperkte

geldigheid. Wat de een voelt, hoeft de ander niet te beleven. In onze

postmoderne tijd zijn grote zingevingskaders weggevallen en komt de

mythe in het individuele leven van de burgers weer terug als reactie op

de overaccentuering van de Logos. Men zoekt de mythos in oosterse

godsdiensten, New Age en nieuwe rituelen rondom dood en

begrafenis, etc. Elders in zijn boek wijst hij erop dat mensen die zeg-

gen dat er wel “íets” moet zijn boven of achter onze werkelijkheid, over

het algemeen geen grote filosofische belangstelling hebben – ze willen

weten of er ‘érgens’ een instantie is die onze wereld in de gaten houdt.

“Is er ‘iets’ of ‘iemand’ die de regie voert?” Is God opgewassen tegen

het onheil in de natuur en tegen het morele kwaad?”

Volgens Dingemans is het echter niet vanzelfsprekend dat God de

absolute regie over het leven heeft. God grijpt niet in door kracht of

geweld, maar door overtuigingskracht van zijn inzet en liefde. Er is

geen supernatuurlijk stuurmechanisme, dat onze wereld in het goede

spoor houdt. Er is alleen een stem die ons de weg wijst - vermanend,

troostend en bemoedigend. Dit gaan steeds meer mensen beseffen.

We moeten er dan ook rekening mee houden, dat veel mensen in de

toekomst hun eigen vormen van spiritualiteit zullen vinden. Naast het

functioneren van centra van spiritualiteit zal in de toekomst de nadruk

steeds meer gelegd worden op allerlei individuele vormen van betrok-

kenheid op het Heilige. Veel religieuze mensen zullen hun leven er-

varen als een soort pelgrimage door de tijd. Dat zal zich bij sommigen

uiten in een concentratie op de plaatsen waar de Eeuwige zich laat

vinden in centra van spiritualiteit . Men zal af en toe bijeenkomsten

bezoeken, televisieprogramma’s bekijken, of boeken lezen die verder

kunnen helpen bij de persoonlijke inkleuring van het leven. Veel men-

sen zullen zich willen voegen in het Grote Energieveld van de Schep-

per en zich concentreren op praktische vormen van christendom vol-

gens de overgeleverde christelijke tradities van de navolging van

Jezus. De auteur biedt in zijn boek ten slotte een boeiende analyse

van ietsisme en ietsisten. Ietisten, die vermoeden dat er ‘iets’ moet zijn

achter onze werkelijkheid, verwijzen dikwijls naar de energie en de

groeiende kracht in en achter de natuur. Ze zijn gefascineerd door de

scheppende orde in de chaos, waardoor alles is ontstaan wat ontstaan

is. Ze zien overal om zich heen de tekenen van het Grote Mysterie, dat

voortdurend zorgt voor nieuw leven. Voor veel mensen is het daarom

maar een kleine stap om het Mysterie achter de evolutionaire ontwik-

kelingen en de levenskrachten van de natuur “God” te noemen. Veel

religieuze spiritualiteit wortelt in dit besef van een kracht, een energie-

veld, dat onze werkelijkheid draagt. Veel mensen noemen die natuur-

lijke levenskracht zelf ‘God’ of goddelijk. Zelf zou Dingemans er liever

voor kiezen om de wetmatigheden van het fysische substraat en de

groeikracht van de biologische natuur toe te schrijven aan Gods wijs-

heid. Toch is zijn conclusie dat ietsisme een basis kan zijn voor chris-

telijke spiritualiteit. In de visie van Dingemans krijgt het ietsisme een

veel ‘dikkere’ betekenis. Grootser, mee-slepender. Hij schrijft aan het

slot van zijn boek: ‘Ik geloof inderdaad dat er ‘Iets’ is wat ons op in-

drukwekkende en overweldigende wijze omvat, aanspreekt, beïnvloedt

en uitdaagt. Een onvoorstelbare kracht, een Energieveld. Voorzichtig

heb ik geprobeerd dat mysterie een naam te geven: ‘de Onnoembare’,

de ‘Ondoorgrondelijke’, de ‘Heilige’, de ‘Aanwezige’, of de goddelijke

Geest. Een moedig en toegankelijk geschreven boek, dat ook de

nodige vragen oproept. In zijn eerder verschenen boek “De stem van

de roepende doet Dingemans een poging om de oude geloofsformu-

leringen die veelal achterhaald zijn door onze rationele, door weten-

schap en economie beheerste manier van leven, om te zetten in de

taal en voorstellingswereld van onze tijd. Deze recensie zou daarom

een aanzet kunnen zijn tot een discussie c.q. reactie op ietsisme in het

algemeen en op het boek van Dingemans in het bijzonder.

Dingemans zelf blijft in de christelijke traditie staan, wel zoekend

en vanuit die traditie in gesprek proberen te komen met mensen die

zich ietsist noemen.

Zie ook: Kune Biezeveld, Theo de Boer, Marjoleine de Vos, Gijs

Dingemans e.a. In iets geloven. Ietsisme in het christelijk geloof. Een

bundeling van de Leidse lezingen dit jaar over Ietsieme c.q. over het

boek van Gijs Dingemans. Kok, Kampen 2006

Marcel Messing:

Worden wij eindelijk wakker? Over de verborgen krachten achter

het wereldtoneel. Ankh Hermes 2006.

Soms zijn er van die boeken die mateloos boeien, die je niet los laten, maar

waar je ook zo je vragen over hebt. Het genoemde boek is er zo een.

Velen roemen het World Wide Web (internet) web, anderen kijken er

kritisch naar. Weinigen beseffen echter welke macht hierachter staat: die

van het apocalyptische Beest, verbonden met het getal 666. Deze

tegenkracht probeert op alle mogelijke manieren de spirituele evolutie

van de mens tegen te houden. Totale controle, implantatie van de micro-

chip, Big Brothertechnieken en bewustzijnsmanipulatie behoren tot het

scenario, waarin internet een centrale rol speelt. In plaats van een

nieuwe hemel en een nieuwe aarde, verbonden met de ascensie van

onze planeet rond 2012, pogen de tegenkrachten een “Nieuwe wereld-

orde” te vestigen, waarin de mens tot slaaf geworden is.

In zijn boek wil Messing laten zien hoe de eens gevallen enge-

len, bekend als “wachters”, de verborgen krachten zijn achter de hui-

dige wereldsituatie. Door inzicht, bewustwording, licht en liefde kunnen

we een tegenwicht vormen tegen deze duistere krachten en zo

misschien een wereldcatastrofe voorkomen.

De mens staat in het huidige stadium van evolutie voor een sprong

in het bewustzijn, maar het lijkt alsof tegenkrachten proberen een

andere wereldorde te vestigen, waarin de spirituele vrijheid van de

mens juist wordt ondermijnd. Volgens Messing is er echter veel hulp.

De mens wordt omgeven door het Licht zelf en door vele lichtwezens,

die ons steeds ondersteunen, als we onze verantwoordelijkheid maar

durven te nemen. Ondersteuning voor mensen die bereid zijn goed en

kwaad te onderscheiden én daar bovenuit te stijgen

Het boek biedt een op zich prima overzicht van de drastische

inperking van de privacy in ruil voor meer veiligheid in ‘de oorlog tegen

terreur’. Veel informatie over de mogelijkheden en toepassingen van
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Een toespraak ter gelegenheid van de introductie van een website voor

de Nijanand Sampradaya op 28 augustus 2005, Jaipur, India – Red.

Internet *)

Rudi Jansma

“We leven in interessante tijden van technologische ontwikkeling

waarin broederschap in de wereldgemeenschap een praktisch feit is

geworden. In het verleden waren afstand en kosten de beperkende

factoren voor onderling contact en bij het verspreiden van informatie.

Tegenwoordig kennen zowel vriendschappen als ruzies en oorlogen

geen grenzen meer.

Waarom moeten we op deze manier met elkaar communiceren? Is er

niet iets in de natuur wat lijkt op onze hedendaagse internettechno-

logie? Zeker wel: er heeft altijd communicatie plaatsgevonden tussen

alle levensvormen. Zelfs in het verre verleden werd universele broe-

derschap door de grote wijzen genoemd als een feit in de natuur.

Waarom werden telecommunicatie en internet dan pas kortgeleden

uitgevonden, en niet 10.000 of 100.000 jaar geleden?

In feite werden deze dingen veel langer dan 100.000 jaar geleden

uitgevonden door de natuur zelf, zelfs voordat de mensheid de aarde

bewandelde. Alle wezens zijn één in dat wat voorbij alle uitdrukkings-

vormen van de natuur is, en tegelijk omvatten zij een bijna oneindige

diversiteit aan individueel verschillende wezens. Vanaf het moment dat

individuele levende wezens ontstonden moet er communicatie zijn

geweest. Ieder afzonderlijk wezen – of het nu een mens, een dier, een

plant of een mineraal of zelfs een atoom is – heeft het vermogen om

met andere te communiceren. We weten dat planeten en sterren dit

vermogen hebben: hoewel ze op miljoenen kilometers afstand door de

ruimte zweven, beïnvloeden ze ons gedrag – zelfs dat van dieren en

planten – ons karakter, onze stemmingen, de gebeurtenissen op aarde

en elders, onze successen en mislukkingen.

Zoals Hindoes weten stromen prana’s of vitale energieën vanuit de

kern van ieder levend wezen. Deze prana’s komen met iedere

ademtocht bij ons binnen en bewegen op en neer en zijwaarts door

onze lichamen. Ze bewegen door en over onze planeet, via de bergen,

rivieren, bomen, dieren, mensen en goden, in en uit de polen van onze

aarde, ons zonnestelsel, onze melkweg, en verbinden op die manier

ieder individueel schepsel in het heelal. Al deze prana’s zijn geladen

met specifieke informatie.

Er bestaat een bijzondere pranische verbinding tussen alle spirituele

centra op de aarde, net zoals besneeuwde bergtoppen zijn verbonden

door hun witheid en zuiverheid. Soms kan in diepe meditatie die schei-

ding verdwijnen, en dan wordt communicatie op een subtiel niveau niet

langer gehinderd door afstand in ruimte of tijd. Soms weten we dat we

communiceren met onze geliefden zonder gebruik te maken van tele-

foon of internet, zelfs al bevinden zij zich aan de andere kant van de

wereld. Als dat zo is, waar hebben we dan internet voor nodig?

Terwijl een spiritueel internet altijd heeft bestaan, leven we nu in een

tijdperk van materie en materiële evolutie dat Hindoes kaliyuga noe-

men. Wat eens algemeen was, toen ons hart in meer spirituele tijden

nog gevoelig was voor de subtielere vormen van prana, is nu getrans-

formeerd naar het niveau van de grove materie. Onze zintuigen zijn

grof geworden en niet langer ontvankelijk voor de subtiele trillingen

van de geest.

Maar zelfs in eonen van duisternis zoals het huidige zijn er mogelijk-

heden: we kunnen de grovere trillingen van materiële elektriciteit en

magnetisme gebruiken om met behulp van onze instrumenten van

metaal en kunststof gecodeerde informatie te transporteren. We kun-

nen deze technische verworvenheden ten goede gebruiken om bood-

schappen van hoge kwaliteit uit te zenden die mensen over de hele

wereld met hun zintuigen en denken bewust tot zich kunnen nemen;

berichten die mensen kunnen inspireren meer verfijnde gedachten te

denken en een zuiverder levenspad te kiezen. Tienduizenden denken-

de mensen over de hele wereld zullen de edele meedogende zielen

die tot onze planeet behoren helpen in hun nooit eindigende inspan-

ning om de gedachteatmosfeer waarin we leven te zuiveren, en zo de

evolutie van de mensheid op een meer harmonische en blijmoedige

manier te bevorderen dan nu het geval is. Laten we ons bewustzijn en

onze websites vullen met egoloze gedachten, en we zullen een bouw-

steen hebben geleverd aan het hemelse paleis dat voor ons allemaal

is bedoeld. “

*) Met toestemming ongewijzigd overgenomen uit het tijdschrift Sunrise

nov/dec 2006. © 2006 Theosophical University Press Agency

John van Schaik

In het vorige nummer van Reflectie (nr.3, herfst 2006) heb ik het

genoegen gehad wel zeer uitgebreid geportretteerd te worden. Een

artikel over Rudolf Steiner en maar liefst al mijn boeken zijn besproken.

En dan ook nog in de Column Lambèrt de Kwant. Daar krijg ik teveel

eer, want daar is de biografie van Wim Schuwirth per ongeluk mijn

biografie geworden. Ik ben niet a-religieus opgevoed bijvoorbeeld en

mijn goede vriend Wim Schuwirth wel. Dus ter correctie enige woorden

over mijn religieuze biografie.

Ik ben van 1956 en van stevige en gezonde katholieke bodem. Als

jongetje beleefde ik God en alle heiligen in de kerk. Hij was dáár! Tot

het Tweede Vaticaanse concilie, toen de priesters tot mijn grote ont-

zetting plots in het Nederlands begonnen te praten. Toen begreep ik er

niets meer van en verdween God uit de kerk. En ik ook toen ik twaalf

was. Naar het mysterie van de aanwezigheid van God heb ik sindsdien

altijd gezocht. Toen ik 18 was, heb ik Hem ontmoet. Alle zintuigindruk-

ken vielen weg, er was alleen nog maar licht en een soort stem die zei:

‘alles is goed!’ Dat wordt vaker gezegd tegen mensen die een Chris-

tuservaring hebben. Het was maar even en toen werd alles weer

gewoon. Hij was weer weg. Na vijftien jaar in de verslavingszorg te

hebben gewerkt, ben ik Hem opnieuw gaan zoeken. En vond Hem

terug in mijn studie middeleeuwse mystiek aan de Universiteit van

Antwerpen. Inmiddels was ik lid van de Antroposofische Vereniging

geworden. Omdat Rudolf Steiner voor mij een bevredigende verklaring

geeft voor mijn Christuservaring. Waar Christus nabij is, is ook het

Boze (of hoe je het noemt) nabij, en zo ben ik gaan promoveren op het

dualistische godsbeeld van de Manicheeërs en de Katharen. Twee

christelijk ‘ketterse’ bewegingen die aan het Boze een ontologische

oorsprong geven (al is het wat genuanceerder dan ik hier zeg). In 2004

ben ik gepromoveerd. Inmiddels had ik met een aantal geestes-

vrienden in 1995 het Origenes-Instituut opgericht. Het Origenes-

Instituut heeft als doelstelling het bevorderen van de dialoog tussen

het zogenaamde esoterische en het zogenaamde traditionele/

kerkelijke christendom. Omdat die twee bij elkaar horen. Van het

Origenes-Instituut ben ik directeur.

En recent ben ik ook nog hoofdredacteur van BRES, tijdschrift voor

religie, wetenschap en gnosis geworden.

Voorwaar een rijk leven!

* * *
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Wij zijn bereid te erkennen, dat als de levens-

cyclus van een mens is afgelopen en hij de

lessen, die de ervaring van een bepaald leven

hem moesten geven heeft geleerd, zijn stoffe-

lijk lichaam en de innerlijke vorm-aspecten

(die tesamen zijn persoonlijkheidsuitdrukking

vormen) achteruit zal gaan; in de vorm zelf ko-

men afbrekende werkingen tot actie en ten-

slotte zal de dood intreden, die tot gevolg

heeft, dat het inwonende leven bevrijd wordt

om een nieuwe en betere vorm te kunnen op-

bouwen... Dat wat voor het individu waar is, is

ook waar voor de mensheid. Beschavingscy-

cli, zoals die welke wij onze moderne bescha-

ving noemen, zijn analoog aan een bepaalde,

individuele, menselijke incarnatie met haar be-

gin, haar groeiproces, haar nuttige volwassen-

heid, haar daaropvolgend verval en dan de

dood of het verdwijnen van de vorm.

Bron: Alice Bailey - Het naar buiten treden

van de Geestelijke Hiërarchie par. 113

De doop in de Jordaan - naar een schilderij van Leonardo da Vinci
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Duisternis belicht

Voorwoord en Inleiding uit “Duisternis belicht” *)

Voorwoord.
Millennia lang hebben mystici en wijzen de duisternis gebruikt als

spiritueel instrument om met hun verleden, oude conditioneringen en

de beperkte werkelijkheid van hun samenleving te breken. Spirituele

zoekers uit veel oude tradities – Keltisch, oosters, indiaans, Tibetaans

en Afrikaans – hebben de duisternis gehanteerd als een instrument

voor spirituele verlichting. De auteurs laten zien hoe de ervaring van

totale duisternis, zelfs al is het maar voor een paar uur, een opmerke-

lijke helderheid en mentale stilte brengt, en op die manier een spring-

plank verschaft voor creativiteit, intuïtie en spirituele ontwikkeling. Een

ceremoniële beleving van duisternis is een manier om verborgen as-

pecten van het onbewuste en bovenbewuste te ontdekken en kennis

te maken met de diepere spelonken van het zelf.

Wat is in een tijdperk in de westerse wereld waarin een vrijwel on-

verzadigbaar verlangen bestaat naar ‘verlichting’ beter op zijn plaats dan

een uitnodiging om opnieuw een heilige relatie met de duisternis aan te

gaan? Inderdaad kan het herdefiniëren van duisternis ons een opening

bieden tot een krachtige transformerende ervaring die ons kan helpen

de aard vanzowel de werkelijkheid als genezing opnieuw te bezien. Wat

zouden we over onszelf en de krachten van de ‘andere wereld’ kunnen

leren door ons over te geven aan de schoonheid en mogelijkheid van

een bredere visie die ons in de duisternis wordt geboden?

Overal op deze planeet worden de eerste negen maanden van de

zwangerschap in de rijke, beschermende duisternis van de baar-

moeder doorgebracht. Daar maakt het wezen de overgang van de

geestelijke wereld naar deze wereld, en het is in de afwezigheid van

licht dat de geesten hun grootste wonderen verrichten. Het is in de van

licht verstoken baarmoeder dat ze het nodige werk doen om de ziel

voor te bereiden op zijn reis naar het leven op planeet aarde.

In de moderne wereld wordt de pasgeborene uit de vredige

baarmoederlijke omgeving verdreven en komt terecht in kil fluoresce-

rend licht, en het lijkt of iemand de rest van zijn leven probeert de ban-

den met dat koesterende, sensuele landschap te verbreken. In onze

steeds meer verlichte huizen, straten en steden lijken we te zijn ver-

dwaald; we zijn blind geworden. We zijn de voordelen van de duisternis

vergeten; we weten niet meer hoe we de weg naar huis moeten vinden.

Maar de duisternis is uiteindelijk onontkoombaar en aan het einde van

elke dag, als de verleiding van de slaap ons overvalt, worden we weder-

om overgebracht naar een andere baarmoederlijke ervaring, een nieuwe

kans om te worden herboren.

Vanuit het standpunt van in stamverband levende volkeren is de

duisternis het licht van de voorouders. Alleen in de duisternis kunnen

bepaalde krachtige aspecten van de inheemse technologie worden

geopenbaard. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in een Afrikaans

dorp vrijwel alle inwijdingsrituelen worden uitgevoerd nadat de zon

plaats heeft gemaaktvoor de diepe duisternis van de nacht. De voort-

durende aanwezigheid van duisternis biedt een beschermende paraplu

tegen afleiding en waanbeelden. Daar wordt de psyche

uitgenodigd om zich over te geven aan dat wat in het daglicht

niet beschikbaar is. Daar leren de ogen te zien wat schuil gaat

achter het licht van de zon.

Ross Heaven en Simon Buxton dagen de populariteit van

de schel verlichte moderne wereld op een krachtige manier uit

en hebben de meest fundamentele basis ontdekt en gevoed

voor de ontwikkeling van het ware spirituele zien. In hun work-

shops, onderzoekingen, persoonlijke ervaringen en publicaties

hebben ze de rijke bronnen blootgelegd die ons alleen in de

duisternis ter beschikking staan. Ze zijn inderdaad zo ver

gegaan dat ze de klinische voordelen van de duisternis hebben

gestaafd zonder afbreuk te doen aan het mysterie – het

onbekende – dat in harmonie met het meetbare verblijft. Wij

voelen ons vaak slecht op ons gemak in de moderne

samenleving, verstrikt in terugkerende cycli van ziekte en

depressiviteit.

We kunnen ons afvragen of ons ongemak voortkomt uit het

roekeloos omspringen met het heilige en evenwichtige verbond

tussen licht en donker. Wie kan zeggen wat voor genezing

lichaam en ziel ter beschikking staan als we het licht uitdoen en

de krachten van de nacht in ons leven uitnodigen? In het

Westen bestaat een grotendeels onontdekt potentieel dat alleen

in de duisternis werkelijkheid kan worden. Wat voor een

inheemse in de nacht vertrouwd en heilig is, lijkt voor de

moderne mens in het gunstigste geval een ongemakkelijke

irritatie. Iemand die in stamverband leeft, weet dat er bepaalde

soorten wonden zijn die alleen kunnen genezen in de nacht en

alleen in de handen van de voorouders die verschijnen om hun

werk te doen nadat de laatste kaars is gedoofd. Wij zouden er

goed aan doen een oudste te omschrijven als een poortwachter

van de duisternis. Het zijn de ouderen die uiteindelijk

gedesillusioneerd zijn geraakt in het felle licht van de

kunstmatige wereld en die de verlokkelijke fluistering van de

duisternis voelen die hen uitnodigt in hun eerdere

overgangshuis, de plaats waar ze in de eerste maanden van

hun leven werden omhuld, de diepe, vloeibare intimiteit van de

voorouderlijke baarmoeder. Het is de zoete kracht van de

duisternis die de opmerkzame luisteraar uitnodigt aandacht te

schenken aan de fluisteringen van de geestelijke wereld. In de

duisternis doet zich een ware verbinding voor en afleiding is

niet meer dan een ver, onduidelijk gezoem. Duisternis belicht

nodigt ons uit ons magische visioen te herwinnen. Doe het licht

uit; treedt de schoonheid van de duisternis binnen.

Foto: Rinus van Warven

oftewel de lunula, waarin de geconsacreerde Hostie achter glas

ter verering en aanbidding wordt uitgesteld), terwijl de sacra-

mentsnissen werden voorzien van dikwijls siervolle deuren

met traliewerk.

In Friesland is de kerk van Anjum het enige middeleeuwse

godshuis, waar het oorspronkelijke sacramentshuis bewaard is

gebleven (helaas zijn de deuren verdwenen).

Ook kwamen in de godshuizen sacramentstorens te staan,

binnen tegen de kerkmuur of geheel vrijstaand. Tijdens de Re-

formatie zijn deze – voorzover aanwezig – in het hoge noor-

den van ons land grondig opgeruimd; slechts in Duitsland

treffen we ze nog aan, bijvoorbeeld een zandstenen sacrament-

storen (8,7 m. hoog) bezijden het priesterkoor in de veertien-

de-eeuwse Ludgerikirche van Norden (Oostfriesland).

Het tabernakel als de waardigste plaats voor het Allerheiligste

Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) is de verering

van het Altaarsacrament in de Rooms-Katholieke Kerk aldus

voorgeschreven, dat ‘Ons Heer bewaard wordt in een afsluit-

baar tabernakel op het altaar’: volgens de vergaderende con-

cilievaders ‘de waardigste plaats voor het Allerheiligste’.

Later kwam daar de verplichting bij van de tabernakel-exposi-

tietroon ten behoeve van de ‘uitstelling van het Allerheiligste

in de monstrans’.

Poëtisch en devoot zijn in oude kerkboeken de omschrijvingen

van het altaartabernakel, zoals ‘de Woonplaats des Heeren’,

‘de Zetel der ongeschapene Wijsheid’, ‘de Woonstede Gods

onder de menschen’ en ‘de nieuwe door de Engelen in groote

bewondering aanschouwde Hemel op aarde’.

Als symbool van de Moeder Gods heette het tabernakel in

vroeger tijden tevens ‘het uitverkoren Heiligdom in wie haar

Goddelijke Zoon heeft willen rusten’…

Met dank voor de mij ter beschikking gestelde afbeeldingen uit

het artikel “Sacramentsnissen in Groninger kerken”, van dr.

Regnerus Steensma, in “Groninger Kerken”, oktober 2003,

tijdschrift van de Stichting Oude Groninger Kerken; uit “Het

geheim van de lege nis: sporen van de katholieke eredienst in

Friese kerken”, eveneens van dr. Regnerus Steensma, in

“Keppelstok”, juni 2004, tijdschrift van de Stichting Alde

Fryske Tsjerken; en uit “De bewaring en de verering van het

Heilig Sacrament in de late Middeleeuwen”, geschreven door

drs. Ada van Deijk, in “Groninger Kerken”, oktober 2003.

* * *
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Zestiende-eeuwse miniatuur, afkomstig uit het Rothschild-

gebedenboek en gemaakt door de miniaturist Gerard Horenbout:

De elevatie tijdens een plechtige H.Mis. Op de achtergrond prijkt een

Gotische sacramentstoren. Er staat geen tabernakel op het altaar.

Altaar met tabernakel in de Christus Pantocreatorkerk te Raalte



Van duifjes naar tabernakel

Hendrik S. de Bruin

De ‘Verbondstent’

In alle Vrij-Katholieke kerken in Nederland staat het taberna-

kel midden op het altaar, maar wel zo, dat de celebrerende

priester de heilige handelingen ruimschoots kan verrichten.

Het tabernakel dankt zijn naam aan de Vulgaat, de Latijn-

se Bijbelvertaling van de H. Hiëronymus. In deze vijfde-

eeuwse vertaling gebruikt Hiëronymus het woord ‘taberna-

culum’’ (letterlijk ‘tent’ in het Latijn) voor de ‘Verbondstent’,

die volgens Exodus 26 en 36 e.v. het draagbare heiligdom der

Israëlieten met de Ark van het Verbond en de stenen Tafelen

der Wet overhuifde.

Evenals deze ‘Verbondstent’ van de Israëlieten uit het

Oude Testament bewaart het tabernakel in onze Kerk ook een

Allerheiligste, maar dan het H. Sacrament der Eucharistie. Het

gebruik van het kerkelijk tabernakel ligt echter niet ten grond-

slag aan de jonge liturgie uit de eerste eeuwen der Christen-

heid. In de vroeg-christelijke periode kenden de christenen

immers geen tabernakel; dikwijls namen ze na de Misviering

het geconsacreerde Brood mee en nuttigden het gezamenlijk in

huiselijke kring.

De pyxis en de duif

In het begin van de vierde eeuw, toen zich ten tijde van keizer

Constantijn de Grote (306-337) in het Romeinse Rijk geen

christenvervolgingen meer voordeden en de kerkenbouw een

aanvang nam, begon men de H. Eucharistie ten bate van de

communie voor zieken en stervenden te bewaren, echter nog

niet in de godshuizen, maar in de

woonhuizen van geestelijken en uit-

verkoren leken. Naderhand vond de

‘reservatio’ plaats in aanbouwkapel-

len van de kerken, in de zogeheten

sacraria.

Het duurde overigens niet lang, of

de gewoonte ontstond om het Heilig

Sacrament voor de zieken en sterven-

den te bewaren in een pyxis, een edel-

metalen doos zonder voet en dikwijls

van een torenvormig deksel voorzien;

in later tijd gebruikte men daarvoor

een edelmetalen duif (met name in

Frankrijk) die de H. Geest symboli-

seerde. Zowel de pyxis als de duif

kwam boven het altaar te hangen.

De duif was gewoonlijk omslo-

ten door een minder kostbaar omhul-

sel, een soort tabernakel in de vorm

van een kleine toren. Waarschijnlijk

moeten we hierin de beginvorm van

het latere tabernakel zien. De hang-

ende pyxis en de hangende duif zijn

naderhand overigens in onbruik

geraakt.

De muurnis of het wandtabernakel

In 1215 decreteerde het vierde Lateraans Concilie, dat de ge-

consacreerde hosties, welke tijdens de Misvieringen waren

overgebleven en in de navolgende vieringen werden uitge-

deeld, voortaan achter slot en grendel bewaard moesten wor-

den, zulks om schennis en diefstal van het H. Sacrament en het

dikwijls kostbare vaatwerk te voorkomen. Men kende in die

tijd overigens al de gewoonte om alle sacrale kostbaarheden

op te bergen in een muurnis of wandtabernakel in de kerk-

muur, meestentijds aan de noordzijde van het koor.

Volgens theoloog en kerkhistoricus dr. Regnerus Steensma

is er in dezen wellicht verband met de lezing van het (Paas)-

evangelie, die aan de noordzijde plaatsvond.

In de middeleeuwse Friese en Groningse kerken werden de

sacramentsnissen gekenmerkt door een grote verscheidenheid,

die gepaard ging met een diepe devotie voor het sacrale. Niet

alle nissen die in vele middeleeuwse kerkmuren nog aanwezig

zijn waren overigens sacramentsnissen; er zijn ook nissen

waarin de altaarampullen werden geplaatst, terwijl de pisci-

na-nissen dienden voor de rituele handwassing van de

celebrerende priester.

Eén bewaard gebleven Fries sacramentshuis

en de sacramentstorens

Dankzij de steeds sterker wordende verering van het Altaars-

acrament, de instelling van Sacramentsdag in 1264 en de vele

verhalen over eucharistische wonderen, werden in de late

Middeleeuwen de geconsacreerde hosties in de kerken op be-

paalde kerkelijke feestdagen uitgesteld in monstransen (gou-

den of zilveren versierd vaatwerk met een ronde houder
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Het duifvat (de pyxis) met

geopend deksel

Het duifvat zoals het

boven het altaar hing

Anjum (Fr): het

sacramentshuis met

hostiekastje, voor

een gedicht venster

De duisternis binnengaan en het licht zien

inleiding
Ceremoniële duisternis in de Haïtiaanse voodootraditie. Mijn duisternis

valt plotseling en zonder waarschuwing. Het ene moment kijk ik op naar

de nachtelijke hemel en verwonder me over de sterren die als diaman-

ten op het fluweel van een juwelier bezaaid liggen, het volgende mo-

ment word ik van achteren vastgepakt en krijg ik een blinddoek voor.

Dan word ik drie keer rondgedraaid zodat ik niet meer zeker ben van de

richting en naar een donkere kamer geleid waar ik vijf nachten zal

blijven, altijd in het donker, en het grootste deel van de tijd geblinddoekt.

Het gaat hier niet om een ontvoering. Het maakt deel uit van een

ritueel waarbij mensen in Haïti op ceremoniële wijze worden ingewijd

in de voodoo, de Caraïbisch religie die voortkomt uit het Afrikaanse

sjamanisme dat in de tot slaaf gemaakte harten en zielen van de

sjamanistische priesters en prinsen naar de Nieuwe Wereld werd

gebracht.

Opgeleid als psycholoog en schrijver van beroep, ben ik in Haïti

om voodoo te bestuderen voor een boek dat ik schrijf over traditionele

spiritualiteit en waarom die noodzakelijk en belangrijk zou kunnen zijn

in de moderne wereld. [Dit boek, dat meer informatie bevat over voo-

doo en mijn inwijding daarin, heeft de titel Vodou Shaman (Rochester,

Vt: Destiny Books, 2003).]

Maar voodoo is een geheimzinnige religie – niet verwonderlijk,

gezien de hardvochtige behandeling van de slaven die haar prakti-

seerden en waarvan velen door hun meester werden vermoord,

gewoon omdat ze tot hun eigen goden baden.*

*Tijdens de ergste periode van de slavernij in het Amerikaanse

zuiden was de gemiddelde levensverwachting van een zwarte slaaf

dertig jaar; in Haïti werd het als een prestatie beschouwd als een slaaf

het twee jaar volhield. Het leven was goedkoop en het was vaak

gemakkelijker om een nieuwe slaaf te kopen dan er een aan te pakken

die op wat voor manier ook problemen veroorzaakte, hetzij omdat hij

een Afrikaanse god aanbad, hetzij omdat hij zijn tijd stond te verdoen

met praten in plaats van suikerriet te kappen.– en de enige manier om

er kennis mee te maken is door inwijding en priester te worden. Dat is

waarvoor ik heb gekozen. De inwijding omvat een aantal ceremoniën

en beproevingen voor de strijder, die meestal in het openbaar ten

overstaan van de dorpsgemeenschap worden uitgevoerd. Maar som-

mige, zoals dit specifieke ritueel, zijn anders omdat ik, als ik eenmaal

ben geblinddoekt, het vereiste aantal dagen in afzondering moet

doorbrengen in de heilige ruimte van de djevo, het hart van de voo-

dootempel. Tijdens deze periode zullen de geheime leringen van de

religie aan mij worden doorgegeven en zal ik door de geesten zelf

worden bezocht. Ik zal hen ervaren als een aanwezigheid, of recht-

streekser, doordat de priesters die toezicht houden op dit proces of

misschien ikzelf erdoor bezeten worden. De duisternis staat centraal in

deze ervaring en het is de duisternis die me het meest fascineert.

Ik heb altijd gedacht dat het eenzaam, misschien zelfs beangsti-

gend zou zijn als je alleen in het donker bent. In feite ervaart mijn

lichaam het als een diepe geruststelling, hoewel ik me ervan bewust

ben dat mijn geest overuren maakt, maalt over vragen die bij nader

inzien volkomen zinloos lijken en alleen maar blijft kletsen om zichzelf

van de stilte te verlossen.

Het lijkt of ik talloze lagen van stemmen in mijn hoofd heb, elk met

een eigen persoonlijkheid. Psychologen noemen dat subpersoonlijk-

heden. We denken dat we één consequente persoon zijn met een sta-

biel wereldbeeld, maar als we naar onszelf luisteren, beseffen we dat we

in feite allemaal een heel leger aan persoonlijkheden in ons hebben.

Ik kan onmiddellijk drie van die stemmen in mezelf herkennen. De

criticus is de eerste. Ze spreekt met de stem van een vrouw en wil het

mij verwijten dat ik mezelf in deze mogelijk gevaarlijke situatie met

zoveel onbekende factoren heb gebracht en omdat ik mijn verantwoor-

delijkheden niet serieus neem. Per slot van rekening heb ik thuis kin-

deren die van me houden en me nodig hebben. De criticus stort een

stroom van sarcastische opmerkingen over me uit – ‘Je hebt het weer

voor elkaar, idioot die je bent! Je hebt jezelf weer in een belachelijke

puinhoop gemanoeuvreerd. Daar lig je nou, geblinddoekt, op een

lemen vloer, in een hut in het oerwoud.

Het is altijd hetzelfde met jou; je leert het nooit!’ – voordat ze door een

andere stem tot zwijgen wordt gebracht, die van de vriendelijke ouder, die

antwoordt: ‘Laat hem met rust. De jongen moet het leren. Hij moet de

wereld ervaren, want dat is het enige waar het in het leven om gaat!’

Tot slot volgt de stem van de wetenschapper, de onpartijdige

waarnemer, die zich tussen beide oordelen beweegt en ons een ‘goed

ingelichte’ en ‘objectieve’ kijk biedt op wat er in feite gebeurt en

waarom. De wetenschapper beschouwt zichzelf superieur aan de

anderen vanwege zijn objectiviteit, maar precies dat weerhoudt hem

ervan te voelen en houdt niet alleen de ervaring bij hem weg, maar in

zekere zin ook de mensheid zelf.

Mij (wie ‘mij’ ook is, nu ik begrijp dat ik meer dan één persoon ben)

komt deze dialoog – met deze elkaar tegensprekende beweringen ten

aanzien van mijn handelingen – fascinerend voor, totdat ik besef dat ik

opnieuw ben vastgelopen in het geklets in mijn hoofd en dit zinloze, in

rondjes draaiende gesprek volg in plaats van ervaar wat mij hier en nu

in feite overkomt. In mijn hoofd loop ik vast op theorie en onzin, die me

ervan weerhouden aandacht te schenken aan wat is.

En dan draai ik ironisch genoeg weer in het cirkeltje rond, wanneer

de criticus opnieuw met verse oordelen tussenbeide komt – ‘Je hebt

het weer gedaan, je bent weer gevallen voor het spel van de rationele

geest, je hebt je ingelaten met de stemmen in je hoofd!’ – zonder te

beseffen dat ze zelf deel uitmaakt van dit spel. Het is heel opmerkelijk

hoe gemakkelijk we tot dit soort gedachten vervallen en weggelokt

worden van gewoon zijn, van iets voelen en ons leven ervaren.

Maar nadat ik een paar dagen op deze manier in de duisternis in

cirkeltjes heb rondgedraaid, gebeurt er iets nieuws en wonderlijks. Mijn

geest, die zichzelf misschien heeft uitgeput of geen visuele prikkels

meer heeft die hem voeden en afleiden, begint rustig te worden. Ik

merk dat het gekwetter is opgehouden. Vanaf dit punt voel ik dat ik be-

gin open te gaan. De priester roept de geesten aan die verschijnen

door bezit van hem of mij te nemen en raad, leiding, geheimen van

waarzeggerij en genezing bieden of die zelf genezing op mij toepas-

sen. Terwijl mijn rationele geest nog maar een paar dagen geleden dit

alles in twijfel zou hebben getrokken, accepteer ik het nu. In feite meer

dan dat: ik voel de genezingen terwijl zij plaatsvinden. Iets verandert er

in mijn gevoelens terwijl ik in de duisternis mythische landschappen

binnenglijd: op een diep, niet rationeel niveau weet ik dat die genezin-

gen natuurlijk echt zijn omdat ik ze als echt ervaar.

Eén versie van de werkelijkheid vertelt me dat mijn lichaam op een

lemen vloer in een smerige hut ligt, maar in mijn mythische geest

bevind ik mij in een grote tempel omringd door goden en godinnen,

grote zuilen van goud, wijze stamoudsten, zieners en meestergenees-

heren. Ik weet niet meer en het kan me ook niet meer schelen welke

van deze versies waar is, als er al een waar is. Trouwens, wat is waar-

heid? Wat is werkelijkheid? Zijn beide niet gewoon wat we kiezen te

geloven? Wat ik nu geloof is dat ik me hier op mijn gemak en getroost

voel. Ik word vastgehouden, bemind, gesteund. Ik voel me gelukzalig.

Dit moet dan de werkelijkheid van mijn ervaring zijn, dat wat feitelijk

gebeurt. Ik ontspan me nog meer en glijd droomlandschappen binnen.

Ergens ver weg hoor ik de woorden van Joseph Campbell die zijn

studenten adviseert om hun gelukzaligheid te volgen want het is de

enige weg naar de waarheid. ‘Het avontuur is de beloning op zich.’

Uren, dagen gaan voorbij – maar misschien zijn het wel jaren of

slechts seconden. In de duisternis is het moeilijk te zeggen. Deze plek,

deze zijnstoestand, is even tijdloos als ruimteloos, zonder precieze

locatie, afgezien van mijn dromende geest. Maar er komt een moment

waarop de tijd terugkeert: mijn blinddoek wordt afgedaan en ik word uit

de djevo geleid en aan de zon voorgesteld.

Dit is voor het eerst in dagen dat ik de natuur zie: het bos, de lucht,

de aarde. Misschien is het de eerste keer dat ik ze ooit werkelijk heb

gezien, want nu is alles levend en anders – onmetelijk, mooi, ade-

mend, pulserend, stralend van energie, en zingt over zijn eigen be-

staan in het gezoem van de cicades en het gefluister van de wind door

de bladeren.

Dan heb ik op dit zeer verheven en grootse moment een Homer

Simpson inzicht: ‘Duh! Het leeft, sukkel!’ En plotseling zie ik wat ik was

vergeten of wat me niet eerder is opgevallen: de natuur is een levend

iets en ik maak er deel van uit – ik schep deze visie, ben er door

geschapen. Het en ik zijn één.

Dat grootse en onverklaarbare, mythische landschap waar ik

dagen deel van heb uitgemaakt (mijn hele leven in feite al, hoewel ik

me daar niet van bewust was) bevindt zich hier, pal voor mijn neus, in

de wereld overal om me heen, de grootste droom van alle.

Het avontuur is de beloning op zich.

*) Met toestemming van Ankh-Hermes ongewijzigd overgenomen uit:

Ross Heaven / Simon Buxton: “Duisternis belicht. Spiritueel ontwaken

in de duisternis via meditatie”. Verschijnt in januari 2007). Ankh-Her-

mes, 2006.

* * *
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Kerstfeest, méér dan de verjaardag van Jezus

Lambèrt de Kwant

Wie is het die zo hoog gezeten,

zo diep in ‘t grondeloze licht,

van tijd noch eeuwigheid gemeten,

bestaan kan zonder tegenwicht?

[...] Heilig, heilig, nog eens heilig,

driemaal heilig: eer zij God.

Buiten God is ‘t nergens veilig.

Heilig is een groot gebod.

Martinus Nijhoff: Het engelenlied

Kerst — Wat is dat toch, die speciale sfeer in die dagen. De

komende kerstdagen vallen op maandag en dinsdag. Voor de

een zijn dit welkome vrije dagen, voor de ander, vooral voor

veel alleenstaanden, zijn ze een bezoeking. Kerst is hèt ultie-

me feest waarop gezelligheid haast verplicht is, vooral in fa-

milieverband of met goede vrienden.

Toch is dit lichtfeest niet alleen voorbehouden aan het

christendom – lichtfeesten komen in vrijwel alle religies voor.

Wat is dat toch, dat kerstgevoel, die aparte sfeer, vooral tij-

dens de kerstnacht?

Enkele jaren geleden reed ik met een vriendin, tijdens zwa-

re sneeuwval naar het kerkje in Raalte. Het was schitterend,

die tocht van Olst naar Raalte, zo’n 18 kilometer. Heel roman-

tisch eigenlijk, dat besneeuwde landschap, de lichtjes van de

boerderijen.

Het kerkje in Raalte had ook wel iets aparts; een prachtig

gezicht, die voormalige synagoge in de sneeuw. Op dat mo-

ment had ik weer dat onbestemde gevoel dat die “kerstsfeer”

eigenlijk heel universeel is.

Ook binnen in het kerkje hing een haast mystieke sfeer;

zelfs in het portaaltje fluisterden we. Later bleek, dat ook an-

deren die aparte sfeer hadden gevoeld. Het was wat mij betreft

een universeel gevoel van verbondenheid. Tijdens de Mis

wees Johan Pameijer in zijn “preek” (ik heb altijd moeite met

dat woord!) ook op dit universele karakter van Kerst, de voor-

christelijke betekenis en het thema dat in alle religies is terug

te vinden. Een onvergetelijke Kerstnachtdienst, waarover nog

lang is gesproken.

Een onbegrepen mysterie Kerstmis
Het blijft toch een wat onbegrepen mysterie voor ons mensen.

Kerstmis is in wezen een heel oude, voorchristelijke, maar

ook een kosmische gebeurtenis, waarvan het mysterie door de

natuurmens in de oudheid al lang was ontdekt. De viering van

deze dag is eigenlijk een belofte voor de hele mensheid. Van-

daar wellicht dat strijdende partijen de behoefte hadden de wa-

pens tijdelijk neer te leggen, en elkaar zelfs goede kerst toe te

wensen, om elkaar daarna weer meedogenloos af te slachten.

Ergens worden we aangeraakt door ‘iets’ wat we niet kun-

nen duiden.

Er wordt wel gezegd dat het een door de kosmos éénmaal per

jaar geactiveerde en trillende gebeurtenis is, met een zeer bij-

zondere uitwerking voor diegenen die het kunnen zien en voe-

len. We worden aangeraakt door het mysterie van het Licht,

zoals dat in vrijwel alle religies een belangrijke rol speelt. Het

Boek van Thomas de Strijder bevat het volgende raadselachti-

ge gezegde dat aan Jezus is toegeschreven: ”Het is in het Licht

dat het Licht bestaat.”

Christus, die wordt aangesproken als het ‘licht van de

wereld’, werd gewoonlijk afgebeeld met een corona (aureool)

om het hoofd, net als bij Boeddha. Zoals bij Horus in Egypte

en Mithras in Perzië wordt zijn geboorte gevierd op 25 decem-

ber, de dag van de winterzonnewende. Het is ook bekend dat

de eerste christenen hangers droegen met de afbeelding van

een lam, dat overeenkomt met de Ram, het eerste teken van de

dierenriem. Verder is de monstrans, die door katholieke pries-

ters wordt gebruikt bij het opdragen van het heilig Lof,

duidelijk een symbool van de zon.

In de christelijke cultuur kennen we een reeks van feesten

waarbij het thema ‘licht’ betekenisvol aanwezig is in symbo-

len, gebaren, gebruiken, rituelen. Beginnend bij Allerheiligen

en Allerzielen op 1 en 2 november, bij St. Maarten, Sinter-

klaas, Santa Lucia, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen tot

aan Maria Lichtmis op 2 februari. Denk ook aan Pasen en

Pinksteren. De meeste van deze feesten zijn verbonden met

veel oudere feesten, met name met de feesten en gewoonten

van onze Keltische en Germaanse voorouders.

Door de jaren heen hebben we, door onze gerichtheid op

heel de wereld en onze belangstelling voor andere culturen

ook kennis gekregen van ‘licht feesten’ uit andere religies en

godsdiensten. Divali uit het hindoeïsme, Loy Krathong en Ve-

sak uit het boeddhisme, Chanoeka uit het jodendom – om er

enkele te noemen.

Divali, Het Innerlijke licht
Ook Hindoes kennen een oeroud lichtfeest, zoals ook andere religies.

Wellicht zijn onze kaarsen tijdens Kerst en de behoefte aan vrede en

harmonie een echo van die oudere lichtfeesten? Het Hindoefeest Divali

is het feest van het licht en van de godin Lakshmi. Lakshmi is de godin

van materiële en spirituele welvaart. Zij is het symbool voor goddelijke

glorie. Lakshmi wordt tijdens Divali vereerd als moeder van iedereen.

Tijdens Divali wordt de overwinning van het licht op de duisternis

gevierd. Licht stelt het goede voor, duisternis het kwade. Maar we

kunnen deze strijd tussen goed en kwaad ook op een innerlijk niveau

bekijken. De innerlijke vijanden van de mens zoals begeerte, hebzucht,

haat, geweld, etc, dienen te worden overwonnen. Bij het aanmaken

van een dia (lichtje) wordt tijdens Divali met het opzeggen van een

gebed gevraagd om kennis en kracht om deze innerlijke vijanden te

verslaan en wordt er symbolisch een licht in ons aangemaakt.

In feestelijke uitzendingen laat de Hindoe Omroep OHM tijdens

dit feest zien hoe mensen dit innerlijke licht in zichzelf ontwikkelen,

zodat zij niet alleen zichzelf, maar ook anderen gelukkig kunnen ma-

ken en het grootste kwaad overwinnen. Divali is dus ook een gebeur-

tenis waarbij men stil staat bij de eigen persoonlijke ontwikkeling en is

voor eenieder bestemd, ongeacht afkomst.

Het is goed tijdens de komende kerstdagen eens stil te staan bij

het universele, interreligieuze karakter van deze dagen. Ik weet dat de

gedachte dat het Licht en het Heilige in alle religies aanwezig zijn

moeilijk te accepteren is voor veel christenen en christelijke theologen.
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Applaudisseren tijdens de Consecratie!

Parcival van Gessel

Van tijd tot tijd spelen er van die thema’s door je hoofd, die je

een tijdje bezig houden. Het is altijd goed om die met u te de-

len, want we zijn tenslotte samen op weg. Ik heb er zo in de

tijd al een paar gehad. Het lijden, samen in de Kerk, gemeen-

schapszin, kantelingen in de maatschappij, enzovoort.

Waar ik de laatste tijd mee bezig ben, is het woord “vrij”.

En dan met name in de context van onze Vrij-Katholieke

Kerk. Als mensen nieuw onze kerk binnenkomen geven we

aan dat we geen dogma’s kennen. Voorts geven we aan dat er

een Liturgie is die strak gehandhaafd blijft. Is dit paradoxaal?

De persoonlijke interpretatie van de Liturgie en de Bijbelle-

zingen staat ieder vrij. Wij kennen geen geestelijkheid die de

mensen leefregels voorhoudt. Dat is ieders eigen verantwoor-

ding. Die regels stel je min of meer zelf vast en er kan natuur-

lijk altijd over van gedachten gewisseld worden. Maar, is dat

allemaal wel zo vrij als het lijkt? Als de Consecratie plaats-

vindt, is iedereen devoot, stil, mogelijk tot tranen toe geroerd.

Tot hier geen probleem.

Maar stel je voor: nu begint er met hetzelfde enthousiasme

iemand luid te applaudisseren. (iets wat in andere kerkelijke

kringen soms wel gebeurt). Een oprechte uiting van devotie.

Of die persoon gaat op de stoel staan springen en juichen. We

gedenken immers de zege van de overwinning op de dood!

Nou, dat is zo’n grote overwinning, dan mag je best wel even

uit je dak gaan! Maar dat gaat de aanwezigen te ver. Zo doen

wij dat hier niet. Met die persoon moet gepraat worden. Wij

worden gestoord in onze eigen beleving. Dit is de actie van

een eenling. Er komen boze gezichten, betrokkene reageert

verward: “Maar dit is toch een vrije Kerk”? Het wordt een

hele toer voor de priester om dit te gaan uitleggen. Doet hij dat

niet goed, dan gaat betrokkene heen en laat nooit meer iets van

zich horen.

Met z’n allen, geestelijkheid en leden en belangstellenden

vormen we een kerkgemeente. Een gemeenschap dus. Binnen

zo’n gemeenschap hebben we geschreven, maar veel meer

ongeschreven afspraken. Komt er iemand bij, of gaat er ie-

mand weg, dan verandert de structuur. De ene keer veel, de

andere keer nauwelijks. Er zijn mensen die met veel ideeën

komen en er zijn mensen die nooit met ideeën komen. Als je

nieuw binnenkomt in zo’n gemeenschap, ga je je grenzen be-

palen. Je onderzoekt wat je ruimte is om je te bewegen. Jij

komt erbij en iedereen hoort een beetje in te schikken. Over en

weer een klein beetje aanpassen. Gaat vrijheid soms tot zover?

Ik kan mij nog goed herinneren, dat ik in het leger zat en ge-

legerd was in Apeldoorn. 19 jaar oud. Ik leerde een meisje ken-

nen, de dochter van de dominee van de Gereformeerde Kerk.

U voelt hem al. Ik ging naar catechisatie. Mijn vader had

het niet zo met die Kerk. Hij presenteerde mij allerlei vragen

over reïncarnatie, die in dat gezelschap geen onderwerp van

gesprek konden zijn. De mensen werden onrustig. Ik zaaide

twijfel en de dominee bleef vriendelijk. Heel gek eigenlijk,

want sociaal voelde ik mij er wel thuis. Ik merkte dat mensen

ongemakkelijk werden als ik kwam. Op een zeker moment

deelde de dominee mij mee, dat het maar beter was als ik mijn

heil in een andere Kerk zou zoeken. Ik voelde mij toen ernstig

in mijn geestelijke vrijheid beperkt. Maar als ik er nu naar

kijk, heeft die dominee zijn uiterste best gedaan om mij erbij

te laten horen. En hij heeft heel veel geduld met mij gehad.

Als ik er echt bij had willen horen, had ik mij moeten voe-

gen in hun denkwereld. Wat zijn nu de moverende redenen dat

ik dat niet gedaan heb? Heel buitenreligieus. Ik voelde niet ge-

noeg voor het meisje. Achteraf gezien was ik dus in feite een

koekoeksjong. En dat had ik er zelf naar gemaakt.

Verwarren we dan sociale vrijheid met geestelijke vrij-

heid? Als we onze omgevingswereld zodanig willen verande-

ren dat wij onszelf hierin prettig voelen, houden wij dan nog

wel rekening met de ander? En wanneer merken wij dit op en

wanneer niet? Wij voelen ons dan vrij, maar voelt de ander dit

nog? Is het begrip “vrij” dan zo verwarrend?

Ik denk het wel. Stellen dat je alleen in vrijheid kunt han-

delen als je anderen niet kwetst, is goedkoop.

Sommige mensen ontploffen al bij het minste of geringste.

Medeleven en begrip, en dat wederzijds, dat geeft ruimte. Dat

vergroot elkaars vrijheid van denken. Het is niet moeilijk om

in afzondering “vrij” te zijn. Toch is mijns inziens in onze

Kerk één van de sterke punten, dat er geen leefregels worden

voorgehouden. Je bent verantwoordelijk voor je eigen stand-

punten. Geen uitspraken van hogerhand over abortus, euthana-

sie, geboorteregeling, enzovoort. Geen politieke standpunten.

Tevens is het één van de zwakke punten. Heel veel mensen

willen dat van een Kerk wèl horen. Men mist dit en komt daar-

om maar een paar keer ter kerke.

In onze geschriften naar buiten toe pretenderen wij dat wij

geen dogma’s hebben. Er is vrijheid van denken. Wij spiege-

len ons aan andere Kerken en zetten ons in feite af tegen die

Kerken waaruit ons inziens mensen weggelopen zijn omdat er

altijd gedreigd wordt met de “toorn Gods”. Kerken waar

standpunten ingenomen worden waar je het principieel niet

mee eens bent en waar je je niet aan wilt houden. Verwijst dit

naar een vrijheid die wij wel hebben? Ik weet het niet. Als je

jezelf “uniek” verklaart, zonder je jezelf ook weer af. Als wij

uitgaan van oorspronkelijke, gnostische waarden, en knipogen

naar de rituelen van de oorsprong van de Kerk, zijn we mis-

schien wel orthodox. In elk geval misschien wel in ons rituele

handelen. Als we dit zouden herkennen, en ik weet niet zeker

of dit zo is, dan komt onze Kerk in een heel ander licht te

staan. Want het woord “orthodox” wordt soms ook begena-

digd met een negatieve lading, terwijl er alleen maar vastge-

houden wordt aan oorspronkelijke waarden. Maar dat doen wij

natuurlijk niet, of toch wel een beetje. Hoe eenvoudig is het

allemaal. Elkaar religieus liefhebben is voldoende om Kerk te

zijn. Wederzijds medeleven en begrip tonen.

Wederzijds medeleven en begrip zijn, denk ik, elk één van

de grootste voorwaarden om in onze Kerk de vrijheid te kun-

nen vinden die er is. Samenleven in harmonie, samen die

grenzen van vrijheid vinden. ||
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“Lichaam en Bloed van Jezus Christus”. Als Jezus Christus de

consecratiewoorden uitspreekt, spreekt door Hem de Christus

die woorden uit. Jezus kan niet zijn eigen lichaam en bloed

bedoelen. Maar ik schrik écht van de woorden “…komt Jezus

werkelijk fysiek tegenwoordig”.

In het gnostische Evangelie van Philippus staat verwoord

wat “Lichaam” en “Bloed” betekenen: Christus Vlees

(lichaam) is het Woord Gods en Zijn Bloed de Heilige Geest.

Het gaat niet om iets fysieks; het gaat om het mystieke

Lichaam en Bloed van Christus. Brood en Wijn worden niet

belichaamd met iets fysieks, maar ze worden beziéld met god-

delijk Leven en Licht (Brood) en met goddelijke Liefde

(Wijn). We nuttigen niets lijfelijks, we nuttigen in dat gecon-

sacreerde Brood: goddelijk leven en licht en in de geconsa-

creerde Wijn: ‘goddelijke liefde’. Te stellen dat we fysiek

lichaam en bloed nuttigen, is dat wat veel mensen weerhoudt

te communiceren. Bij de consecratie gaat het dus om de mys-

tieke indaling van goddelijk Leven en goddelijke Liefde.

� De priester “in persona Christi”

Tijdens het ‘Offertorium’ worden de elementen gebonden

aan de gemeente en de priester: naar geest, ziel en lichaam. De

celebrant staat er dus inderdaad niet als persoon, maar of hij / zij

er staat “in persona Christi”? Aan het einde van het ‘Sanctus’

wordt de Engel van transformatie, transsubstantiatie, opgeroe-

pen: Gezegend is “Hij” die komt in de Naam van de Heer.

Vraag kan zijn: wie consacreert er nu eigenlijk? Mag ik

stellen, dat de Christus consacreert? En wel via de bewuste

woorden en handelingen van de priester, die het kanaal van de

Engel benut, en daardoor zelf als kanaal functioneert naar de

gemeente. Ik kan u, als priester, verzekeren, dat dat een heilig

en zéér intens, soms ook wel een “emotioneel” moment is: …

kanaal te mogen zijn voor de indaling van goddelijke kracht -

niet iets fysieks – in brood en wijn.

� De eerste Eucharistie uit de geschiedenis

De Eucharistie is van oudsher, van vóór Jezus Christus. De

Eucharistie is van Christus, door Jezus openbaar gemaakt. Als

het om Jezus gaat op die Witte Donderdag, kunnen we beter

spreken van zijn “Laatste Avondmaal”. Maar deze benaming

doet weer afbreuk aan de tijdloosheid, aan eeuwigheid, van de

Eucharistie. Dat doen ook de woorden “Die daags voor zijn

lijden …” (vóór de consecratiewoorden) en “Doet dit, zo vaak

gij het doen zult, tot mijn gedachtenis” (na de consecratie-

woorden). Ik ben misschien hierin wat radicaal, maar als we

stellen, dat de VKK de Eucharistie niet allereerst ziet als de

herdenking van het “Laatste Avondmaal”, dan zouden we die

woorden kunnen weglaten.

En als ik me goed herinner, dan zijn in 1997 in de tekst na

het uitreiken van Communie de woorden “Jezus Christus” (te-

recht) gewijzigd in “Christus”: “Onder aardse sluier zijn wij nu

in mystieke gemeenschap verbonden met onze Heer Christus”.

Ten slotte: de ‘wonderbare spijziging’ (in Johannes 6:1-27)

… was dat ook geen Eucharistie?

* * *
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Het is goed er nog eens bij stil te staan dat dit aspect van Licht

in andere religies, voor de stichters van de VKK van wezenlijk

belang was en ook voor de VKK anno 2006 nog steeds be-

langrijk is!

Kosmische betekenis
In het kerkelijke ritueel is kerstmis slechts de viering van de

geboorte van de mens Jezus. Dit is de interpretatie van het

traditionele christendom en als zodanig is het een gewone ver-

jaardag geworden en momenteel zelfs een sterk commerciële

gebeurtenis. Toch kent het kerstverhaal, los van dit bekende

verhaal een andere, diepe kosmische betekenis – een tweede

mysterie. Waar moeten we eigenlijk de oorsprong van het

feest met de duizenden lichtjes zoeken? Bij de geboorte van

het hemelse kind in zijn kribbe? Ik denk dat we meer moeten

zoeken in wat we waarnemen met een bewustzijn dat nog

verder terug gaat dan het christendom. Al zijn we het ons niet

bewust, we schouwen ook met ogen die terug kunnen gaan tot

het niveau waarop de herinneringen van het allereerste uur

nog altijd aanwezig zijn. Herinneringen die de eerste indruk-

ken levend houden. Wie naar de kerstboom kijkt ziet, door

de veelkleurige ballen heen, “iets” wat iets in ons aan het tril-

len brengt en ons onbewust herinnert aan de grote symbolen

uit onze collectieve kindertijd: zon en maan. Het vereren van

het zichtbare zonnelichaam zou primitieve afgoderij en bijge-

loof zijn. Toch is het een heilzame, spirituele instelling om de

zon te eerbiedigen als een symbool van het grotere Licht,

waarvan ze slechts een zichtbare manifestatie is. De mysticus

Omraam Mikhaël Aïvanhov stelde de zon ook niet gelijk met

Christus, maar maakte juist duidelijk dat die twee zorgvuldig

moeten worden gescheiden. “Achter het licht van de zon”, zei

hij, “is het Licht van God”. Voor hem was God niet alleen het

Licht achter al het licht, maar de totaal onkenbare werkelijk-

heid. Toch schept bij hem die ondoorgrondelijke aard van het

goddelijke geen onoverbrugbare kloof tussen God en mens -

een kloof waardoor de mens in vreselijke eenzaamheid wordt

achtergelaten.

Het is die onbewuste herinnering, die wellicht de oorzaak

is dat we de kerstbomen met zoveel zorg optuigen en er dat

bijzondere gevoel van geborgenheid en welbehagen bij erva-

ren. Het gaat niet alleen om die gezelligheid, in onze eigen-

tijdse huiskamers. Tegelijkertijd zitten we ook rond het vuur

onder die duizenden jaren oude, vertrouwde ‘boom’ waaron-

der we ons veilig voelen. Veilig, omdat we door de takken

heen kijken naar onze maan en miljarden sterren, en die bezig

zien de weg te plaveien waarover de straks opkomende zon

ons vertellen zal van het lengen der dagen. Zonder dat je het

beseft, word je ook regelrecht terug gevoerd naar een ver ver-

leden, toen zon en maan ons innerlijk nog totaal konden

voeden, omdat ons brein door geen enkel ander symbolisch

beeld werd gevuld.

Het is in dit verband dan ook niet geloofwaardig te spreken

van ‘heidense’ gebruiken die het christendom heeft overgeno-

men. Alsof de informatie uit voorchristelijke tijden allemaal

uit achterhaalde zaken zou bestaan. Het is goed te erkennen

dat er een schat aan kennis is in de zogenaamde voorchristelij-

ke religies, ook voor de rationele mens van deze tijd. Het

christendom komt pas 2000 jaar kijken en worstelt met de

vraag of zij deze eeuw nog zal overleven. Zo ging en gaat het

met alle religies die meer bezig zijn met de vorm dan met de

inhoud. Het religieuze gevoel is van álle tijden – de mens is

ongeneeslijk religieus (Kuitert). Maar de uiterlijke vorm is aan

slijtage onderhevig en zal zich van tijd tot tijd toch moeten

vernieuwen en aanpassen aan de eisen van de tijd, zoals dat

ook geldt voor de VKK. Zo was dat bij de oude Assyriërs,

Egyptenaren en Grieken en zo kan het straks het christendom

ook vergaan. Wat blijft, is de kern, die nog steeds gesymboli-

seerd wordt door de beelden van het eerste uur: zon en maan.

Vandaar dat we anno 2006 steeds zo bijzonder veel waarde

hechten aan het ieder jaar terugkerende lichtfeest.

Dat lichtfeesten ook in de niet-christelijke religies worden

gevierd, heeft niet alleen maar Rudolf Otto beweerd, een theo-

loog en godsdienstfilosoof, eind 19de eeuw. Die lichtfeesten

van de religies steunen op de grondslag van wat door hem als

doorslaggevend wordt erkend: de eigen ervaring in en met

andere religies.

Otto heeft drie langdurige reizen gemaakt door een groot

aantal landen en werd daar vaak geconfronteerd met het heili-

ge. Dat gebeurde in een kleine, Marokkaanse synagoge, waar

het ‘heilig, heilig, heilig’ weerklonk in dezelfde taal waarin Je-

saja ze ooit als eerste ontving, en gesproken door de lippen

van de mensen die deze woorden rechtstreeks hadden beërfd.

In Egypte ontmoette hij islamitische mystici en christelijke na-

komelingen van de oude Egyptenaren, maar de grootste indruk

maakte India op hem. Daar ervoer hij het ontroerende heilige

toen hij oog in oog stond met de indrukwekkende, uit een rots

gehouwen beeld van de mild glimlachende Shiva.

Kerstfeest 2006
Wordt het niet de hoogste tijd, zonder onze christelijke identi-

teit te verloochenen, in de donkere dagen voor Kerst dan ook

meer oog te krijgen voor de voorchristelijke wortels van Kerst

en het christendom zelf, en die oeroude Lichtsymboliek inner-

lijk te ervaren?

* * *

Foto: Rinus van Warven
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Column Lambèrt de Kwant

Kerst, ietsisme en nietsisme

In deze donkere dagen vóór Kerst sta ik even stil bij iets dat

een hype lijkt te gaan worden. Ietsisme. Steeds meer mensen

voelen zich immers thuis bij dat van het grote Energieveld van

de Schepper. Voelen zich daarmee in deze kersttijd verbonden

met hun innerlijke licht en daarmee ook met dit Energieveld.

Voor hen geen abstracties over wie God dan wel is. Zij erva-

ren het goddelijke op hun manier. De VKK kun je ook wel een

ervaringskerk noemen: misschien wel een “Iietsistenkerk?

“Ietsisme” lijkt een heuse hype te worden. Journalist Ralf Bo-

delier sprak overigens al in 2001 van ietsisme toen hij als oor-

spronkelijk katholiek theoloog zijn bekering tot het atheïsme

toelichtte. Waarom aarzelen die ietsisten toch om te worden

wat je, vindt hij, redelijkerwijze moet worden als je die hele

rim-ram van de traditionele religieuze orthodoxie achter je ge-

laten hebt, dus nihilist of nietsister? Als je ervan uitgaat dat

God “niet iets” is kom je al aardig in de buurt van dit nietsis-

me. Als nietsist kun je trouwens ook wel in een “beeldloze

god” geloven, maar dat zal collega Boedelier wel niet bedoe-

len. Voor hem is een nietsist een unbeliever. Er is niets. Punt

uit. Toch zijn er mensen, waaronder ikzelf, die zeggen dat

God “niet iets” is.

Er lopen trouwens ook heel wat panentheïsten in deze we-

reld rond. Panentheïsme is het geloof dat God het universum

bevat (immanentie), maar niet identiek is aan dat universum en

het ook overstijgt (transcendentie). De Kabbala, de Joodse mys-

tiek, geeft een panentheïstische kijk op het wezen van God;

deze visie wordt in het Chassidische jodendom vrij algemeen

geaccepteerd. Ook is het de visie van de procestheologie en van

de christelijke beweging die in de VS bekend is als de ‘Creation

Spirituality’. Verder hebben de Hindoe-godsdiensten groten-

deels een panentheïstische visie op het wezen van God.

Geen nieuws
Nu hebben we dus het ietsisme, een algemene term voor uit-

eenlopende overtuigingen waarbij mensen “aannemen” dat er

“iets” is tussen hemel en aarde, zonder concreet een welbe-

paalde religie aan te hangen. Zowel onder theologen als bij

atheïsten roept het ietsisme weerstand op. Boosheid ook over

dit ietsime. Gijs Dingemans (zie boekeninfo) kreeg en krijgt er

van zijn vakbroeders stevig van langs omdat hij in ietsisme

een basis ziet voor christelijke spiritualiteit. Kom niet aan de

godsbeelden van de heren (het zijn doorgaans mannen) theolo-

gen. Daar weten theologen als Kuitert, Wiersinga, en de

Lange van mee te praten. Zo kreeg Kuitert op z’n kop van de

ex-priester en EO-dominee H.J. Hegger, die hem in een open

brief in Trouw vroeg: “Beste Harry, (…) waarom vecht je bij-

na hartstochtelijk om gelovigen ertoe te brengen niet langer in

deze God te geloven?” Hij stelde Kuitert ook verantwoordleijk

voor gelovigen die door zijn toedoen gaan twijfelen en in de

hel terechtkomen. Dominee Hegger weet het allemaal heel ze-

ker en dat is z’n goed recht.

Toch weet één op de zes predikanten, zo bleek onlangs uit on-

derzoek, niet of God wel bestaat. Ook de Zeeuwse dominee

Klaas Hendrikse ontkent het bestaan van God. “Het komt zo-

als het komt, tragiek ligt altijd op de loer, en er bestaat geen

God die mensen behoedt voor tegenslag en verdriet.” Onder

veel theologen is het geen nieuws dat God niet bestaat. Zij zijn

het er wel ongeveer over eens dat ’bestaan’ op God niet van

toepassing is. God bestaat niet zoals een stoel bestaat. Het

wordt er meestal niet bij gezegd, maar dat is feitelijk een athe-

ïstisch standpunt. Een atheïst ontkent het bestaan van een

’theïstische God’: een almachtig, alwetend, alomtegenwoordig

persoonachtig Wezen. Voor hem is daarmee de kous af. Voor

een gelovige begint het dan pas: God bestaat niet. En dan? Is

er dan nog iets te geloven? Kun je geloven in een God die niet

bestaat? In tegenstelling tot het klassieke agnosticisme, dat

eerder negatief staat tegenover religieuze overtuigingen (niet

geloven wat men niet kan weten), blijft het ietsisme daar eer-

der positief tegenover staan (er is veel meer dan we kunnen

weten). Het is een vorm van religieuze vrijzinnigheid of reli-

gieuze onkerkelijkheid. De invulling daarvan kan variëren van

een christelijk godsbeeld van een ”kracht" die buiten de we-

reld staat tot een boeddhistisch wereldbeeld met “krachten”

die in de wereld bestaan. Het is ook mogelijk de keuze tussen

beide open te laten.

Boosheid en irritatie over ietsisme bij andere theologen.

Irritatie ook bij een aantal beroepsatheïsten zoals bijvoorbeeld

Rudy Kousbroek. Waar atheïsten zich vooral tegen verzetten,

zo schrijft hij, dat is de oppervlakkigheid, de onoprechtheid,

dat trendy-achtige ervan: er moet toch iets zijn, dat lamlendige

ietsisme… Toch is dit vage, religieuze besef er allang in onze

geseculariseerde wereld. Met Ietsisme benoemen geven we

daar gewoon nu maar een naam aan.

Basis voor christelijke spiritualiteit
Gijs Dingemans heeft met zijn boek “Ietsisme, een basis voor chris-

telijke spiritualiteit?” zijn nek ver uitgestoken en ook de violen der

gramschap van vele vakbroeders en atheïsten over zich uitgestort

gekregen. Gelukkig waren er ook vele positieve reacties.

Hij geeft een boeiende analyse van ietsisme en ‘ietsisten.’

Ietisten, die vermoeden dat er ‘iets’ moet zijn achter onze wer-

kelijkheid, verwijzen dikwijls naar de energie en de groeiende

kracht in en achter de natuur, zoals ook nogal wat VKK’ers.

Mensen die gefascineerd zijn door de scheppende orde in de

chaos, waardoor alles is ontstaan wat ontstaan is. Ze zien over-

al om zich heen de tekenen van het Grote Mysterie, dat voort-

durend zorgt voor nieuw leven… Voor veel mensen is het

daarom maar een klein stapje om het Mysterie achter de evolu-

tionaire ontwikkelingen en de levenskrachten van de natuur

‘God’ te noemen. Veel religieuze spiritualiteit wortelt in dit

besef van een kracht, een energieveld, dat onze werkelijkheid

draagt. Veel mensen noemen die natuurlijke levenskracht zelf

‘God’ of goddelijk. Zelf zou Dingemans er liever voor kiezen

om de wetmatigheden van het fysische substraat en de groei-
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Een reactie op enkele passages in het artikel

“Doet dit tot Mijn gedachtenis”

Frits Moers

Alhoewel ieder een eigen visie mag hebben op wat er in het

genoemde artikel van Edith Raats gesteld wordt, wil ik vanuit

sommige passages in haar artikel een meer vrij-katholieke vi-

sie op de betreffende gedeelten geven. Deze reactie heeft

geenszins de bedoeling de schrijfster te bekritiseren; de betref-

fende passages zijn voor mij eerder een aanleiding dit arti-

keltje te schrijven over bepaalde “onderwerpen” m.b.t. de H.

Eucharistie. Haar artikel getuigt van een sterke betrokkenheid

op dat Mysterie dat we de H. Eucharistie noemen en haar slot-

zin wil ik van harte onderstrepen.

� “Jezus Christus, God de Zoon, is eenmaal gestorven …”

De wezens Jezus, Christus en Jezus Christus worden vaak

met elkaar verwisseld.

Jezus Christus is immers niet God de Zoon. Als we de tra-

ditionele bewoording ‘God de Zoon’ willen blijven gebruiken,

dan doelen we op de Christus. En hoewel we weten, dat

‘Zoon’ in dezen een spiritueel begrip is, wordt het toch nog al

te vaak gezien als mannelijke term.

God heeft geen zoon en evenmin een moeder. God heeft,

als “Vader-Moeder”, Zonen, mannelijk en vrouwelijk én

meervoud, d.w.z. die kinderen Gods die geworden zijn tot een,

‘n, Zoon Gods, zij die “Christusbewustzijn” hebben bereikt,

zoals onze Meester Jezus Christus.

Jezus Christus is een Zoon Gods. “God de Zoon” is eigen-

lijk een vreemde benaming; we bedoelen immers: dat wat “het

Tweede Aanzicht” van God genoemd wordt, van de goddelij-

ke Drievuldigheid, beter Drie-eenheid.

Jezus Christus, de “enig geboren Zoon van God ”? Toen

Jezus zich bekleedde met de Christus, “Christusbewustzijn”

bereikte, werd Hij tot ’n Zoon Gods, en werd verheerlijkt. Mo-

gen wij, als kinderen Gods, na hoeveel incarnaties dan ook,

eveneens tot ’n Zoon Gods worden.

Ook als we stellen dat de Christus tijdelijk incarneerde in

Jezus, dan verandert dat niets aan het bovenstaande. Christus

trekt zich tijdig terug uit Jezus’ lichaam, want … “God de

Zoon is eenmaal gestorven …” dát is een onmogelijkheid.

God is immers geen sterfelijk Wezen.

� “Jezus zou … de heerlijkheid ontvangen, die Hij had bij

God de Vader, voordat de wereld bestond”

Voordat de wereld bestond, was Jezus er niet. Jezus be-

stond eerst vanaf dat zogenoemde jaar nul. Jezus had dus

evenmin vooraf de heerlijkheid van God de Vader. Die zou

Hij gaan verwèrven op zijn zevenvoudige Inwijdingsweg.

Die “Tweede goddelijke Levensstroom”, ook de Christus ge-

noemd, bestond voordat de wereld bestond. En ook dat is maar

met menselijke woorden gezegd, want eeuwige Goddelijkheid

kent geen begin en geen einde. En de Christus hoefde die

heerlijkheid dus niet te ontvangen, evenmin is de Christus ‘de

Zoon van God’, ”Hij” is één van Zijn Aanzichten Zèlf.

Jezus Christus is een ander wezen dan de Christus. Voor

alle duidelijkheid: Jezus Christus is en blijft mijn Mééster Je-

zus Christus, Hij is (voor mij en velen) immers tot ‘een Zoon

Gods’ geworden.

Edith stelt: “…maar geen van hen is door God

verheerlijkt op de wijze van Jezus”. Zonder

mijn Meester te beledigen betwijfel ik dat.

God is Het Absolute Ene, geen eigendom van

het christendom. Wat te denken van de

Boeddha en véle andere verheerlijkte wezens.

Ik kan daarbij niet ingaan op de aang-

ehaalde woorden van “Paulus”, omdat ik

geen “Paulusfan” ben (te vaak “hel en verd-

oemenis”). Bovendien zoeken kritische exe-

geten en godsdienstwetenschappers nog

steeds naar wie die “Paulus” eigenlijk was en

of die geschriften ook werkelijk van “Paulus”

afkomstig zijn of van iemand anders of van

een “instituut”. Voor zover er in religie spra-

ke kan zijn van objectiviteit, moet ik er dus

hier het zwijgen toe doen. Voor mij blijft re-

ligie overigens ervaring en vooral beleving.

� Werkelijke Tegenwoordigheid

“Brood en wijn veranderen in het aan-

biddelijke Lichaam en Bloed van Christus”.

Hier staat het juiste Wezen genoemd: Chris-

tus. Maar even later wordt gesproken over
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zijde, en bekleed Mij met de heerlijkheid die Ik bij U bezat

voordat de wereld bestond.

(Johannes 17:1b-5)2

Het laatste stuk van dit bijbelcitaat licht een tipje van de sluier

op. Jezus zou de volgende dag aan het kruis de heerlijkheid

ontvangen die Hij al had bij God de Vader voordat de wereld

bestond, oftewel voor het begin der tijden. Het is iets wat bui-

ten de tijd staat. Het woord ‘al’ is eigenlijk niet van toepas-

sing, want dat spreekt per definitie over tijd. Het ging niet

over iets wat Hij al eens eerder had, maar iets wat er ‘altijd’

geweest is, is en zal zijn.

Jezus’ kruisdood was op het eerste gezicht enkel een ordinaire

executie op de toen gangbare, en extreem wrede3, Romeinse wij-

ze. Dat is dat wat wij in de geschiedenis konden zien van iets wat

zo groot is, dat er geen woorden voor zijn. De eeuwigheid, de

tijdloosheid van God kruiste daar met ons tijdsbesef.

Herhaling vs. tegenwoordigstelling
Volgens eerdergenoemde gereformeerde visie wordt het offer

van Jezus Christus, dat aan het kruis zo’n tweeduizend jaar ge-

leden op een plaats hier duizenden kilometers vandaan is vol-

trokken, herhaald op het altaar wanneer nu de Eucharistie

gevierd wordt. De katholieken zelf spreken over tegenwoor-

digstellen. Dit is een cruciaal (!) verschil. De eeuwige tijdloos-

heid van God kruiste met onze tijd op Golgotha, maar niet

alléén daar. Het gebeurde ook al op de avond ervoor, bij het

Laatste Avondmaal, toen Jezus de eerste Eucharistieviering uit

de geschiedenis opdroeg:

Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in

stukken en gaf het hun, en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het wordt

voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Na de

maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze beker is het nieuwe

verbond door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten.’

(Lucas 22:19-21)

En het gebeurt weer, als katholieke en oosters-orthodoxe pries-

ters via de apostolische successie de opdracht van Jezus, om dit

te doen tot Zijn gedachtenis, ten uitvoer brengen. Er is geen

sprake van herhalen, maar van het tegenwoordigstellen in de

tijd. Gedenken is dan ook niet hetzelfde als herdenken. Dat laat-

ste doen we bijv. op 4 mei, we herdenken dan de slachtoffers uit

de Wereldoorlogen. Hun dood wordt op de Dodenherdenking

niet tegenwoordiggesteld, noch herhaald. Jezus’ dood is zo an-

ders, zo alomvattend, dat dat niet met elkaar te vergelijken is.

Werkelijke Tegenwoordigheid
Zo komen we eigenlijk als vanzelf bij het tweede punt: het ve-

randeren van brood en wijn in het aanbiddelijke Lichaam en

Bloed van Christus. Het is onlosmakelijk verbonden met het

punt van de tegenwoordigstelling, van het kruisen in de tijd

van onze werkelijkheid met die van God in de eindeloze eeu-

wigheid. Steeds als een gewijde priester de instellingswoorden

in Persona Christi uitspreekt over het brood en de wijn, komt

dezelfde Jezus die twee millennia geleden werd gekruisigd

werkelijk, fysiek tegenwoordig.

Er is al heel vaak met de Bijbel in de hand geprobeerd aan te

tonen, waarom Jezus’ woorden bij het Laatste Avondmaal nu

wèl of níet letterlijk genomen moeten worden. Het is te betwij-

felen of het zin heeft om hier weer naar diezelfde verzen te gaan

kijken. Dat wil ik nu dus ook niet doen. Ik denk, dat de twee as-

pecten van de Mis: het tegenwoordigstellen van het kruisoffer

en de verandering van brood en wijn in Lichaam en Bloed van

Jezus Christus, elkaar aanvullen. Hoe kun je geloven, dat op het

moment van de Consecratie er als het ware een ruimte-tijdver-

smelting met Golgotha van zo’n 2000 jaar geleden plaatsvindt

en dan tóch de gebeurtenis als louter symbolisch afdoen? En an-

dersom: het afwijzen van het offerkarakter van de Eucharistie,

van de tegenwoordigstelling die abusievelijk voor herhaling

wordt aangezien, gaat hand in hand met het afwijzen van de

werkelijke, fysieke Tegenwoordigheid van onze Heer.

De rol van Jezus Christus
Een andere conclusie die we kunnen trekken, is dat Jezus

Christus onvergelijkbaar is met welke ander mens dan ook op

aarde. De Boeddha, Maria, Jeanne d’Arc, Martin Luther King,

moeder Theresa: allemaal hadden ze een grote rol te vervullen

op aarde. Maar geen van hen is door God verheerlijkt op de

wijze van Jezus. God vond en vindt dat blijkbaar zó belang-

rijk, dat Hij het niet tot één gebeurtenis in de geschiedenis

heeft gemaakt, maar tot iets eeuwigs, waar we nu altijd nog ten

volle getuige én deelgenoot van kunnen en mogen zijn. Jezus

Christus is dan ook onvergelijkbaar met welke goeroe, heilige

en of godsdienststichter dan ook, hoe een goed voorbeeld die

ook mogen zijn voor ons.

Paulus maakt de goddelijke status van Jezus op prachtige

wijze inzichtelijk in zijn brief aan de christenen van Kolosse:

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene

van heel de schepping.

Want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aar-

de, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden,

heerschappijen en machten.

Alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de Kerk is.

Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in

alles de eerste te zijn, Hij alleen.

Want in Hem heeft heel de Volheid willen wonen, om door

Hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door het

bloed, aan het kruis vergoten, om alle wezens in de hemel en

op de aarde door Hem te verzoenen.

(Kolossenzen 1:15-20).

Laat ons nooit onderschatten of vergeten hóe groot de zegen is

die wij – telkens opnieuw – in de Mis en de Communie mogen

ontvangen!

Noten
1. Vertaling Heidelbergse Catechismus: © 1986, Gereformeerd

Kerkboek van de Gereformeerde kerken (Vrijgemaakt) in Nederland

2. Alle in dit artikel gebruikte bijbelcitaten zijn afkomstig uit de

Willibrord ’95-vertaling: © 1995 Katholieke Bijbelstichting

3. Meer informatie over deze gruwelijke martelmethode: “Die

verschrikkelijke vrijdag, een minutieuze reconstructie van het lijden van

Jezus Christus” door prof.dr.B.Smalhout in de Telegraaf van 30 maart

1985, en online te lezen op: http://www.solcon.nl/sbvdm/kruisiging.htm

4. http://forum.gkv.nl/forum/list_message/197714#197714 - noot 2

Edith Raats is secretaris en webdienaar van de V.K.kerkgemeente in

Amersfoort. Ze is momenteel werkzaam als landbouwingenieur. In

haar vrije tijd houdt zij zich bezig met religie en theologie en ze heeft

veel contacten via internet en ‘in real life’ met christenen van verschil-

lende denominaties en met moslims. Ze wil op termijn van deze

interesse haar beroep maken en zal daarom in 2007 gaan studeren

aan de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht.

* * *
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kracht van de biologische natuur toe te schrijven een Gods

wijsheid. Toch is zijn conclusie dat ietsisme een basis kan zijn

voor christelijke spiritualiteit.”

In zijn visie (en hij zit daarmee op de lijn van o.a. Frits de

Lange) is het overigens niet vanzelfsprekend dat God de abso-

lute regie over het leven heeft. God grijpt niet in door kracht

of geweld, maar door overtuigingskracht van zijn inzet en lief-

de. “Er is geen supernatuurlijk stuurmechanisme, dat onze we-

reld in het goed spoor houdt. Er is alleen een stem die ons de

weg wijst — vermanend, troostend en bemoedigende… Dit

gaan steeds meer mensen beseffen. We moeten er volgens hem

dan ook rekening mee houden, dat veel mensen in de toekomst

hun eigen vormen van spiritualiteit zullen vinden.Naast het

functioneren van centra van spiritualiteit zal in de toekomst de

nadruk steeds meer gelegd worden op allerlei individuele vor-

men van betrokkenheid op het Heilige. Veel religieuze mensen

zullen hun leven ervaren als een soort pelgrimage door de tijd.

Dat zal zich bij sommigen uiten in een concentratie op de

plaatsen waar de Eeuwige zich laat vinden in centra van spiri-

tualiteit. Men zal af en toe bijeenkomsten bezoeken, televisie-

programma’s bekijken, of boeken lezen die verder kunnen hel-

pen bij de persoonlijke inkleuring van het leven.Veel mensen

zuilen zich willen voegen in het Grote Energieveld van de

Schepper en zich concentreren op praktische vormen van

christendom volgens de overgeleverde christelijke tradities

van de navolging van Jezus”

Vragen stellen
Ik volg de discussie rond dit ietsisme de reacties daarop van

boze theologen en geïrriteerde atheïsten met meer dan gewone

belangstelling. Zo ook de polemiek tussen Hegger en Kuitert.

Dominee Hegger ken ik nog uit m’n EO-tijd en had de in-

druk dat hij wat milder was geworden, maar Kuitert heeft ge-

lijk, het venijn druipt ervan af. Niet dat ik nu tuk ben op pole-

mieken en ruziemakende dominees, maar meer omdat ik ook

hier een paradigmaverandering signaleer. Enerzijds is er een

duidelijke fundamentalistische trend en anderzijds zijn velen

op zoek naar nieuwe antwoorden op oude (zin)gevingsvragen.

Kuitert c.s. hebben al jaren geleden de knuppel in theologische

hoenderhoek geworden en vragen durven stellen bij ons gelds-

beeld. Hij verwoordde wat velen al dachten.Nu voelen christe-

nen zich bedreigd door het ietsisme, waar velen toch hun

inspiratie uit putten.

Eigenlijk heb ik het niet zo op dergelijke begrippen. Het

gaat om mijn en uw ervaring? De een spreekt van een godser-

varing, de ander van een Aanwezigheid, weer een ander van

een Christuservaring of een overweldigende ervaring in de na-

tuur. Onlangs droomde ik dat ik in een zee dreigde de verdrin-

ken. Ik kan niet goed zwemmen dus dat lag voor de hand.

Door te spartelen bleef ik toch drijven. Blijf spartelen Even la-

ter lag ik op het strand, net alsof een onzichtbare kracht mij

daar had heengebracht… De droom was een metafoor voor

een vrij moeilijke situatie waarin ik verkeer. Toch is kennelijk

de opdracht: blijf spartelen … dat heb ik dus gedaan.

Luctor et emergo Je wordt geholpen.
Enkele weken later belde iemand op en bood daadwerkelijke

hulp. Het was een ervaring waarvoor ik dankbaar ben. Een er-

varing zoals veel mensen die hebben. Noem het een verhoring

van een gebed, goddelijke hulp…

Het maakt allemaal niet uit. Je komt ze allemaal tegen, die

ervaringen binnen onze VKK en het unieke van onze kerk is dat

we ondanks die verschillen in ervaring, toch gezamenlijk en mët

die onzichtbare, geestelijke wereld, Kerst kunnen vieren. ||
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Hoe het geestelijke klimaat rondom de vorige eeuwwisseling

het begin van onze Kerk beïnvloedde

� Frank den Outer

De VK Kerk is ontstaan in een ‘geestelijk’ klimaat dat heerste

rondom de vorige eeuwwisseling.

Degenen die onze kerk in 1916 stichtten – stichtingsdatum

is achteraf zó vastgelegd – leefden, ruim genomen, in diezelfde

periode rondom de vorige eeuwwisseling, een tijdsperiode die

natuurlijk sterk verschilde van de onze, nu. De gedachtewereld

van toen in West Europa en Amerika vinden we terug in de the-

ologie, de leer en liturgie van onze VK Kerk, die werden gefor-

muleerd en samengesteld in de beginjaren ‘20. De stichters

hadden toen de leeftijd van ca. 40 jaar (Wedgewood) en ca. 70

jaar (Leadbeater) en moeten dus goed op de hoogte zijn geweest

van het heersende, geestelijke klimaat. Het bijzondere is echter

dat zij het toepasten op het Christendom – daarin ligt de grote

verdienste van hun werk, waar we nu nog steeds de vruchten

van plukken. Zij hebben de heersende denkbeelden sameng-

ebracht en verder ontwikkeld in wat we nu beschouwen als VK

theologie, leer en liturgie; ze zijn verwoord in de bekende wer-

ken [1], [2] en [3], alle gepubliceerd in de (begin) jaren 20 van

de vorige eeuw, en niet in het minst ook tot uitdrukking ge-

bracht in de liturgie van de H. Mis, die de traditioneel katholie-

ke vorm verder overigens heeft behouden.

De periode van ruim vóór en ná de vorige eeuwwisseling is

beschreven in een gedetailleerde en goed gedocumenteerde stu-

die [4], maar noemt ook het eraan voorafgaande Modernisme

van de 19de eeuw met een zwaartepunt op het rationele. De stu-

die gaat o.m. in op de belangrijke stroming, de theosofische,

letterlijk ‘leer over God’, maar meer toepasselijk omschreven

als ‘goddelijke wijsheid’ of ‘wijsheid van de goden’; en theoso-

fie is zelf min of meer een wijsheidsreligie. Ook oosterse gods-

diensten werden in die periode omarmd en esoterisch geduid -

in bijzonder het Boeddhisme dat opnieuw ‘esoterisch’ werd be-

studeerd, (zie de veelzeggende titel van het boek Het Licht van

Azië). Maar gold ook het Christendom - het orthodoxe Chris-

tendom had immers gefaald. Verder ontstond er belangstelling

voor een vergelijkende godsdienst ‘wetenschap’; religie, een

zaak van het verstand, werd rationeel, wetenschappelijk bena-

derd. Meer gericht op de VKK kan worden gewezen op het later

verschijnen van een ons zo bekende ‘wetenschap’ van de sacra-

menten [2.1]- rationeel, schematisch en m.i. ook zakelijk. Het

meer algemene ‘esoterische’ Christendom, in [2.3], maakt on-

derscheid tussen de geschiedkundige, mythische, mystieke en

kosmische Christus. Ook blijkt dat het Oosten als het ware werd

ontdekt en grote aantrekkingskracht uitoefende. Het mensbeeld

kreeg een wijds perspectief: de ontwikkeling van de mens kon

uitmonden in volmaaktheid waarvan de meesters of mahatma’s

de voorbeelden zijn.

De genoemde studie [4] gaat hierop, zoals al gezegd, in de-

tail op in en verwijst naar zijn bronnen in een bibliografie van

24 bladzijden!

Een lang en m.i. karakteristiek en interessant citaat uit dit

boek, volgt nu in vrije vertaling en in het originele Engels.

***

Aan het eind van de 19de eeuw werd door Britse en West-

Europese denkers gezocht naar rationele verklaringen voor de

wereld waarin zij leefden. De radicale ideeën van Darwin had-

den de traditionele godsdienstige visies aan het wankelen ge-

bracht. Freud ontwikkelde zijn vernieuwende modellen van

het bewuste en het onbewuste, en de antropoloog Frezer deed

systematisch onderzoek naar magie, mythe en ritualen.

Waarom was men in deze periode zo geabsorbeerd door

metafysisch onderzoek, ongewone spirituele ervaringen en oc-

culte experimenten? Een betrokkenheid op het occulte was het

leidmotief van de intellectuele avant-garde.

Nadruk leggen op de spirituele aard van het occulte reveil

is terecht. Occultisme ging samen met een speciale visie op het

heelal en de plaats van de mensheid daarin - een visie die, zij

het vaag, religieus genoemd kan worden. Inderdaad, het zou

niet juist zijn om het religieuze of spirituele van occultisme te

ontkennen. Het is een feit dat mannen en vrouwen tot occultis-

me werden aangetrokken, zelfs de seculiere spirituelen, door

de belofte van bovenaardse werkelijkheden.

Spiritualiteit heeft overduidelijk te maken met het voortbe-

staan van de individuele geest, en bij gevolg benadrukt

‘mystiek’ onderzoek de mogelijkheid van een bestaan na de

dood. Evenzo zochten parapsychologische onderzoekers be-

wijs voor de onsterfelijkheid van de ziel, en mogelijk allen

zochten troost of betekenis in een kille materialistische wereld.

Maar hoe onweerstaanbaar de omschrijving van occultisme als

‘een surrogaat geloof’ ook mag zijn, het kan niet helemaal het

ontstaan verklaren van een soort ‘mystieke vernieuwing’ rond-

om de vorige eeuwwisseling. In het bijzonder kan het niet ver-

klaren de geheel andere vorm die het aannam aan het eind van

die eeuwwisseling. Een religieus of spiritueel verlangen kan

misschien helpen om te begrijpen waarom iemand in deze

tijdsperiode tot het occulte werd aangetrokken, maar dat kan

niet helemaal verklaren de significante verschillen tussen spiri-

tualisme en ‘mysticisme’. Meer in het bijzonder religieus ver-

langen verklaart niet de specifieke uitdrukking van ‘mystieke’

vooringenomenheid . Een Godloos universum was zeker een

belangrijke factor, maar de nieuwe ‘spirituele beweging’

vormde een verschijnsel dat met zekerheid fin-de-siècle was.

Het ‘mystieke’ reveil werd gekarakteriseerd door het sa-

mengaan van vele van de meest significante laat-Victoriaanse

intellectuele trends en modieuze belangstellingen. Het was

sterk op het spirituele gericht, maar toonde minachting voor

materialisme en positivisme naast enthousiasme voor de vor-

deringen in de natuurwetenschap. Het mystieke reveil bleek

ook gevoelig voor het filosofisch idealisme en vitalisme. Fol-

klore, antroposofie, Egyptologie, filologie, en de vergelijkende

godsdienstwetenschappen hadden elk hun plaats in een mysti-

cisme dat zowel georiënteerd was op het Oosten als het Wes-

ten, maar een Oosters ‘mysticisme’ zoals gezien door een

Europese bril- India en de mysterieuze Oriënt werden gero-

mantiseerd. Dat uitte zich in een algemene interesse in Theo-

sofie en Oosterse filosofieën van verschillende aard … en
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Doet dit tot Mijn gedachtenis

Beschouwing over Gods tijdloosheid, Jezus’ kruisdood en de Eucharistie

Edith Raats

In de Vrij-Katholieke Kerk volgt in de H. Mis direct op de

Consecratie in de het lied:

Innig aanbidden w’Uw verborgen pracht,

schouwend in sluiers Uw mystieke macht.

Ootmoedig knielen wij aanbiddend neer,

beidend Uw liefde in ons hart, o Heer

Hierin bezingen we de grootheid van het wonder dat God zo-

juist, via de woorden en de handelingen van de priester, in de

materie (brood en wijn) aanwezig op het altaar heeft bewerk-

stelligd. Zo groot is dat wonder, dat wij er alleen maar in aan-

bidding recht aan kunnen doen.

Maar wacht even. Aanbidding? Wie of wat aanbidden we

dan? Voor het uiterlijke oog ziet dat er niet rooskleurig uit.

Zitten we op onze knieën voor een stukje brood en een beker

wijn (of druivensap)? Nee, natuurlijk niet, dat zou waanzin

zijn. Maar wat dan wel?

Een symbolische interpretatie?
De Heidelbergse Catechismus1, in gebruik bij de Gereformeer-

den, gaat flink tekeer tegen het wezen van de Eucharistie, of

beter gezegd: tegen wat die in zou houden volgens hen. Diege-

nen onder jullie die een gereformeerde achtergrond hebben,

herinneren het zich misschien nog wel van de zondagsschool.

Vraag 80 van Zondag 30 luidt:

Wat is het verschil tussen het avondmaal van de Here en

de pauselijke mis?

En het stuk over de Mis uit het antwoord op vraag 80:

[…] de mis leert:

ten eerste dat de levenden en de doden alleen dan door het

lijden van Christus vergeving van zonden hebben, indien

Christus nog dagelijks door de priesters in de mis voor hen

geofferd wordt;

ten tweede dat Christus lichamelijk in de gedaante van

brood en wijn aanwezig is en daarom ook in die gedaante

aangebeden moet worden.

De mis is dus in de grond van de zaak niet anders dan een

verloochening van het enige offer en lijden van Jezus Christus

en een vervloekte afgoderij.

Als de katholieke priesters Jezus’ offer zouden moeten herha-

len, zou Zijn kruisdood een kleine 2000 jaar geleden zinloos

geweest zijn. En als Hij niet daadwerkelijk, lichamelijk, onder

de gedaante van brood en wijn aanwezig zou zijn, zou het af-

goderij zijn om voor dit brood en deze wijn te knielen en het

te aanbidden. Deze opvatting heeft in de Reformatie geleid tot

het afwijzen van het offerkarakter van de Mis en tot het, bij

verschillende denominaties in meer of mindere mate, symbo-

lisch zien van het avondmaal.

Het is mijn stellige overtuiging, dat noch de ene, noch de an-

dere zienswijze juist is. Katholieken, of ze nu Rooms-, Oud-

of Vrij-katholiek zijn, doen niet in de Mis het offer van Jezus

aan het kruis nog eens dunnetjes over (zo dat al mogelijk zou

zijn). Ze aanbidden ook niet iets wat niet God is. Als je de Mis

symbolisch interpreteert, mis (!) je wat.

De tijdloosheid van het offer
Jezus Christus, God de Zoon, is éénmaal gestorven en werd

daarbij verheerlijkt en opgeheven tot God de Vader. Het Ho-

gepriesterlijk Gebed, dat Hij kort voor Zijn lijden en dood uit-

sprak, begint zo:

Vader, het uur is gekomen! Verheerlijk uw Zoon, opdat uw

Zoon U verheerlijkt. Laat Hem, krachtens de macht die U

Hem gegeven hebt over alle mensen, eeuwig leven schenken

aan al degenen die U aan Hem hebt toevertrouwd. Eeuwig le-

ven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren

kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus Christus. Ik

heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat U

Mij te doen hebt gegeven. Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw
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Christus’; er wordt dan zelfs gesproken als over ‘een natuurlij-

ke gelijkenis’ met Christus – zijn manzijn inbegrepen.

*) met dank aan pr. Frans Wertwijn voor de publicaties van en

over deze Kerken, waaruit voor bovenstaande is geput.

En verder…
Wat niet in de vroegchristelijke traditie is gegrond - tot pries-

ter gewijde vrouwen - komt nu sinds tien à twintig jaar voor in

katholieke Kerken, zij het op nog zeer bescheiden schaal en,

binnen die Kerken, niet algemeen geaccepteerd. Dat laatste

heeft geleid tot, en zal mogelijk weer leiden tot kerkelijke

scheuringen, maar die kunnen ook worden vermeden door het

vormen van een unie of federatie van Kerken. Het is te hopen

dat dit ook met onze VK Kerk en de LC Church zal gebeuren.

De huidige tendens van vrouwen aan het altaar zal zich ze-

ker voortzetten en verder uitbreiden tot andere Kerken.

Terugkijkend na enkele decennia, zal de vrouwenwijding

ook tot de christelijke traditie worden gerekend. En met de ko-

mende priesterwijding van de tweede vrouw in onze Kerk hel-

pen wij die nieuwe traditie verder te vestigen.

Ik wens de wijdeling een gezegend priesterschap toe.

* * *

De wijding tot priester van mw. Eleonore Kemperink zal

plaatsvinden op zaterdag 27 januari 2007,

Aanvang 11 u. In de kerk van St. Michael en alle Engelen,

Meemntweg 9 te Naarden. Dit is op het terrein van het Inter-

nationaal Theosofisch Centrum.

Noten
1. Het beeld van Maria Magdalena als berouwvolle zondares, in het

bijzonder als prostituee – waar de Evangeliën nota bene zelf geen

aanleiding toe geven – is de gelovigen voorgehouden in leerrede 33

van paus Gregorius I in 591. Pas in 1969 deed de rk Kerk officieel

afstand van deze 16
de

-eeuwse uitspraak, maar dat heeft nauwelijks

verandering gebracht in het negatieve beeld over Maria Magdalena.

Het naar haar genoemde Evangelie (*2) en andere bronnen, waar-

onder de canonieke Evangeliën, geven een totaal ander beeld van

haar: zij was de metgezel van Jezus, zij was aanwezig op alle cruciale

momenten, in het bijzonder bij de kruisiging, de graflegging en was de

eerste en enige getuige van de opstanding. Later werd zij de ‘apostel

der apostelen’ genoemd. Visionaire kunstenaars beeldden haar steeds

af met goudbruine, lange haren, met in haar nabijheid een schedel -

mogelijk om aan te geven dat zij het mysterie van de dood (en de

opstanding) kende.

2. Het Evangelie van Maria Magdalena, het eerste deel van de

Berlijnse Codex (Berolimensis gnosticus 8502), gevonden in 1898 in

Egypte en opgenomen in de complete vertaling van 1977 (2e 1984)

van de Nag Hammadi-geschriften uit 1945. De bladzijden 1-6

ontbreken, evenals de bladzijden 11-14.
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De dood en het leven

Je zou graag het geheim van
de dood willen weten.

Maar hoe zul je dat vinden als
je er niet naar zoekt

in het hart van het leven?

De uil, die met zijn nachtogen
blind is voor de dag,

kan het mysterie van het licht
niet ontsluieren.

Als je werkelijk de geest van
de dood wilt aanschouwen,

Open dan je hart wijd voor het
lichaam van het leven.

Want leven en dood zijn één,

Net zoals de rivier en de zee
één zijn

Kahlil Gibran

veel gepraat en speculatie, soms zeer slecht gefundeerd, over

‘adepten, ‘mahatma’s ‘ en ‘goeroes’. Maar de Europese occul-

te traditie, opgeëist door ‘mysticisme’, werd eveneens ‘uitge-

vonden’ – of, misschien nauwkeuriger, opnieuw uitgevonden

– en speelde in een liefde voor archaïsche bronnen, originen,

geheime genootschappen, en het gotische dat mogelijk het best

werd vertegenwoordigd door het succes van romanliteratuur

van Rider Haggard’s She (1887) en Bram Stoker’s Dracula

(1897). De grote aantrekkingskracht van het occulte zelf was

duidelijk in de modieuze rage voor astrologie, handlijnkunde

en kristallen-bol-staren, terwijl periodieken als van W. T.

Stead’s Borderland, sinds 1889, en van Ralph Shirley The

Occult Review vanaf 1905, een nieuw algemeen gehoor

vonden dat met enthousiasme discussieerde over van alles –

van alchemie en Boeddhisme tot hypnose en psychologie.

In het bijzonder Borderland richtte zich op het grote pu-

bliek – het eerste nummer van het tijdschrift stelde het onder-

werp ‘spoken’ aan de orde.

Een duidelijke karakteristiek van het mystieke reveil eind

19de eeuw was haar algemene omarming van het Oosten. Dat

gold ook voor de meest bekend geraakte en internationaal geo-

riënteerde occulte groep: de Theosofische Vereniging, in

1875 gesticht in New York door madame Petrovna Blavatsky

en haar naaste medewerker, kolonel Henry Steel Olcott, onder

meer ten doel het Amerikaanse spiritualisme te hervormen en

een innige band met het Oosters mysticisme te bereiken.

* * *

By the end of the nineteenth century, Victorians were seeking rational

explanations for the word in which they lived. The radical ideas of

Charles Darwin had shaken traditional religious beliefs. Sigmund Freud

was developing his innovative models of the conscious and uncon-

scious mind; and anthropologist James George Frazer was subjecting

magic, myth and ritual to systematic inquiry. Why then, in this quintes-

sentially modern moment, did late-Victorian and Edwardian men and

women become absorbed by metaphysical quests, heterodox spiritual

encounters, and occult experimentation? … An involvement with the

occult was a leitmotif of the intellectual avant-garde.

Emphasis on the spiritual nature of the occult revival makes sense.

Occultism was characterized by a particular view and understanding of

the universe and of the place of humankind within it, which could

loosely be called religious. Indeed, it would clearly be foolish to dis-

count the religious or spiritual imperative. It is the case that the women

and men who were drawn to occultism, even the secularist spiritualists,

were attracted by the promise of otherworldly compensations and reali-

ties. Spiritualism is manifestly concerned with the survival of the indi-

vidual spirit, and subsequent ‘"mystical" developments usually empha-

sized in some way the possibility of existence beyond death. Similarly

some psychical researchers undoubtedly were seeking proof of the im-

mortality of the soul, and possibly all were searching for either consola-

tion or meaning in an otherwise bleakly materialistic world. But compel-

ling though the classification of occultism (p 28) as “a surrogate faith”

might be, it cannot fully account for the kind of “mystical revival” that

occurred at the turn of the century. In particular, it cannot explain the

very different form taken by occultism during the late 1880s and 1890s.

Religious or spiritual “yearnings” might help to explain why individuals

were drawn to the occult during this period, but they cannot altogether

account for the very significant differences between spiritualism and

“mysticism.” More especially, religious longing does not explain the

particular expression or articulation of “mystical” preoccupations. A

Godless universe was certainly an important factor, but the new “spiri-

tual movement” constituted a phenomenon that was definitively

fin-de-siècle.

The “mystical revival” was characterized by the confluence of many

of the most significant late-Victorian intellectual trends and fashionable

interests was itself emblematic of the flourishing of things spiritual, but

equally represented an au courant distaste for materialism and positiv-

ism and an ongoing (if qualified) enthusiasm for science. It spoke to a

new taste for philosophical idealism and European vitalism but at the

same time owed much to late-Victorian scholarship and the opening of

new fields of academic inquiry. Folklore, anthropology, Egyptology, phi-

lology, and the study of comparative religion each had their place in a

“mysticism” that looked East as well as West. Inevitably, at both the

scholarly and popular levels, ‘’mysticism" drew on an East that was

structured by the European imagination. It was caught up in the Victo-

rian romanticization of India and the “mysterious Orient” that mani-

fested itself in a genera! interest in “Theosophy and Oriental philoso-

phy of various sorts ... and much talk and speculation, sometimes very

ill-founded, about ‘adepts,’ ‘mahatmas,’ and ‘gurus.’ But the European

occult tradition claimed by ”mysticism" was similarly “invented” – or,

perhaps more accurately, reinvented – and played to a Victorian fond-

ness for archaic origins, secret societies, and the Gothic that was per-

haps best exemplified by the success of fiction like Rider Haggard’s

She (1887) and Bram Stoker’s Dracula (1897). The broad appeal of

the occult itself was evident in the fashionable craze for astrology,

palmistry, and crystal gazing, while new journals like W. T. Stead’s

Borderland, founded in 1893, and the Honorable Ralph Shirley’s

monthly. The Occult Review, established in 1905, catered to a genera!

audience eager for discussions of every-thing from alchemy and Bud-

dhism to hypnotism and psychology. Stead’s Borderland. in particular,

was aimed at the popular market and “the great public,’’ and the jour-

nal’s first issue proclaimed that it sought to reach ”the great mass of or-

dinary people" in a much-needed democratization of “the study of the

spook.” The occult and the “mysticism” with which it was (p 29) synony-

mous were integral to the cultural milieu at the fin de siècle, and ex-

erted an appeal that cannot be explained by reference to God alone.

One of the most distinctive aspects of the “mystical revival” was its

catholic embrace of the East, and this is what defined the Theosophi-

cal Society, the most famous and internationally based occult group in

late- Britain. The society, inaugurated in New York in 1875 by Madame

Petrovna Blavatsky and her close associate, Colonel Henry Steel

Olcott, has its roots in the drive to reform American spiritualism but

quickly attained al glamorous association with “oriental” mysticism.

***
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de

helft van de jaren 20 werden gepubliceerd

in het tijdschrift The Liberal Catholic

3. A. Besant (18xx-19xx), Esoterisch Christendom, 192x

(1926 NL vertaling)

4. The Place of Enchantment, British Occultism and the Culture

of the Modern , Alex Owen; University of Chicago Press, 2004,

355 blz Citaat uit de introductie en uit gedeelten van blz. 27-29.
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Het overwinnen van de dood is niet

afhankelijk van het elimineren van

lichamelijke ziekten, maar van het

tot stand brengen van die

bewustzijnscontinuïteit,

die van het stoffelijke levensgebied

op het innerlijke

subjectieve bestaan

overgaat.

Bron: Alice Bailey

Het naar buiten treden van

de Geestelijke Hiërarchie par. 45



Het priesterschap - waarom bleef dat eeuwenlang voorbehouden aan mannen?

Beschouwingen bij de komende priesterwijding

van de tweede vrouw in onze Nederlandse Kerk

� Frank den Outer

Binnenkort zal er voor de tweede keer in de Vrij-Katholieke

Kerk in Nederland de priesterwijding plaatsvinden van een

vrouw. Zulk een gebeurtenis zal voorlopig nog iets bijzonders

blijven, ook na de historische eerste wijding van een vrouw,

ruim een jaar geleden. En nog niet alle kerkgemeenten in ons

land hebben een heilige Mis kunnen ervaren opgedragen door

een vrouwelijke priester. In de hele geschiedenis van de Kerk

waren het uitsluitend mannen die de Mis opdroegen; en nu

kan het ook anders.

We kunnen ons afvragen waarom dat zo is – welke redenen

daaraan ten grondslag liggen. Verwacht u, lezer, echter niet een

bevredigend antwoord op de vraag waarom in de overgrote

meerderheid van de Kerken – inclusief de Vrij-Katholieke –

vrouwen worden uitgesloten van het priesterambt. Immers, de

kerkelijke leer van geen enkele Kerk spreekt zich daar duidelijk

over uit, evenmin die van onze eigen Liberal Catholic Church,

met uitzondering van een aspect dat echter niet als een officieel

argument naar voren is gebracht, maar bij velen van ons bekend

is. Ik kan u nu al zeggen dat een beslissend argument tegen

vrouwenwijding de kerkelijke traditie is. Toch worden op vele

plaatsen, en al sinds een paar decennia, vrouwen tot priester zijn

gewijd, zij het nog op zeer kleine schaal.

In het volgende komt het standpunt en de ‘stand van za-

ken’ bij verschillende Kerken wat dit aspect betreft ter sprake.

De LCC/ VKK in Nederland
In januari 2007 zal onze Kerk in Nederland twee vrouwelijke

priesters tellen. Het zal wel enige tijd duren voordat we dit als

niet meer bijzonder gaan beschouwen; ook duurde het enige

tijd de wijdingen voor iedere geschikte kandidaat open te stel-

len, nadat dat voor het eerst ter sprake werd gebracht tijdens

een vergadering van de Algemene Bisschoppelijke Synode.

Die ABS vond dertig jaar geleden plaats, in de USA. Toen is

het niet zover gekomen, nu wel, sinds midden 2003. Maar dat

geldt nog alleen voor een deel van de gehele LCC die ons, sa-

men met de aangesloten kerkprovincies, daarom beschouwt

als gescheiden van de ‘moederkerk’, uitsluitend op grond van

het voor ieder openstellen van alle wijdingen. Vóór midden

2003 bestond al een paar jaar de door de LCC ingestelde

Orde van Onze Lieve Vrouwe (the Sacred Order of our Lady)

die vrouwen toeliet wijdingen te ontvangen tot en met die van

diaken, zij het in een liturgische vorm afwijkend van de alou-

de vorm voor mannen, en met afwijkende namen. Het hoogste

ambt in deze Orde, dat van diacones, komt enigszins overeen

met dat van de diaken. De Sacred Order of Our Lady wilde

een (in)wijdingspad voor vrouwen bieden, dat teruggrijpt op

de voorchristelijke traditie.

De reden het priesterschap alleen aan mannen voor te be-

houden is binnen de LCC, zoals al gezegd, formeel nooit ver-

woord, al was ruim bekend dat die gebaseerd is op de

helderziende waarnemingen van een van de stichterbisschop-

pen. Hieruit werd geconcludeerd dat vrouwen geen geschikt

voertuig kunnen zijn van de goddelijke krachten aan het altaar

(tijdens de consecratie), nader gespecificeerd door te wijzen

op de etherische krachtstromen bij vrouwen, die anders verlo-

pen dan bij mannen. Zijn conclusie van toen (begin vorige

eeuw) kan mogelijk mede zijn beïnvloed door het vroeg-

Boeddhistische geloof dat hoe spiritueel ontwikkeld een

vrouw ook is, zij nooit verlichting kan bereiken, tenzij herbo-

ren in een mannelijk lichaam. Dit geloof is nu binnen het

huidige Boeddhisme echter geheel verlaten.

Geen bevredigende redenen
Wat ook wel eens naar voren wordt gebracht, is dat het sacra-

mentele priesterschap, in het bijzonder bij het Sacrament van

het Altaar, het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwe-

lijke tijdens de heilige Mis, tussen het gevende priesterkoor en

de ontvangende gemeente mogelijk maakt. Dat kan dan alleen

wanneer dat priesterschap door mannen wordt vervuld. Dat de

gemeente doorgaans door vrouwen én mannen wordt ge-

vormd, schaadt blijkbaar dat evenwicht niet.

Geen van beide redenen hier gegeven waarom het priester-

schap aan mannen voor te behouden, is m.i. bevredigend. Dat

vrouwen eeuwenlang zijn uitgesloten van bepaalde beroepen,

afgezien van hun noodzakelijke ‘beroep’ van het ter wereld

brengen van kinderen en voor hen zorg te dragen, is sociaal

bepaald. Dat geldt ook voor het priesterschap. Jezus’ twaalf

discipelen waren ook uitsluitend mannen, maar zoals nu hoe

langer hoe meer duidelijk is geworden, de meest spirituele en

hoogst ingewijde volgeling van Jezus was een vrouw: Maria

Magdalena. Dit is pas betrekkelijk kort geleden duidelijk ge-

worden, want de (westerse) Kerk heeft haar lange tijd gete-

kend als zondige vrouw, een zondares, een prostituee.

Verkeerde vertalingen in de canonieke Evangeliën is hier ten

dele debet aan, maar ook een 6de-eeuwse uitspraak van de paus

¹. De sociaal bepaalde afwijzende houding van de discipelen

tegenover haar - ‘Moeten wij naar een vrouw luisteren?’ -

komt duidelijk naar voren in het aan haar toegeschreven

(gnostisch) Evangelie ²:

Hij (Petrus) vroeg hun over de Verlosser:

‘Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een

vrouw gesproken hebben? Moeten wij ons soms omkeren en

allemaal naar haar luisteren? Heeft hij aan haar de voorkeur

gegeven boven ons?’

Toen huilde Maria en zei tegen Petrus:

‘Mijn broeder Petrus, wat denk je? Denk je dat ik het zelf

in mijn hart bedacht heb of dat ik leugens vertel over de Ver-

losser?’

Levi nam het woord en zei tegen Petrus:

‘Petrus, jij bent altijd zo heetgebakerd! En nu zie ik weer

dat je redetwist met deze vrouw als met tegenstanders. Als de

Verlosser haar waardig bevonden heeft, wie ben jij dan om
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haar te verwerpen? Zeer zeker kende de Verlosser haar erg

goed en daarom heeft hij van haar meer gehouden dan van

ons. We moesten ons eerder schamen en ons bekleden met de

volkomen mens en hem in ons zelf verwerven, zolas hij ons

heeft opgedragen ...’ Ma 17,18.

De LCC staat niet alléén in haar afwijzende houding ten aan-

zien van vrouwen in het (priester)ambt. Dat in onze VK kerk,

sinds kort, vrouwen wél de hogere wijdingen (tot en met die

van bisschop) kunnen ontvangen, daarin staan wij evenmin al-

leen - al zijn wij zeker niet de eerste. Het is goed te weten hoe

het gesteld is in andere Kerken. Hieronder volgt een onvolle-

dig en summier informatief overzicht daarover.

De houding van een aantal Kerken ten aanzien

van het priesterschap voor vrouwen
— In de OKK in Nederland zijn gehuwde priesters en gewijde

vrouwen aan het altaar geheel geaccepteerd en de Kerk kent

geen strakke hiërarchie: de verzamelde geestelijken kiezen uit

hun midden zelf de nieuwe bisschop en ook leken hebben

daarin hun stem. Het heeft overigens decennia geduurd

voordat de getrouwde priester vanzelfsprekend was en er zit

ruim honderd jaar tussen de afschaffing van de

celibaatsverplichting en de eerste vrouwelijke priester, die pas

in de jaren ‘80 werd overwogen. De OKK kent nu vier

vrouwelijke priesters.

Aan de eerste priesterwijding in Nederland ging een uitge-

breide, schriftelijke bisschoppelijke verantwoording vooraf,

waarin de traditie vanaf het begin werd weergegeven (toen in-

derdaad geen vrouwen als priester), maar waaraan niet de con-

clusie werd verbonden dat daarom nú geen vrouwen tot

priester gewijd zouden dienen worden.

— De Rooms-Katholieke Kerk, wereldwijd. Mogelijk zal daar

de celibaatsverplichting worden opgeheven – al herbevestigde

de Vaticaanse Curie nog in november van dit jaar het belang

van het priestercelibaat – maar van het priesterschap blijven

vrouwen zeker uitgesloten, en wel op traditionele gronden. In

1994 verklaarde paus Johannes Paulus II zelfs een debat over

vrouwenwijdingen als ongeoorloofd, en zijn opvolger paus

Benedictus XVI bevestigde dat: vrouwenwijding is uitgeslo-

ten. Hoewel het geen officiële verklaring inhoudt, wordt wel

op het feit gewezen dat Jezus ook alleen mannen als apostelen

heeft aangewezen; de algemene erkenning door de oude Kerk

van Maria Magdalena als apostel heeft in dit verband blijkbaar

geen betekenis gekregen.

Dit neemt niet weg dat rk vrouwen zich tot priester laten

wijden. In 2002 gebeurde dat met zeven vrouwen in een boot

op de Donau; daarbij verrichte een niet door Rome erkende

bisschop de wijding. De gewijde priesters werden echter kort

daarna geëxcommuniceerd. In de zomer van dit jaar werden in

Zwitserland vier en in de USA twaalf vrouwen gewijd. Wat

het verdere lot van deze vrouwen is, is mij niet bekend.

Dat de vrouwenwijding Rome niet welgevallig is, moge

ook blijken uit een tweetal recente, ouderwetse ketterproces-

sen in de USA. Tegen een rk priester heeft daar eind vorig jaar

een proces gelopen: hij verwerpt de pauselijke onfeilbaarheid,

is voor geboortebeperking en voor de wijding van vrouwen tot

priester, en geeft ook aan homo’s alle ruimte in de Mis; en, hij

vindt de pauselijke onfeilbaarheid onzin. Twee jaar eerder

werd een andere Amerikaanse rk priester veroordeeld voor een

of enkele van deze vergrijpen; en, hij juichte het

priesterhuwelijk toe.

— In de Anglicaanse wereldkerk, waartoe the Church of

England behoort, mogen sinds begin jaren ‘90 vrouwen tot

priester worden gewijd; van deze mogelijkheid wordt door een

derde van de ca. 40 verenigde Anglicaanse Kerken in de we-

reld gebruik gemaakt. In the Church of England is ca. vijftien

procent van de priesters een vrouw. De Anglicaanse wereld-

kerk wil nu ook vrouwelijke bisschoppen, op zijn vroegst wel-

iswaar in 2012! , maar dat kan een scheuring teweeg brengen.

Zeker zal dat verzet oproepen in de conservatieve moederkerk

in Engeland. Er is al gedacht aan ‘vliegende bisschoppen’ die

de zielzorg op zich gaan nemen voor verontrusten die met het

vooruitzicht van vrouwelijke bisschoppen onoverkomelijke

problemen hebben. De onrust die dit voorstel oproept, valt sa-

men met de grote onrust als gevolg van de wijding (begin dit

jaar) van een homoseksueel als bisschop in de USA, wat als

‘erger’ wordt bevonden dan het aanvaarden van vrouwen in

het hoogste ambt.

— De (Russisch / Grieks) Orthodoxe Kerken *). Het interna-

tionale congres in Rhodos in 1988 was geheel gewijd aan het

onderwerp ‘De vrouw in de Orthodoxe Kerk’. Algemeen werd

geconcludeerd, dat het sacramentele priesterschap voor vrou-

wen niet mogelijk is; het wijden van vrouwen is totaal iets

nieuws, zonder enige grondslap in de heilige traditie:

— het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus, die onder zijn

apostelen geen enkele vrouw verkoren heeft;

— het voorbeeld van de Theotokos (de moeder Gods), die

geen enkele priesterlijke functie in de Kerk heeft vervuld, hoe-

wel zij waardig gekeurd werd de moeder van het vleesgewor-

den Woord en de Zoon van God te worden;

— de apostolische overlevering volgens welke de apostelen,

steunend op het voorbeeld van de Heer, nooit een vrouw tot

het bijzondere priesterschap van de Kerk hebben gewijd;

— bepaalde stellingen van het paulinisch onderricht over de

plaats van de vrouw in het Kerk;

— de toets van overeenkomst welke, indien het vrouwen ge-

oorloofd was een priesterlijk ambt uit te oefenen, de Maagd

deze functie het eerst had moeten vervullen.

Het argument vanuit de traditie zal, zo werd wel veronder-

steld, door het merendeel van de westerse christenen als niet

ter zake worden gezien. Het is voor hen niet voldoende om te

zeggen waarom het niet volgens de traditie is, maar daardoor

het sacramentele priesterschap is voorbehouden aan mannen?

Daar is min of meer bij voorbaat al op geantwoord door in de

conclusie van het congres in Rhodos te wijzen op het diaco-

naat dat zeer positief werd beoordeeld. Het betreft immers het

apostolische ambt van de diaconessen dat nooit geheel in on-

bruik is geraakt en nu zeker volledig hersteld dient te worden.

NB. Dit inzicht en dit voornemen is los van de Orthodoxe

Kerken en mogelijk zonder dat te beseffen, wel opgevolgd

door de LCC in de Order of Our Lady, met als hoogste en

laatste wijding die van diaconessen.

Over het standpunt van de Orthodoxe Kerk zou wel meer

te zeggen zijn, maar het enige argument tegen het vrouwelijk

sacramentele priesterambt is de traditie. Het wordt nog nader

verduidelijkt door erop te wijzen dat de priester, speciaal in de

viering van de Eucharistie, op rechtstreekse wijze Christus

vertegenwoordigt. Hij handelt in persona Christi, zó dat hij ei-

genlijk kan worden beschouwd als ‘het beeld of de icoon van
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Het priesterschap - waarom bleef dat eeuwenlang voorbehouden aan mannen?

Beschouwingen bij de komende priesterwijding

van de tweede vrouw in onze Nederlandse Kerk

� Frank den Outer

Binnenkort zal er voor de tweede keer in de Vrij-Katholieke

Kerk in Nederland de priesterwijding plaatsvinden van een

vrouw. Zulk een gebeurtenis zal voorlopig nog iets bijzonders

blijven, ook na de historische eerste wijding van een vrouw,

ruim een jaar geleden. En nog niet alle kerkgemeenten in ons

land hebben een heilige Mis kunnen ervaren opgedragen door

een vrouwelijke priester. In de hele geschiedenis van de Kerk

waren het uitsluitend mannen die de Mis opdroegen; en nu

kan het ook anders.

We kunnen ons afvragen waarom dat zo is – welke redenen

daaraan ten grondslag liggen. Verwacht u, lezer, echter niet een

bevredigend antwoord op de vraag waarom in de overgrote

meerderheid van de Kerken – inclusief de Vrij-Katholieke –

vrouwen worden uitgesloten van het priesterambt. Immers, de

kerkelijke leer van geen enkele Kerk spreekt zich daar duidelijk

over uit, evenmin die van onze eigen Liberal Catholic Church,

met uitzondering van een aspect dat echter niet als een officieel

argument naar voren is gebracht, maar bij velen van ons bekend

is. Ik kan u nu al zeggen dat een beslissend argument tegen

vrouwenwijding de kerkelijke traditie is. Toch worden op vele

plaatsen, en al sinds een paar decennia, vrouwen tot priester zijn

gewijd, zij het nog op zeer kleine schaal.

In het volgende komt het standpunt en de ‘stand van za-

ken’ bij verschillende Kerken wat dit aspect betreft ter sprake.

De LCC/ VKK in Nederland
In januari 2007 zal onze Kerk in Nederland twee vrouwelijke

priesters tellen. Het zal wel enige tijd duren voordat we dit als

niet meer bijzonder gaan beschouwen; ook duurde het enige

tijd de wijdingen voor iedere geschikte kandidaat open te stel-

len, nadat dat voor het eerst ter sprake werd gebracht tijdens

een vergadering van de Algemene Bisschoppelijke Synode.

Die ABS vond dertig jaar geleden plaats, in de USA. Toen is

het niet zover gekomen, nu wel, sinds midden 2003. Maar dat

geldt nog alleen voor een deel van de gehele LCC die ons, sa-

men met de aangesloten kerkprovincies, daarom beschouwt

als gescheiden van de ‘moederkerk’, uitsluitend op grond van

het voor ieder openstellen van alle wijdingen. Vóór midden

2003 bestond al een paar jaar de door de LCC ingestelde

Orde van Onze Lieve Vrouwe (the Sacred Order of our Lady)

die vrouwen toeliet wijdingen te ontvangen tot en met die van

diaken, zij het in een liturgische vorm afwijkend van de alou-

de vorm voor mannen, en met afwijkende namen. Het hoogste

ambt in deze Orde, dat van diacones, komt enigszins overeen

met dat van de diaken. De Sacred Order of Our Lady wilde

een (in)wijdingspad voor vrouwen bieden, dat teruggrijpt op

de voorchristelijke traditie.

De reden het priesterschap alleen aan mannen voor te be-

houden is binnen de LCC, zoals al gezegd, formeel nooit ver-

woord, al was ruim bekend dat die gebaseerd is op de

helderziende waarnemingen van een van de stichterbisschop-

pen. Hieruit werd geconcludeerd dat vrouwen geen geschikt

voertuig kunnen zijn van de goddelijke krachten aan het altaar

(tijdens de consecratie), nader gespecificeerd door te wijzen

op de etherische krachtstromen bij vrouwen, die anders verlo-

pen dan bij mannen. Zijn conclusie van toen (begin vorige

eeuw) kan mogelijk mede zijn beïnvloed door het vroeg-

Boeddhistische geloof dat hoe spiritueel ontwikkeld een

vrouw ook is, zij nooit verlichting kan bereiken, tenzij herbo-

ren in een mannelijk lichaam. Dit geloof is nu binnen het

huidige Boeddhisme echter geheel verlaten.

Geen bevredigende redenen
Wat ook wel eens naar voren wordt gebracht, is dat het sacra-

mentele priesterschap, in het bijzonder bij het Sacrament van

het Altaar, het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwe-

lijke tijdens de heilige Mis, tussen het gevende priesterkoor en

de ontvangende gemeente mogelijk maakt. Dat kan dan alleen

wanneer dat priesterschap door mannen wordt vervuld. Dat de

gemeente doorgaans door vrouwen én mannen wordt ge-

vormd, schaadt blijkbaar dat evenwicht niet.

Geen van beide redenen hier gegeven waarom het priester-

schap aan mannen voor te behouden, is m.i. bevredigend. Dat

vrouwen eeuwenlang zijn uitgesloten van bepaalde beroepen,

afgezien van hun noodzakelijke ‘beroep’ van het ter wereld

brengen van kinderen en voor hen zorg te dragen, is sociaal

bepaald. Dat geldt ook voor het priesterschap. Jezus’ twaalf

discipelen waren ook uitsluitend mannen, maar zoals nu hoe

langer hoe meer duidelijk is geworden, de meest spirituele en

hoogst ingewijde volgeling van Jezus was een vrouw: Maria

Magdalena. Dit is pas betrekkelijk kort geleden duidelijk ge-

worden, want de (westerse) Kerk heeft haar lange tijd gete-

kend als zondige vrouw, een zondares, een prostituee.

Verkeerde vertalingen in de canonieke Evangeliën is hier ten

dele debet aan, maar ook een 6de-eeuwse uitspraak van de paus

¹. De sociaal bepaalde afwijzende houding van de discipelen

tegenover haar - ‘Moeten wij naar een vrouw luisteren?’ -

komt duidelijk naar voren in het aan haar toegeschreven

(gnostisch) Evangelie ²:

Hij (Petrus) vroeg hun over de Verlosser:

‘Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een

vrouw gesproken hebben? Moeten wij ons soms omkeren en

allemaal naar haar luisteren? Heeft hij aan haar de voorkeur

gegeven boven ons?’

Toen huilde Maria en zei tegen Petrus:

‘Mijn broeder Petrus, wat denk je? Denk je dat ik het zelf

in mijn hart bedacht heb of dat ik leugens vertel over de Ver-

losser?’

Levi nam het woord en zei tegen Petrus:

‘Petrus, jij bent altijd zo heetgebakerd! En nu zie ik weer

dat je redetwist met deze vrouw als met tegenstanders. Als de

Verlosser haar waardig bevonden heeft, wie ben jij dan om
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haar te verwerpen? Zeer zeker kende de Verlosser haar erg

goed en daarom heeft hij van haar meer gehouden dan van

ons. We moesten ons eerder schamen en ons bekleden met de

volkomen mens en hem in ons zelf verwerven, zolas hij ons

heeft opgedragen ...’ Ma 17,18.

De LCC staat niet alléén in haar afwijzende houding ten aan-

zien van vrouwen in het (priester)ambt. Dat in onze VK kerk,

sinds kort, vrouwen wél de hogere wijdingen (tot en met die

van bisschop) kunnen ontvangen, daarin staan wij evenmin al-

leen - al zijn wij zeker niet de eerste. Het is goed te weten hoe

het gesteld is in andere Kerken. Hieronder volgt een onvolle-

dig en summier informatief overzicht daarover.

De houding van een aantal Kerken ten aanzien

van het priesterschap voor vrouwen
— In de OKK in Nederland zijn gehuwde priesters en gewijde

vrouwen aan het altaar geheel geaccepteerd en de Kerk kent

geen strakke hiërarchie: de verzamelde geestelijken kiezen uit

hun midden zelf de nieuwe bisschop en ook leken hebben

daarin hun stem. Het heeft overigens decennia geduurd

voordat de getrouwde priester vanzelfsprekend was en er zit

ruim honderd jaar tussen de afschaffing van de

celibaatsverplichting en de eerste vrouwelijke priester, die pas

in de jaren ‘80 werd overwogen. De OKK kent nu vier

vrouwelijke priesters.

Aan de eerste priesterwijding in Nederland ging een uitge-

breide, schriftelijke bisschoppelijke verantwoording vooraf,

waarin de traditie vanaf het begin werd weergegeven (toen in-

derdaad geen vrouwen als priester), maar waaraan niet de con-

clusie werd verbonden dat daarom nú geen vrouwen tot

priester gewijd zouden dienen worden.

— De Rooms-Katholieke Kerk, wereldwijd. Mogelijk zal daar

de celibaatsverplichting worden opgeheven – al herbevestigde

de Vaticaanse Curie nog in november van dit jaar het belang

van het priestercelibaat – maar van het priesterschap blijven

vrouwen zeker uitgesloten, en wel op traditionele gronden. In

1994 verklaarde paus Johannes Paulus II zelfs een debat over

vrouwenwijdingen als ongeoorloofd, en zijn opvolger paus

Benedictus XVI bevestigde dat: vrouwenwijding is uitgeslo-

ten. Hoewel het geen officiële verklaring inhoudt, wordt wel

op het feit gewezen dat Jezus ook alleen mannen als apostelen

heeft aangewezen; de algemene erkenning door de oude Kerk

van Maria Magdalena als apostel heeft in dit verband blijkbaar

geen betekenis gekregen.

Dit neemt niet weg dat rk vrouwen zich tot priester laten

wijden. In 2002 gebeurde dat met zeven vrouwen in een boot

op de Donau; daarbij verrichte een niet door Rome erkende

bisschop de wijding. De gewijde priesters werden echter kort

daarna geëxcommuniceerd. In de zomer van dit jaar werden in

Zwitserland vier en in de USA twaalf vrouwen gewijd. Wat

het verdere lot van deze vrouwen is, is mij niet bekend.

Dat de vrouwenwijding Rome niet welgevallig is, moge

ook blijken uit een tweetal recente, ouderwetse ketterproces-

sen in de USA. Tegen een rk priester heeft daar eind vorig jaar

een proces gelopen: hij verwerpt de pauselijke onfeilbaarheid,

is voor geboortebeperking en voor de wijding van vrouwen tot

priester, en geeft ook aan homo’s alle ruimte in de Mis; en, hij

vindt de pauselijke onfeilbaarheid onzin. Twee jaar eerder

werd een andere Amerikaanse rk priester veroordeeld voor een

of enkele van deze vergrijpen; en, hij juichte het

priesterhuwelijk toe.

— In de Anglicaanse wereldkerk, waartoe the Church of

England behoort, mogen sinds begin jaren ‘90 vrouwen tot

priester worden gewijd; van deze mogelijkheid wordt door een

derde van de ca. 40 verenigde Anglicaanse Kerken in de we-

reld gebruik gemaakt. In the Church of England is ca. vijftien

procent van de priesters een vrouw. De Anglicaanse wereld-

kerk wil nu ook vrouwelijke bisschoppen, op zijn vroegst wel-

iswaar in 2012! , maar dat kan een scheuring teweeg brengen.

Zeker zal dat verzet oproepen in de conservatieve moederkerk

in Engeland. Er is al gedacht aan ‘vliegende bisschoppen’ die

de zielzorg op zich gaan nemen voor verontrusten die met het

vooruitzicht van vrouwelijke bisschoppen onoverkomelijke

problemen hebben. De onrust die dit voorstel oproept, valt sa-

men met de grote onrust als gevolg van de wijding (begin dit

jaar) van een homoseksueel als bisschop in de USA, wat als

‘erger’ wordt bevonden dan het aanvaarden van vrouwen in

het hoogste ambt.

— De (Russisch / Grieks) Orthodoxe Kerken *). Het interna-

tionale congres in Rhodos in 1988 was geheel gewijd aan het

onderwerp ‘De vrouw in de Orthodoxe Kerk’. Algemeen werd

geconcludeerd, dat het sacramentele priesterschap voor vrou-

wen niet mogelijk is; het wijden van vrouwen is totaal iets

nieuws, zonder enige grondslap in de heilige traditie:

— het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus, die onder zijn

apostelen geen enkele vrouw verkoren heeft;

— het voorbeeld van de Theotokos (de moeder Gods), die

geen enkele priesterlijke functie in de Kerk heeft vervuld, hoe-

wel zij waardig gekeurd werd de moeder van het vleesgewor-

den Woord en de Zoon van God te worden;

— de apostolische overlevering volgens welke de apostelen,

steunend op het voorbeeld van de Heer, nooit een vrouw tot

het bijzondere priesterschap van de Kerk hebben gewijd;

— bepaalde stellingen van het paulinisch onderricht over de

plaats van de vrouw in het Kerk;

— de toets van overeenkomst welke, indien het vrouwen ge-

oorloofd was een priesterlijk ambt uit te oefenen, de Maagd

deze functie het eerst had moeten vervullen.

Het argument vanuit de traditie zal, zo werd wel veronder-

steld, door het merendeel van de westerse christenen als niet

ter zake worden gezien. Het is voor hen niet voldoende om te

zeggen waarom het niet volgens de traditie is, maar daardoor

het sacramentele priesterschap is voorbehouden aan mannen?

Daar is min of meer bij voorbaat al op geantwoord door in de

conclusie van het congres in Rhodos te wijzen op het diaco-

naat dat zeer positief werd beoordeeld. Het betreft immers het

apostolische ambt van de diaconessen dat nooit geheel in on-

bruik is geraakt en nu zeker volledig hersteld dient te worden.

NB. Dit inzicht en dit voornemen is los van de Orthodoxe

Kerken en mogelijk zonder dat te beseffen, wel opgevolgd

door de LCC in de Order of Our Lady, met als hoogste en

laatste wijding die van diaconessen.

Over het standpunt van de Orthodoxe Kerk zou wel meer

te zeggen zijn, maar het enige argument tegen het vrouwelijk

sacramentele priesterambt is de traditie. Het wordt nog nader

verduidelijkt door erop te wijzen dat de priester, speciaal in de

viering van de Eucharistie, op rechtstreekse wijze Christus

vertegenwoordigt. Hij handelt in persona Christi, zó dat hij ei-

genlijk kan worden beschouwd als ‘het beeld of de icoon van
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Christus’; er wordt dan zelfs gesproken als over ‘een natuurlij-

ke gelijkenis’ met Christus – zijn manzijn inbegrepen.

*) met dank aan pr. Frans Wertwijn voor de publicaties van en

over deze Kerken, waaruit voor bovenstaande is geput.

En verder…
Wat niet in de vroegchristelijke traditie is gegrond - tot pries-

ter gewijde vrouwen - komt nu sinds tien à twintig jaar voor in

katholieke Kerken, zij het op nog zeer bescheiden schaal en,

binnen die Kerken, niet algemeen geaccepteerd. Dat laatste

heeft geleid tot, en zal mogelijk weer leiden tot kerkelijke

scheuringen, maar die kunnen ook worden vermeden door het

vormen van een unie of federatie van Kerken. Het is te hopen

dat dit ook met onze VK Kerk en de LC Church zal gebeuren.

De huidige tendens van vrouwen aan het altaar zal zich ze-

ker voortzetten en verder uitbreiden tot andere Kerken.

Terugkijkend na enkele decennia, zal de vrouwenwijding

ook tot de christelijke traditie worden gerekend. En met de ko-

mende priesterwijding van de tweede vrouw in onze Kerk hel-

pen wij die nieuwe traditie verder te vestigen.

Ik wens de wijdeling een gezegend priesterschap toe.

* * *

De wijding tot priester van mw. Eleonore Kemperink zal

plaatsvinden op zaterdag 27 januari 2007,

Aanvang 11 u. In de kerk van St. Michael en alle Engelen,

Meemntweg 9 te Naarden. Dit is op het terrein van het Inter-

nationaal Theosofisch Centrum.

Noten
1. Het beeld van Maria Magdalena als berouwvolle zondares, in het

bijzonder als prostituee – waar de Evangeliën nota bene zelf geen

aanleiding toe geven – is de gelovigen voorgehouden in leerrede 33

van paus Gregorius I in 591. Pas in 1969 deed de rk Kerk officieel

afstand van deze 16
de

-eeuwse uitspraak, maar dat heeft nauwelijks

verandering gebracht in het negatieve beeld over Maria Magdalena.

Het naar haar genoemde Evangelie (*2) en andere bronnen, waar-

onder de canonieke Evangeliën, geven een totaal ander beeld van

haar: zij was de metgezel van Jezus, zij was aanwezig op alle cruciale

momenten, in het bijzonder bij de kruisiging, de graflegging en was de

eerste en enige getuige van de opstanding. Later werd zij de ‘apostel

der apostelen’ genoemd. Visionaire kunstenaars beeldden haar steeds

af met goudbruine, lange haren, met in haar nabijheid een schedel -

mogelijk om aan te geven dat zij het mysterie van de dood (en de

opstanding) kende.

2. Het Evangelie van Maria Magdalena, het eerste deel van de

Berlijnse Codex (Berolimensis gnosticus 8502), gevonden in 1898 in

Egypte en opgenomen in de complete vertaling van 1977 (2e 1984)

van de Nag Hammadi-geschriften uit 1945. De bladzijden 1-6

ontbreken, evenals de bladzijden 11-14.
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De dood en het leven

Je zou graag het geheim van
de dood willen weten.

Maar hoe zul je dat vinden als
je er niet naar zoekt

in het hart van het leven?

De uil, die met zijn nachtogen
blind is voor de dag,

kan het mysterie van het licht
niet ontsluieren.

Als je werkelijk de geest van
de dood wilt aanschouwen,

Open dan je hart wijd voor het
lichaam van het leven.

Want leven en dood zijn één,

Net zoals de rivier en de zee
één zijn

Kahlil Gibran

veel gepraat en speculatie, soms zeer slecht gefundeerd, over

‘adepten, ‘mahatma’s ‘ en ‘goeroes’. Maar de Europese occul-

te traditie, opgeëist door ‘mysticisme’, werd eveneens ‘uitge-

vonden’ – of, misschien nauwkeuriger, opnieuw uitgevonden

– en speelde in een liefde voor archaïsche bronnen, originen,

geheime genootschappen, en het gotische dat mogelijk het best

werd vertegenwoordigd door het succes van romanliteratuur

van Rider Haggard’s She (1887) en Bram Stoker’s Dracula

(1897). De grote aantrekkingskracht van het occulte zelf was

duidelijk in de modieuze rage voor astrologie, handlijnkunde

en kristallen-bol-staren, terwijl periodieken als van W. T.

Stead’s Borderland, sinds 1889, en van Ralph Shirley The

Occult Review vanaf 1905, een nieuw algemeen gehoor

vonden dat met enthousiasme discussieerde over van alles –

van alchemie en Boeddhisme tot hypnose en psychologie.

In het bijzonder Borderland richtte zich op het grote pu-

bliek – het eerste nummer van het tijdschrift stelde het onder-

werp ‘spoken’ aan de orde.

Een duidelijke karakteristiek van het mystieke reveil eind

19de eeuw was haar algemene omarming van het Oosten. Dat

gold ook voor de meest bekend geraakte en internationaal geo-

riënteerde occulte groep: de Theosofische Vereniging, in

1875 gesticht in New York door madame Petrovna Blavatsky

en haar naaste medewerker, kolonel Henry Steel Olcott, onder

meer ten doel het Amerikaanse spiritualisme te hervormen en

een innige band met het Oosters mysticisme te bereiken.

* * *

By the end of the nineteenth century, Victorians were seeking rational

explanations for the word in which they lived. The radical ideas of

Charles Darwin had shaken traditional religious beliefs. Sigmund Freud

was developing his innovative models of the conscious and uncon-

scious mind; and anthropologist James George Frazer was subjecting

magic, myth and ritual to systematic inquiry. Why then, in this quintes-

sentially modern moment, did late-Victorian and Edwardian men and

women become absorbed by metaphysical quests, heterodox spiritual

encounters, and occult experimentation? … An involvement with the

occult was a leitmotif of the intellectual avant-garde.

Emphasis on the spiritual nature of the occult revival makes sense.

Occultism was characterized by a particular view and understanding of

the universe and of the place of humankind within it, which could

loosely be called religious. Indeed, it would clearly be foolish to dis-

count the religious or spiritual imperative. It is the case that the women

and men who were drawn to occultism, even the secularist spiritualists,

were attracted by the promise of otherworldly compensations and reali-

ties. Spiritualism is manifestly concerned with the survival of the indi-

vidual spirit, and subsequent ‘"mystical" developments usually empha-

sized in some way the possibility of existence beyond death. Similarly

some psychical researchers undoubtedly were seeking proof of the im-

mortality of the soul, and possibly all were searching for either consola-

tion or meaning in an otherwise bleakly materialistic world. But compel-

ling though the classification of occultism (p 28) as “a surrogate faith”

might be, it cannot fully account for the kind of “mystical revival” that

occurred at the turn of the century. In particular, it cannot explain the

very different form taken by occultism during the late 1880s and 1890s.

Religious or spiritual “yearnings” might help to explain why individuals

were drawn to the occult during this period, but they cannot altogether

account for the very significant differences between spiritualism and

“mysticism.” More especially, religious longing does not explain the

particular expression or articulation of “mystical” preoccupations. A

Godless universe was certainly an important factor, but the new “spiri-

tual movement” constituted a phenomenon that was definitively

fin-de-siècle.

The “mystical revival” was characterized by the confluence of many

of the most significant late-Victorian intellectual trends and fashionable

interests was itself emblematic of the flourishing of things spiritual, but

equally represented an au courant distaste for materialism and positiv-

ism and an ongoing (if qualified) enthusiasm for science. It spoke to a

new taste for philosophical idealism and European vitalism but at the

same time owed much to late-Victorian scholarship and the opening of

new fields of academic inquiry. Folklore, anthropology, Egyptology, phi-

lology, and the study of comparative religion each had their place in a

“mysticism” that looked East as well as West. Inevitably, at both the

scholarly and popular levels, ‘’mysticism" drew on an East that was

structured by the European imagination. It was caught up in the Victo-

rian romanticization of India and the “mysterious Orient” that mani-

fested itself in a genera! interest in “Theosophy and Oriental philoso-

phy of various sorts ... and much talk and speculation, sometimes very

ill-founded, about ‘adepts,’ ‘mahatmas,’ and ‘gurus.’ But the European

occult tradition claimed by ”mysticism" was similarly “invented” – or,

perhaps more accurately, reinvented – and played to a Victorian fond-

ness for archaic origins, secret societies, and the Gothic that was per-

haps best exemplified by the success of fiction like Rider Haggard’s

She (1887) and Bram Stoker’s Dracula (1897). The broad appeal of

the occult itself was evident in the fashionable craze for astrology,

palmistry, and crystal gazing, while new journals like W. T. Stead’s

Borderland, founded in 1893, and the Honorable Ralph Shirley’s

monthly. The Occult Review, established in 1905, catered to a genera!

audience eager for discussions of every-thing from alchemy and Bud-

dhism to hypnotism and psychology. Stead’s Borderland. in particular,

was aimed at the popular market and “the great public,’’ and the jour-

nal’s first issue proclaimed that it sought to reach ”the great mass of or-

dinary people" in a much-needed democratization of “the study of the

spook.” The occult and the “mysticism” with which it was (p 29) synony-

mous were integral to the cultural milieu at the fin de siècle, and ex-

erted an appeal that cannot be explained by reference to God alone.

One of the most distinctive aspects of the “mystical revival” was its

catholic embrace of the East, and this is what defined the Theosophi-

cal Society, the most famous and internationally based occult group in

late- Britain. The society, inaugurated in New York in 1875 by Madame

Petrovna Blavatsky and her close associate, Colonel Henry Steel

Olcott, has its roots in the drive to reform American spiritualism but

quickly attained al glamorous association with “oriental” mysticism.

***

Bronnen
1. C.W. Leadbeater (1847-1934), Wetenschap der Sacramenten,

1920 (1924 NL vertaling)

2. J.I. Wedgwood (1883-1951), New Insights into Christian Worship,

1976. Een bundel door E.J.Burton samengesteld en bewerkte

artikelen die in de 2
de

helft van de jaren 20 werden gepubliceerd

in het tijdschrift The Liberal Catholic

3. A. Besant (18xx-19xx), Esoterisch Christendom, 192x

(1926 NL vertaling)

4. The Place of Enchantment, British Occultism and the Culture

of the Modern , Alex Owen; University of Chicago Press, 2004,

355 blz Citaat uit de introductie en uit gedeelten van blz. 27-29.
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Het overwinnen van de dood is niet

afhankelijk van het elimineren van

lichamelijke ziekten, maar van het

tot stand brengen van die

bewustzijnscontinuïteit,

die van het stoffelijke levensgebied

op het innerlijke

subjectieve bestaan

overgaat.

Bron: Alice Bailey

Het naar buiten treden van

de Geestelijke Hiërarchie par. 45



Hoe het geestelijke klimaat rondom de vorige eeuwwisseling

het begin van onze Kerk beïnvloedde

� Frank den Outer

De VK Kerk is ontstaan in een ‘geestelijk’ klimaat dat heerste

rondom de vorige eeuwwisseling.

Degenen die onze kerk in 1916 stichtten – stichtingsdatum

is achteraf zó vastgelegd – leefden, ruim genomen, in diezelfde

periode rondom de vorige eeuwwisseling, een tijdsperiode die

natuurlijk sterk verschilde van de onze, nu. De gedachtewereld

van toen in West Europa en Amerika vinden we terug in de the-

ologie, de leer en liturgie van onze VK Kerk, die werden gefor-

muleerd en samengesteld in de beginjaren ‘20. De stichters

hadden toen de leeftijd van ca. 40 jaar (Wedgewood) en ca. 70

jaar (Leadbeater) en moeten dus goed op de hoogte zijn geweest

van het heersende, geestelijke klimaat. Het bijzondere is echter

dat zij het toepasten op het Christendom – daarin ligt de grote

verdienste van hun werk, waar we nu nog steeds de vruchten

van plukken. Zij hebben de heersende denkbeelden sameng-

ebracht en verder ontwikkeld in wat we nu beschouwen als VK

theologie, leer en liturgie; ze zijn verwoord in de bekende wer-

ken [1], [2] en [3], alle gepubliceerd in de (begin) jaren 20 van

de vorige eeuw, en niet in het minst ook tot uitdrukking ge-

bracht in de liturgie van de H. Mis, die de traditioneel katholie-

ke vorm verder overigens heeft behouden.

De periode van ruim vóór en ná de vorige eeuwwisseling is

beschreven in een gedetailleerde en goed gedocumenteerde stu-

die [4], maar noemt ook het eraan voorafgaande Modernisme

van de 19de eeuw met een zwaartepunt op het rationele. De stu-

die gaat o.m. in op de belangrijke stroming, de theosofische,

letterlijk ‘leer over God’, maar meer toepasselijk omschreven

als ‘goddelijke wijsheid’ of ‘wijsheid van de goden’; en theoso-

fie is zelf min of meer een wijsheidsreligie. Ook oosterse gods-

diensten werden in die periode omarmd en esoterisch geduid -

in bijzonder het Boeddhisme dat opnieuw ‘esoterisch’ werd be-

studeerd, (zie de veelzeggende titel van het boek Het Licht van

Azië). Maar gold ook het Christendom - het orthodoxe Chris-

tendom had immers gefaald. Verder ontstond er belangstelling

voor een vergelijkende godsdienst ‘wetenschap’; religie, een

zaak van het verstand, werd rationeel, wetenschappelijk bena-

derd. Meer gericht op de VKK kan worden gewezen op het later

verschijnen van een ons zo bekende ‘wetenschap’ van de sacra-

menten [2.1]- rationeel, schematisch en m.i. ook zakelijk. Het

meer algemene ‘esoterische’ Christendom, in [2.3], maakt on-

derscheid tussen de geschiedkundige, mythische, mystieke en

kosmische Christus. Ook blijkt dat het Oosten als het ware werd

ontdekt en grote aantrekkingskracht uitoefende. Het mensbeeld

kreeg een wijds perspectief: de ontwikkeling van de mens kon

uitmonden in volmaaktheid waarvan de meesters of mahatma’s

de voorbeelden zijn.

De genoemde studie [4] gaat hierop, zoals al gezegd, in de-

tail op in en verwijst naar zijn bronnen in een bibliografie van

24 bladzijden!

Een lang en m.i. karakteristiek en interessant citaat uit dit

boek, volgt nu in vrije vertaling en in het originele Engels.

***

Aan het eind van de 19de eeuw werd door Britse en West-

Europese denkers gezocht naar rationele verklaringen voor de

wereld waarin zij leefden. De radicale ideeën van Darwin had-

den de traditionele godsdienstige visies aan het wankelen ge-

bracht. Freud ontwikkelde zijn vernieuwende modellen van

het bewuste en het onbewuste, en de antropoloog Frezer deed

systematisch onderzoek naar magie, mythe en ritualen.

Waarom was men in deze periode zo geabsorbeerd door

metafysisch onderzoek, ongewone spirituele ervaringen en oc-

culte experimenten? Een betrokkenheid op het occulte was het

leidmotief van de intellectuele avant-garde.

Nadruk leggen op de spirituele aard van het occulte reveil

is terecht. Occultisme ging samen met een speciale visie op het

heelal en de plaats van de mensheid daarin - een visie die, zij

het vaag, religieus genoemd kan worden. Inderdaad, het zou

niet juist zijn om het religieuze of spirituele van occultisme te

ontkennen. Het is een feit dat mannen en vrouwen tot occultis-

me werden aangetrokken, zelfs de seculiere spirituelen, door

de belofte van bovenaardse werkelijkheden.

Spiritualiteit heeft overduidelijk te maken met het voortbe-

staan van de individuele geest, en bij gevolg benadrukt

‘mystiek’ onderzoek de mogelijkheid van een bestaan na de

dood. Evenzo zochten parapsychologische onderzoekers be-

wijs voor de onsterfelijkheid van de ziel, en mogelijk allen

zochten troost of betekenis in een kille materialistische wereld.

Maar hoe onweerstaanbaar de omschrijving van occultisme als

‘een surrogaat geloof’ ook mag zijn, het kan niet helemaal het

ontstaan verklaren van een soort ‘mystieke vernieuwing’ rond-

om de vorige eeuwwisseling. In het bijzonder kan het niet ver-

klaren de geheel andere vorm die het aannam aan het eind van

die eeuwwisseling. Een religieus of spiritueel verlangen kan

misschien helpen om te begrijpen waarom iemand in deze

tijdsperiode tot het occulte werd aangetrokken, maar dat kan

niet helemaal verklaren de significante verschillen tussen spiri-

tualisme en ‘mysticisme’. Meer in het bijzonder religieus ver-

langen verklaart niet de specifieke uitdrukking van ‘mystieke’

vooringenomenheid . Een Godloos universum was zeker een

belangrijke factor, maar de nieuwe ‘spirituele beweging’

vormde een verschijnsel dat met zekerheid fin-de-siècle was.

Het ‘mystieke’ reveil werd gekarakteriseerd door het sa-

mengaan van vele van de meest significante laat-Victoriaanse

intellectuele trends en modieuze belangstellingen. Het was

sterk op het spirituele gericht, maar toonde minachting voor

materialisme en positivisme naast enthousiasme voor de vor-

deringen in de natuurwetenschap. Het mystieke reveil bleek

ook gevoelig voor het filosofisch idealisme en vitalisme. Fol-

klore, antroposofie, Egyptologie, filologie, en de vergelijkende

godsdienstwetenschappen hadden elk hun plaats in een mysti-

cisme dat zowel georiënteerd was op het Oosten als het Wes-

ten, maar een Oosters ‘mysticisme’ zoals gezien door een

Europese bril- India en de mysterieuze Oriënt werden gero-

mantiseerd. Dat uitte zich in een algemene interesse in Theo-

sofie en Oosterse filosofieën van verschillende aard … en
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Doet dit tot Mijn gedachtenis

Beschouwing over Gods tijdloosheid, Jezus’ kruisdood en de Eucharistie

Edith Raats

In de Vrij-Katholieke Kerk volgt in de H. Mis direct op de

Consecratie in de het lied:

Innig aanbidden w’Uw verborgen pracht,

schouwend in sluiers Uw mystieke macht.

Ootmoedig knielen wij aanbiddend neer,

beidend Uw liefde in ons hart, o Heer

Hierin bezingen we de grootheid van het wonder dat God zo-

juist, via de woorden en de handelingen van de priester, in de

materie (brood en wijn) aanwezig op het altaar heeft bewerk-

stelligd. Zo groot is dat wonder, dat wij er alleen maar in aan-

bidding recht aan kunnen doen.

Maar wacht even. Aanbidding? Wie of wat aanbidden we

dan? Voor het uiterlijke oog ziet dat er niet rooskleurig uit.

Zitten we op onze knieën voor een stukje brood en een beker

wijn (of druivensap)? Nee, natuurlijk niet, dat zou waanzin

zijn. Maar wat dan wel?

Een symbolische interpretatie?
De Heidelbergse Catechismus1, in gebruik bij de Gereformeer-

den, gaat flink tekeer tegen het wezen van de Eucharistie, of

beter gezegd: tegen wat die in zou houden volgens hen. Diege-

nen onder jullie die een gereformeerde achtergrond hebben,

herinneren het zich misschien nog wel van de zondagsschool.

Vraag 80 van Zondag 30 luidt:

Wat is het verschil tussen het avondmaal van de Here en

de pauselijke mis?

En het stuk over de Mis uit het antwoord op vraag 80:

[…] de mis leert:

ten eerste dat de levenden en de doden alleen dan door het

lijden van Christus vergeving van zonden hebben, indien

Christus nog dagelijks door de priesters in de mis voor hen

geofferd wordt;

ten tweede dat Christus lichamelijk in de gedaante van

brood en wijn aanwezig is en daarom ook in die gedaante

aangebeden moet worden.

De mis is dus in de grond van de zaak niet anders dan een

verloochening van het enige offer en lijden van Jezus Christus

en een vervloekte afgoderij.

Als de katholieke priesters Jezus’ offer zouden moeten herha-

len, zou Zijn kruisdood een kleine 2000 jaar geleden zinloos

geweest zijn. En als Hij niet daadwerkelijk, lichamelijk, onder

de gedaante van brood en wijn aanwezig zou zijn, zou het af-

goderij zijn om voor dit brood en deze wijn te knielen en het

te aanbidden. Deze opvatting heeft in de Reformatie geleid tot

het afwijzen van het offerkarakter van de Mis en tot het, bij

verschillende denominaties in meer of mindere mate, symbo-

lisch zien van het avondmaal.

Het is mijn stellige overtuiging, dat noch de ene, noch de an-

dere zienswijze juist is. Katholieken, of ze nu Rooms-, Oud-

of Vrij-katholiek zijn, doen niet in de Mis het offer van Jezus

aan het kruis nog eens dunnetjes over (zo dat al mogelijk zou

zijn). Ze aanbidden ook niet iets wat niet God is. Als je de Mis

symbolisch interpreteert, mis (!) je wat.

De tijdloosheid van het offer
Jezus Christus, God de Zoon, is éénmaal gestorven en werd

daarbij verheerlijkt en opgeheven tot God de Vader. Het Ho-

gepriesterlijk Gebed, dat Hij kort voor Zijn lijden en dood uit-

sprak, begint zo:

Vader, het uur is gekomen! Verheerlijk uw Zoon, opdat uw

Zoon U verheerlijkt. Laat Hem, krachtens de macht die U

Hem gegeven hebt over alle mensen, eeuwig leven schenken

aan al degenen die U aan Hem hebt toevertrouwd. Eeuwig le-

ven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren

kennen, en ook degene die U gezonden hebt: Jezus Christus. Ik

heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat U

Mij te doen hebt gegeven. Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw
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zijde, en bekleed Mij met de heerlijkheid die Ik bij U bezat

voordat de wereld bestond.

(Johannes 17:1b-5)2

Het laatste stuk van dit bijbelcitaat licht een tipje van de sluier

op. Jezus zou de volgende dag aan het kruis de heerlijkheid

ontvangen die Hij al had bij God de Vader voordat de wereld

bestond, oftewel voor het begin der tijden. Het is iets wat bui-

ten de tijd staat. Het woord ‘al’ is eigenlijk niet van toepas-

sing, want dat spreekt per definitie over tijd. Het ging niet

over iets wat Hij al eens eerder had, maar iets wat er ‘altijd’

geweest is, is en zal zijn.

Jezus’ kruisdood was op het eerste gezicht enkel een ordinaire

executie op de toen gangbare, en extreem wrede3, Romeinse wij-

ze. Dat is dat wat wij in de geschiedenis konden zien van iets wat

zo groot is, dat er geen woorden voor zijn. De eeuwigheid, de

tijdloosheid van God kruiste daar met ons tijdsbesef.

Herhaling vs. tegenwoordigstelling
Volgens eerdergenoemde gereformeerde visie wordt het offer

van Jezus Christus, dat aan het kruis zo’n tweeduizend jaar ge-

leden op een plaats hier duizenden kilometers vandaan is vol-

trokken, herhaald op het altaar wanneer nu de Eucharistie

gevierd wordt. De katholieken zelf spreken over tegenwoor-

digstellen. Dit is een cruciaal (!) verschil. De eeuwige tijdloos-

heid van God kruiste met onze tijd op Golgotha, maar niet

alléén daar. Het gebeurde ook al op de avond ervoor, bij het

Laatste Avondmaal, toen Jezus de eerste Eucharistieviering uit

de geschiedenis opdroeg:

Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in

stukken en gaf het hun, en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het wordt

voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Na de

maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze beker is het nieuwe

verbond door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten.’

(Lucas 22:19-21)

En het gebeurt weer, als katholieke en oosters-orthodoxe pries-

ters via de apostolische successie de opdracht van Jezus, om dit

te doen tot Zijn gedachtenis, ten uitvoer brengen. Er is geen

sprake van herhalen, maar van het tegenwoordigstellen in de

tijd. Gedenken is dan ook niet hetzelfde als herdenken. Dat laat-

ste doen we bijv. op 4 mei, we herdenken dan de slachtoffers uit

de Wereldoorlogen. Hun dood wordt op de Dodenherdenking

niet tegenwoordiggesteld, noch herhaald. Jezus’ dood is zo an-

ders, zo alomvattend, dat dat niet met elkaar te vergelijken is.

Werkelijke Tegenwoordigheid
Zo komen we eigenlijk als vanzelf bij het tweede punt: het ve-

randeren van brood en wijn in het aanbiddelijke Lichaam en

Bloed van Christus. Het is onlosmakelijk verbonden met het

punt van de tegenwoordigstelling, van het kruisen in de tijd

van onze werkelijkheid met die van God in de eindeloze eeu-

wigheid. Steeds als een gewijde priester de instellingswoorden

in Persona Christi uitspreekt over het brood en de wijn, komt

dezelfde Jezus die twee millennia geleden werd gekruisigd

werkelijk, fysiek tegenwoordig.

Er is al heel vaak met de Bijbel in de hand geprobeerd aan te

tonen, waarom Jezus’ woorden bij het Laatste Avondmaal nu

wèl of níet letterlijk genomen moeten worden. Het is te betwij-

felen of het zin heeft om hier weer naar diezelfde verzen te gaan

kijken. Dat wil ik nu dus ook niet doen. Ik denk, dat de twee as-

pecten van de Mis: het tegenwoordigstellen van het kruisoffer

en de verandering van brood en wijn in Lichaam en Bloed van

Jezus Christus, elkaar aanvullen. Hoe kun je geloven, dat op het

moment van de Consecratie er als het ware een ruimte-tijdver-

smelting met Golgotha van zo’n 2000 jaar geleden plaatsvindt

en dan tóch de gebeurtenis als louter symbolisch afdoen? En an-

dersom: het afwijzen van het offerkarakter van de Eucharistie,

van de tegenwoordigstelling die abusievelijk voor herhaling

wordt aangezien, gaat hand in hand met het afwijzen van de

werkelijke, fysieke Tegenwoordigheid van onze Heer.

De rol van Jezus Christus
Een andere conclusie die we kunnen trekken, is dat Jezus

Christus onvergelijkbaar is met welke ander mens dan ook op

aarde. De Boeddha, Maria, Jeanne d’Arc, Martin Luther King,

moeder Theresa: allemaal hadden ze een grote rol te vervullen

op aarde. Maar geen van hen is door God verheerlijkt op de

wijze van Jezus. God vond en vindt dat blijkbaar zó belang-

rijk, dat Hij het niet tot één gebeurtenis in de geschiedenis

heeft gemaakt, maar tot iets eeuwigs, waar we nu altijd nog ten

volle getuige én deelgenoot van kunnen en mogen zijn. Jezus

Christus is dan ook onvergelijkbaar met welke goeroe, heilige

en of godsdienststichter dan ook, hoe een goed voorbeeld die

ook mogen zijn voor ons.

Paulus maakt de goddelijke status van Jezus op prachtige

wijze inzichtelijk in zijn brief aan de christenen van Kolosse:

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene

van heel de schepping.

Want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aar-

de, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden,

heerschappijen en machten.

Alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de Kerk is.

Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in

alles de eerste te zijn, Hij alleen.

Want in Hem heeft heel de Volheid willen wonen, om door

Hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door het

bloed, aan het kruis vergoten, om alle wezens in de hemel en

op de aarde door Hem te verzoenen.

(Kolossenzen 1:15-20).

Laat ons nooit onderschatten of vergeten hóe groot de zegen is

die wij – telkens opnieuw – in de Mis en de Communie mogen

ontvangen!

Noten
1. Vertaling Heidelbergse Catechismus: © 1986, Gereformeerd

Kerkboek van de Gereformeerde kerken (Vrijgemaakt) in Nederland

2. Alle in dit artikel gebruikte bijbelcitaten zijn afkomstig uit de

Willibrord ’95-vertaling: © 1995 Katholieke Bijbelstichting

3. Meer informatie over deze gruwelijke martelmethode: “Die

verschrikkelijke vrijdag, een minutieuze reconstructie van het lijden van

Jezus Christus” door prof.dr.B.Smalhout in de Telegraaf van 30 maart

1985, en online te lezen op: http://www.solcon.nl/sbvdm/kruisiging.htm

4. http://forum.gkv.nl/forum/list_message/197714#197714 - noot 2

Edith Raats is secretaris en webdienaar van de V.K.kerkgemeente in

Amersfoort. Ze is momenteel werkzaam als landbouwingenieur. In

haar vrije tijd houdt zij zich bezig met religie en theologie en ze heeft

veel contacten via internet en ‘in real life’ met christenen van verschil-

lende denominaties en met moslims. Ze wil op termijn van deze

interesse haar beroep maken en zal daarom in 2007 gaan studeren

aan de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht.

* * *
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kracht van de biologische natuur toe te schrijven een Gods

wijsheid. Toch is zijn conclusie dat ietsisme een basis kan zijn

voor christelijke spiritualiteit.”

In zijn visie (en hij zit daarmee op de lijn van o.a. Frits de

Lange) is het overigens niet vanzelfsprekend dat God de abso-

lute regie over het leven heeft. God grijpt niet in door kracht

of geweld, maar door overtuigingskracht van zijn inzet en lief-

de. “Er is geen supernatuurlijk stuurmechanisme, dat onze we-

reld in het goed spoor houdt. Er is alleen een stem die ons de

weg wijst — vermanend, troostend en bemoedigende… Dit

gaan steeds meer mensen beseffen. We moeten er volgens hem

dan ook rekening mee houden, dat veel mensen in de toekomst

hun eigen vormen van spiritualiteit zullen vinden.Naast het

functioneren van centra van spiritualiteit zal in de toekomst de

nadruk steeds meer gelegd worden op allerlei individuele vor-

men van betrokkenheid op het Heilige. Veel religieuze mensen

zullen hun leven ervaren als een soort pelgrimage door de tijd.

Dat zal zich bij sommigen uiten in een concentratie op de

plaatsen waar de Eeuwige zich laat vinden in centra van spiri-

tualiteit. Men zal af en toe bijeenkomsten bezoeken, televisie-

programma’s bekijken, of boeken lezen die verder kunnen hel-

pen bij de persoonlijke inkleuring van het leven.Veel mensen

zuilen zich willen voegen in het Grote Energieveld van de

Schepper en zich concentreren op praktische vormen van

christendom volgens de overgeleverde christelijke tradities

van de navolging van Jezus”

Vragen stellen
Ik volg de discussie rond dit ietsisme de reacties daarop van

boze theologen en geïrriteerde atheïsten met meer dan gewone

belangstelling. Zo ook de polemiek tussen Hegger en Kuitert.

Dominee Hegger ken ik nog uit m’n EO-tijd en had de in-

druk dat hij wat milder was geworden, maar Kuitert heeft ge-

lijk, het venijn druipt ervan af. Niet dat ik nu tuk ben op pole-

mieken en ruziemakende dominees, maar meer omdat ik ook

hier een paradigmaverandering signaleer. Enerzijds is er een

duidelijke fundamentalistische trend en anderzijds zijn velen

op zoek naar nieuwe antwoorden op oude (zin)gevingsvragen.

Kuitert c.s. hebben al jaren geleden de knuppel in theologische

hoenderhoek geworden en vragen durven stellen bij ons gelds-

beeld. Hij verwoordde wat velen al dachten.Nu voelen christe-

nen zich bedreigd door het ietsisme, waar velen toch hun

inspiratie uit putten.

Eigenlijk heb ik het niet zo op dergelijke begrippen. Het

gaat om mijn en uw ervaring? De een spreekt van een godser-

varing, de ander van een Aanwezigheid, weer een ander van

een Christuservaring of een overweldigende ervaring in de na-

tuur. Onlangs droomde ik dat ik in een zee dreigde de verdrin-

ken. Ik kan niet goed zwemmen dus dat lag voor de hand.

Door te spartelen bleef ik toch drijven. Blijf spartelen Even la-

ter lag ik op het strand, net alsof een onzichtbare kracht mij

daar had heengebracht… De droom was een metafoor voor

een vrij moeilijke situatie waarin ik verkeer. Toch is kennelijk

de opdracht: blijf spartelen … dat heb ik dus gedaan.

Luctor et emergo Je wordt geholpen.
Enkele weken later belde iemand op en bood daadwerkelijke

hulp. Het was een ervaring waarvoor ik dankbaar ben. Een er-

varing zoals veel mensen die hebben. Noem het een verhoring

van een gebed, goddelijke hulp…

Het maakt allemaal niet uit. Je komt ze allemaal tegen, die

ervaringen binnen onze VKK en het unieke van onze kerk is dat

we ondanks die verschillen in ervaring, toch gezamenlijk en mët

die onzichtbare, geestelijke wereld, Kerst kunnen vieren. ||
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Column Lambèrt de Kwant

Kerst, ietsisme en nietsisme

In deze donkere dagen vóór Kerst sta ik even stil bij iets dat

een hype lijkt te gaan worden. Ietsisme. Steeds meer mensen

voelen zich immers thuis bij dat van het grote Energieveld van

de Schepper. Voelen zich daarmee in deze kersttijd verbonden

met hun innerlijke licht en daarmee ook met dit Energieveld.

Voor hen geen abstracties over wie God dan wel is. Zij erva-

ren het goddelijke op hun manier. De VKK kun je ook wel een

ervaringskerk noemen: misschien wel een “Iietsistenkerk?

“Ietsisme” lijkt een heuse hype te worden. Journalist Ralf Bo-

delier sprak overigens al in 2001 van ietsisme toen hij als oor-

spronkelijk katholiek theoloog zijn bekering tot het atheïsme

toelichtte. Waarom aarzelen die ietsisten toch om te worden

wat je, vindt hij, redelijkerwijze moet worden als je die hele

rim-ram van de traditionele religieuze orthodoxie achter je ge-

laten hebt, dus nihilist of nietsister? Als je ervan uitgaat dat

God “niet iets” is kom je al aardig in de buurt van dit nietsis-

me. Als nietsist kun je trouwens ook wel in een “beeldloze

god” geloven, maar dat zal collega Boedelier wel niet bedoe-

len. Voor hem is een nietsist een unbeliever. Er is niets. Punt

uit. Toch zijn er mensen, waaronder ikzelf, die zeggen dat

God “niet iets” is.

Er lopen trouwens ook heel wat panentheïsten in deze we-

reld rond. Panentheïsme is het geloof dat God het universum

bevat (immanentie), maar niet identiek is aan dat universum en

het ook overstijgt (transcendentie). De Kabbala, de Joodse mys-

tiek, geeft een panentheïstische kijk op het wezen van God;

deze visie wordt in het Chassidische jodendom vrij algemeen

geaccepteerd. Ook is het de visie van de procestheologie en van

de christelijke beweging die in de VS bekend is als de ‘Creation

Spirituality’. Verder hebben de Hindoe-godsdiensten groten-

deels een panentheïstische visie op het wezen van God.

Geen nieuws
Nu hebben we dus het ietsisme, een algemene term voor uit-

eenlopende overtuigingen waarbij mensen “aannemen” dat er

“iets” is tussen hemel en aarde, zonder concreet een welbe-

paalde religie aan te hangen. Zowel onder theologen als bij

atheïsten roept het ietsisme weerstand op. Boosheid ook over

dit ietsime. Gijs Dingemans (zie boekeninfo) kreeg en krijgt er

van zijn vakbroeders stevig van langs omdat hij in ietsisme

een basis ziet voor christelijke spiritualiteit. Kom niet aan de

godsbeelden van de heren (het zijn doorgaans mannen) theolo-

gen. Daar weten theologen als Kuitert, Wiersinga, en de

Lange van mee te praten. Zo kreeg Kuitert op z’n kop van de

ex-priester en EO-dominee H.J. Hegger, die hem in een open

brief in Trouw vroeg: “Beste Harry, (…) waarom vecht je bij-

na hartstochtelijk om gelovigen ertoe te brengen niet langer in

deze God te geloven?” Hij stelde Kuitert ook verantwoordleijk

voor gelovigen die door zijn toedoen gaan twijfelen en in de

hel terechtkomen. Dominee Hegger weet het allemaal heel ze-

ker en dat is z’n goed recht.

Toch weet één op de zes predikanten, zo bleek onlangs uit on-

derzoek, niet of God wel bestaat. Ook de Zeeuwse dominee

Klaas Hendrikse ontkent het bestaan van God. “Het komt zo-

als het komt, tragiek ligt altijd op de loer, en er bestaat geen

God die mensen behoedt voor tegenslag en verdriet.” Onder

veel theologen is het geen nieuws dat God niet bestaat. Zij zijn

het er wel ongeveer over eens dat ’bestaan’ op God niet van

toepassing is. God bestaat niet zoals een stoel bestaat. Het

wordt er meestal niet bij gezegd, maar dat is feitelijk een athe-

ïstisch standpunt. Een atheïst ontkent het bestaan van een

’theïstische God’: een almachtig, alwetend, alomtegenwoordig

persoonachtig Wezen. Voor hem is daarmee de kous af. Voor

een gelovige begint het dan pas: God bestaat niet. En dan? Is

er dan nog iets te geloven? Kun je geloven in een God die niet

bestaat? In tegenstelling tot het klassieke agnosticisme, dat

eerder negatief staat tegenover religieuze overtuigingen (niet

geloven wat men niet kan weten), blijft het ietsisme daar eer-

der positief tegenover staan (er is veel meer dan we kunnen

weten). Het is een vorm van religieuze vrijzinnigheid of reli-

gieuze onkerkelijkheid. De invulling daarvan kan variëren van

een christelijk godsbeeld van een ”kracht" die buiten de we-

reld staat tot een boeddhistisch wereldbeeld met “krachten”

die in de wereld bestaan. Het is ook mogelijk de keuze tussen

beide open te laten.

Boosheid en irritatie over ietsisme bij andere theologen.

Irritatie ook bij een aantal beroepsatheïsten zoals bijvoorbeeld

Rudy Kousbroek. Waar atheïsten zich vooral tegen verzetten,

zo schrijft hij, dat is de oppervlakkigheid, de onoprechtheid,

dat trendy-achtige ervan: er moet toch iets zijn, dat lamlendige

ietsisme… Toch is dit vage, religieuze besef er allang in onze

geseculariseerde wereld. Met Ietsisme benoemen geven we

daar gewoon nu maar een naam aan.

Basis voor christelijke spiritualiteit
Gijs Dingemans heeft met zijn boek “Ietsisme, een basis voor chris-

telijke spiritualiteit?” zijn nek ver uitgestoken en ook de violen der

gramschap van vele vakbroeders en atheïsten over zich uitgestort

gekregen. Gelukkig waren er ook vele positieve reacties.

Hij geeft een boeiende analyse van ietsisme en ‘ietsisten.’

Ietisten, die vermoeden dat er ‘iets’ moet zijn achter onze wer-

kelijkheid, verwijzen dikwijls naar de energie en de groeiende

kracht in en achter de natuur, zoals ook nogal wat VKK’ers.

Mensen die gefascineerd zijn door de scheppende orde in de

chaos, waardoor alles is ontstaan wat ontstaan is. Ze zien over-

al om zich heen de tekenen van het Grote Mysterie, dat voort-

durend zorgt voor nieuw leven… Voor veel mensen is het

daarom maar een klein stapje om het Mysterie achter de evolu-

tionaire ontwikkelingen en de levenskrachten van de natuur

‘God’ te noemen. Veel religieuze spiritualiteit wortelt in dit

besef van een kracht, een energieveld, dat onze werkelijkheid

draagt. Veel mensen noemen die natuurlijke levenskracht zelf

‘God’ of goddelijk. Zelf zou Dingemans er liever voor kiezen

om de wetmatigheden van het fysische substraat en de groei-
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Een reactie op enkele passages in het artikel

“Doet dit tot Mijn gedachtenis”

Frits Moers

Alhoewel ieder een eigen visie mag hebben op wat er in het

genoemde artikel van Edith Raats gesteld wordt, wil ik vanuit

sommige passages in haar artikel een meer vrij-katholieke vi-

sie op de betreffende gedeelten geven. Deze reactie heeft

geenszins de bedoeling de schrijfster te bekritiseren; de betref-

fende passages zijn voor mij eerder een aanleiding dit arti-

keltje te schrijven over bepaalde “onderwerpen” m.b.t. de H.

Eucharistie. Haar artikel getuigt van een sterke betrokkenheid

op dat Mysterie dat we de H. Eucharistie noemen en haar slot-

zin wil ik van harte onderstrepen.

� “Jezus Christus, God de Zoon, is eenmaal gestorven …”

De wezens Jezus, Christus en Jezus Christus worden vaak

met elkaar verwisseld.

Jezus Christus is immers niet God de Zoon. Als we de tra-

ditionele bewoording ‘God de Zoon’ willen blijven gebruiken,

dan doelen we op de Christus. En hoewel we weten, dat

‘Zoon’ in dezen een spiritueel begrip is, wordt het toch nog al

te vaak gezien als mannelijke term.

God heeft geen zoon en evenmin een moeder. God heeft,

als “Vader-Moeder”, Zonen, mannelijk en vrouwelijk én

meervoud, d.w.z. die kinderen Gods die geworden zijn tot een,

‘n, Zoon Gods, zij die “Christusbewustzijn” hebben bereikt,

zoals onze Meester Jezus Christus.

Jezus Christus is een Zoon Gods. “God de Zoon” is eigen-

lijk een vreemde benaming; we bedoelen immers: dat wat “het

Tweede Aanzicht” van God genoemd wordt, van de goddelij-

ke Drievuldigheid, beter Drie-eenheid.

Jezus Christus, de “enig geboren Zoon van God ”? Toen

Jezus zich bekleedde met de Christus, “Christusbewustzijn”

bereikte, werd Hij tot ’n Zoon Gods, en werd verheerlijkt. Mo-

gen wij, als kinderen Gods, na hoeveel incarnaties dan ook,

eveneens tot ’n Zoon Gods worden.

Ook als we stellen dat de Christus tijdelijk incarneerde in

Jezus, dan verandert dat niets aan het bovenstaande. Christus

trekt zich tijdig terug uit Jezus’ lichaam, want … “God de

Zoon is eenmaal gestorven …” dát is een onmogelijkheid.

God is immers geen sterfelijk Wezen.

� “Jezus zou … de heerlijkheid ontvangen, die Hij had bij

God de Vader, voordat de wereld bestond”

Voordat de wereld bestond, was Jezus er niet. Jezus be-

stond eerst vanaf dat zogenoemde jaar nul. Jezus had dus

evenmin vooraf de heerlijkheid van God de Vader. Die zou

Hij gaan verwèrven op zijn zevenvoudige Inwijdingsweg.

Die “Tweede goddelijke Levensstroom”, ook de Christus ge-

noemd, bestond voordat de wereld bestond. En ook dat is maar

met menselijke woorden gezegd, want eeuwige Goddelijkheid

kent geen begin en geen einde. En de Christus hoefde die

heerlijkheid dus niet te ontvangen, evenmin is de Christus ‘de

Zoon van God’, ”Hij” is één van Zijn Aanzichten Zèlf.

Jezus Christus is een ander wezen dan de Christus. Voor

alle duidelijkheid: Jezus Christus is en blijft mijn Mééster Je-

zus Christus, Hij is (voor mij en velen) immers tot ‘een Zoon

Gods’ geworden.

Edith stelt: “…maar geen van hen is door God

verheerlijkt op de wijze van Jezus”. Zonder

mijn Meester te beledigen betwijfel ik dat.

God is Het Absolute Ene, geen eigendom van

het christendom. Wat te denken van de

Boeddha en véle andere verheerlijkte wezens.

Ik kan daarbij niet ingaan op de aang-

ehaalde woorden van “Paulus”, omdat ik

geen “Paulusfan” ben (te vaak “hel en verd-

oemenis”). Bovendien zoeken kritische exe-

geten en godsdienstwetenschappers nog

steeds naar wie die “Paulus” eigenlijk was en

of die geschriften ook werkelijk van “Paulus”

afkomstig zijn of van iemand anders of van

een “instituut”. Voor zover er in religie spra-

ke kan zijn van objectiviteit, moet ik er dus

hier het zwijgen toe doen. Voor mij blijft re-

ligie overigens ervaring en vooral beleving.

� Werkelijke Tegenwoordigheid

“Brood en wijn veranderen in het aan-

biddelijke Lichaam en Bloed van Christus”.

Hier staat het juiste Wezen genoemd: Chris-

tus. Maar even later wordt gesproken over
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“Lichaam en Bloed van Jezus Christus”. Als Jezus Christus de

consecratiewoorden uitspreekt, spreekt door Hem de Christus

die woorden uit. Jezus kan niet zijn eigen lichaam en bloed

bedoelen. Maar ik schrik écht van de woorden “…komt Jezus

werkelijk fysiek tegenwoordig”.

In het gnostische Evangelie van Philippus staat verwoord

wat “Lichaam” en “Bloed” betekenen: Christus Vlees

(lichaam) is het Woord Gods en Zijn Bloed de Heilige Geest.

Het gaat niet om iets fysieks; het gaat om het mystieke

Lichaam en Bloed van Christus. Brood en Wijn worden niet

belichaamd met iets fysieks, maar ze worden beziéld met god-

delijk Leven en Licht (Brood) en met goddelijke Liefde

(Wijn). We nuttigen niets lijfelijks, we nuttigen in dat gecon-

sacreerde Brood: goddelijk leven en licht en in de geconsa-

creerde Wijn: ‘goddelijke liefde’. Te stellen dat we fysiek

lichaam en bloed nuttigen, is dat wat veel mensen weerhoudt

te communiceren. Bij de consecratie gaat het dus om de mys-

tieke indaling van goddelijk Leven en goddelijke Liefde.

� De priester “in persona Christi”

Tijdens het ‘Offertorium’ worden de elementen gebonden

aan de gemeente en de priester: naar geest, ziel en lichaam. De

celebrant staat er dus inderdaad niet als persoon, maar of hij / zij

er staat “in persona Christi”? Aan het einde van het ‘Sanctus’

wordt de Engel van transformatie, transsubstantiatie, opgeroe-

pen: Gezegend is “Hij” die komt in de Naam van de Heer.

Vraag kan zijn: wie consacreert er nu eigenlijk? Mag ik

stellen, dat de Christus consacreert? En wel via de bewuste

woorden en handelingen van de priester, die het kanaal van de

Engel benut, en daardoor zelf als kanaal functioneert naar de

gemeente. Ik kan u, als priester, verzekeren, dat dat een heilig

en zéér intens, soms ook wel een “emotioneel” moment is: …

kanaal te mogen zijn voor de indaling van goddelijke kracht -

niet iets fysieks – in brood en wijn.

� De eerste Eucharistie uit de geschiedenis

De Eucharistie is van oudsher, van vóór Jezus Christus. De

Eucharistie is van Christus, door Jezus openbaar gemaakt. Als

het om Jezus gaat op die Witte Donderdag, kunnen we beter

spreken van zijn “Laatste Avondmaal”. Maar deze benaming

doet weer afbreuk aan de tijdloosheid, aan eeuwigheid, van de

Eucharistie. Dat doen ook de woorden “Die daags voor zijn

lijden …” (vóór de consecratiewoorden) en “Doet dit, zo vaak

gij het doen zult, tot mijn gedachtenis” (na de consecratie-

woorden). Ik ben misschien hierin wat radicaal, maar als we

stellen, dat de VKK de Eucharistie niet allereerst ziet als de

herdenking van het “Laatste Avondmaal”, dan zouden we die

woorden kunnen weglaten.

En als ik me goed herinner, dan zijn in 1997 in de tekst na

het uitreiken van Communie de woorden “Jezus Christus” (te-

recht) gewijzigd in “Christus”: “Onder aardse sluier zijn wij nu

in mystieke gemeenschap verbonden met onze Heer Christus”.

Ten slotte: de ‘wonderbare spijziging’ (in Johannes 6:1-27)

… was dat ook geen Eucharistie?

* * *
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Het is goed er nog eens bij stil te staan dat dit aspect van Licht

in andere religies, voor de stichters van de VKK van wezenlijk

belang was en ook voor de VKK anno 2006 nog steeds be-

langrijk is!

Kosmische betekenis
In het kerkelijke ritueel is kerstmis slechts de viering van de

geboorte van de mens Jezus. Dit is de interpretatie van het

traditionele christendom en als zodanig is het een gewone ver-

jaardag geworden en momenteel zelfs een sterk commerciële

gebeurtenis. Toch kent het kerstverhaal, los van dit bekende

verhaal een andere, diepe kosmische betekenis – een tweede

mysterie. Waar moeten we eigenlijk de oorsprong van het

feest met de duizenden lichtjes zoeken? Bij de geboorte van

het hemelse kind in zijn kribbe? Ik denk dat we meer moeten

zoeken in wat we waarnemen met een bewustzijn dat nog

verder terug gaat dan het christendom. Al zijn we het ons niet

bewust, we schouwen ook met ogen die terug kunnen gaan tot

het niveau waarop de herinneringen van het allereerste uur

nog altijd aanwezig zijn. Herinneringen die de eerste indruk-

ken levend houden. Wie naar de kerstboom kijkt ziet, door

de veelkleurige ballen heen, “iets” wat iets in ons aan het tril-

len brengt en ons onbewust herinnert aan de grote symbolen

uit onze collectieve kindertijd: zon en maan. Het vereren van

het zichtbare zonnelichaam zou primitieve afgoderij en bijge-

loof zijn. Toch is het een heilzame, spirituele instelling om de

zon te eerbiedigen als een symbool van het grotere Licht,

waarvan ze slechts een zichtbare manifestatie is. De mysticus

Omraam Mikhaël Aïvanhov stelde de zon ook niet gelijk met

Christus, maar maakte juist duidelijk dat die twee zorgvuldig

moeten worden gescheiden. “Achter het licht van de zon”, zei

hij, “is het Licht van God”. Voor hem was God niet alleen het

Licht achter al het licht, maar de totaal onkenbare werkelijk-

heid. Toch schept bij hem die ondoorgrondelijke aard van het

goddelijke geen onoverbrugbare kloof tussen God en mens -

een kloof waardoor de mens in vreselijke eenzaamheid wordt

achtergelaten.

Het is die onbewuste herinnering, die wellicht de oorzaak

is dat we de kerstbomen met zoveel zorg optuigen en er dat

bijzondere gevoel van geborgenheid en welbehagen bij erva-

ren. Het gaat niet alleen om die gezelligheid, in onze eigen-

tijdse huiskamers. Tegelijkertijd zitten we ook rond het vuur

onder die duizenden jaren oude, vertrouwde ‘boom’ waaron-

der we ons veilig voelen. Veilig, omdat we door de takken

heen kijken naar onze maan en miljarden sterren, en die bezig

zien de weg te plaveien waarover de straks opkomende zon

ons vertellen zal van het lengen der dagen. Zonder dat je het

beseft, word je ook regelrecht terug gevoerd naar een ver ver-

leden, toen zon en maan ons innerlijk nog totaal konden

voeden, omdat ons brein door geen enkel ander symbolisch

beeld werd gevuld.

Het is in dit verband dan ook niet geloofwaardig te spreken

van ‘heidense’ gebruiken die het christendom heeft overgeno-

men. Alsof de informatie uit voorchristelijke tijden allemaal

uit achterhaalde zaken zou bestaan. Het is goed te erkennen

dat er een schat aan kennis is in de zogenaamde voorchristelij-

ke religies, ook voor de rationele mens van deze tijd. Het

christendom komt pas 2000 jaar kijken en worstelt met de

vraag of zij deze eeuw nog zal overleven. Zo ging en gaat het

met alle religies die meer bezig zijn met de vorm dan met de

inhoud. Het religieuze gevoel is van álle tijden – de mens is

ongeneeslijk religieus (Kuitert). Maar de uiterlijke vorm is aan

slijtage onderhevig en zal zich van tijd tot tijd toch moeten

vernieuwen en aanpassen aan de eisen van de tijd, zoals dat

ook geldt voor de VKK. Zo was dat bij de oude Assyriërs,

Egyptenaren en Grieken en zo kan het straks het christendom

ook vergaan. Wat blijft, is de kern, die nog steeds gesymboli-

seerd wordt door de beelden van het eerste uur: zon en maan.

Vandaar dat we anno 2006 steeds zo bijzonder veel waarde

hechten aan het ieder jaar terugkerende lichtfeest.

Dat lichtfeesten ook in de niet-christelijke religies worden

gevierd, heeft niet alleen maar Rudolf Otto beweerd, een theo-

loog en godsdienstfilosoof, eind 19de eeuw. Die lichtfeesten

van de religies steunen op de grondslag van wat door hem als

doorslaggevend wordt erkend: de eigen ervaring in en met

andere religies.

Otto heeft drie langdurige reizen gemaakt door een groot

aantal landen en werd daar vaak geconfronteerd met het heili-

ge. Dat gebeurde in een kleine, Marokkaanse synagoge, waar

het ‘heilig, heilig, heilig’ weerklonk in dezelfde taal waarin Je-

saja ze ooit als eerste ontving, en gesproken door de lippen

van de mensen die deze woorden rechtstreeks hadden beërfd.

In Egypte ontmoette hij islamitische mystici en christelijke na-

komelingen van de oude Egyptenaren, maar de grootste indruk

maakte India op hem. Daar ervoer hij het ontroerende heilige

toen hij oog in oog stond met de indrukwekkende, uit een rots

gehouwen beeld van de mild glimlachende Shiva.

Kerstfeest 2006
Wordt het niet de hoogste tijd, zonder onze christelijke identi-

teit te verloochenen, in de donkere dagen voor Kerst dan ook

meer oog te krijgen voor de voorchristelijke wortels van Kerst

en het christendom zelf, en die oeroude Lichtsymboliek inner-

lijk te ervaren?

* * *

Foto: Rinus van Warven
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Kerstfeest, méér dan de verjaardag van Jezus

Lambèrt de Kwant

Wie is het die zo hoog gezeten,

zo diep in ‘t grondeloze licht,

van tijd noch eeuwigheid gemeten,

bestaan kan zonder tegenwicht?

[...] Heilig, heilig, nog eens heilig,

driemaal heilig: eer zij God.

Buiten God is ‘t nergens veilig.

Heilig is een groot gebod.

Martinus Nijhoff: Het engelenlied

Kerst — Wat is dat toch, die speciale sfeer in die dagen. De

komende kerstdagen vallen op maandag en dinsdag. Voor de

een zijn dit welkome vrije dagen, voor de ander, vooral voor

veel alleenstaanden, zijn ze een bezoeking. Kerst is hèt ultie-

me feest waarop gezelligheid haast verplicht is, vooral in fa-

milieverband of met goede vrienden.

Toch is dit lichtfeest niet alleen voorbehouden aan het

christendom – lichtfeesten komen in vrijwel alle religies voor.

Wat is dat toch, dat kerstgevoel, die aparte sfeer, vooral tij-

dens de kerstnacht?

Enkele jaren geleden reed ik met een vriendin, tijdens zwa-

re sneeuwval naar het kerkje in Raalte. Het was schitterend,

die tocht van Olst naar Raalte, zo’n 18 kilometer. Heel roman-

tisch eigenlijk, dat besneeuwde landschap, de lichtjes van de

boerderijen.

Het kerkje in Raalte had ook wel iets aparts; een prachtig

gezicht, die voormalige synagoge in de sneeuw. Op dat mo-

ment had ik weer dat onbestemde gevoel dat die “kerstsfeer”

eigenlijk heel universeel is.

Ook binnen in het kerkje hing een haast mystieke sfeer;

zelfs in het portaaltje fluisterden we. Later bleek, dat ook an-

deren die aparte sfeer hadden gevoeld. Het was wat mij betreft

een universeel gevoel van verbondenheid. Tijdens de Mis

wees Johan Pameijer in zijn “preek” (ik heb altijd moeite met

dat woord!) ook op dit universele karakter van Kerst, de voor-

christelijke betekenis en het thema dat in alle religies is terug

te vinden. Een onvergetelijke Kerstnachtdienst, waarover nog

lang is gesproken.

Een onbegrepen mysterie Kerstmis
Het blijft toch een wat onbegrepen mysterie voor ons mensen.

Kerstmis is in wezen een heel oude, voorchristelijke, maar

ook een kosmische gebeurtenis, waarvan het mysterie door de

natuurmens in de oudheid al lang was ontdekt. De viering van

deze dag is eigenlijk een belofte voor de hele mensheid. Van-

daar wellicht dat strijdende partijen de behoefte hadden de wa-

pens tijdelijk neer te leggen, en elkaar zelfs goede kerst toe te

wensen, om elkaar daarna weer meedogenloos af te slachten.

Ergens worden we aangeraakt door ‘iets’ wat we niet kun-

nen duiden.

Er wordt wel gezegd dat het een door de kosmos éénmaal per

jaar geactiveerde en trillende gebeurtenis is, met een zeer bij-

zondere uitwerking voor diegenen die het kunnen zien en voe-

len. We worden aangeraakt door het mysterie van het Licht,

zoals dat in vrijwel alle religies een belangrijke rol speelt. Het

Boek van Thomas de Strijder bevat het volgende raadselachti-

ge gezegde dat aan Jezus is toegeschreven: ”Het is in het Licht

dat het Licht bestaat.”

Christus, die wordt aangesproken als het ‘licht van de

wereld’, werd gewoonlijk afgebeeld met een corona (aureool)

om het hoofd, net als bij Boeddha. Zoals bij Horus in Egypte

en Mithras in Perzië wordt zijn geboorte gevierd op 25 decem-

ber, de dag van de winterzonnewende. Het is ook bekend dat

de eerste christenen hangers droegen met de afbeelding van

een lam, dat overeenkomt met de Ram, het eerste teken van de

dierenriem. Verder is de monstrans, die door katholieke pries-

ters wordt gebruikt bij het opdragen van het heilig Lof,

duidelijk een symbool van de zon.

In de christelijke cultuur kennen we een reeks van feesten

waarbij het thema ‘licht’ betekenisvol aanwezig is in symbo-

len, gebaren, gebruiken, rituelen. Beginnend bij Allerheiligen

en Allerzielen op 1 en 2 november, bij St. Maarten, Sinter-

klaas, Santa Lucia, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen tot

aan Maria Lichtmis op 2 februari. Denk ook aan Pasen en

Pinksteren. De meeste van deze feesten zijn verbonden met

veel oudere feesten, met name met de feesten en gewoonten

van onze Keltische en Germaanse voorouders.

Door de jaren heen hebben we, door onze gerichtheid op

heel de wereld en onze belangstelling voor andere culturen

ook kennis gekregen van ‘licht feesten’ uit andere religies en

godsdiensten. Divali uit het hindoeïsme, Loy Krathong en Ve-

sak uit het boeddhisme, Chanoeka uit het jodendom – om er

enkele te noemen.

Divali, Het Innerlijke licht
Ook Hindoes kennen een oeroud lichtfeest, zoals ook andere religies.

Wellicht zijn onze kaarsen tijdens Kerst en de behoefte aan vrede en

harmonie een echo van die oudere lichtfeesten? Het Hindoefeest Divali

is het feest van het licht en van de godin Lakshmi. Lakshmi is de godin

van materiële en spirituele welvaart. Zij is het symbool voor goddelijke

glorie. Lakshmi wordt tijdens Divali vereerd als moeder van iedereen.

Tijdens Divali wordt de overwinning van het licht op de duisternis

gevierd. Licht stelt het goede voor, duisternis het kwade. Maar we

kunnen deze strijd tussen goed en kwaad ook op een innerlijk niveau

bekijken. De innerlijke vijanden van de mens zoals begeerte, hebzucht,

haat, geweld, etc, dienen te worden overwonnen. Bij het aanmaken

van een dia (lichtje) wordt tijdens Divali met het opzeggen van een

gebed gevraagd om kennis en kracht om deze innerlijke vijanden te

verslaan en wordt er symbolisch een licht in ons aangemaakt.

In feestelijke uitzendingen laat de Hindoe Omroep OHM tijdens

dit feest zien hoe mensen dit innerlijke licht in zichzelf ontwikkelen,

zodat zij niet alleen zichzelf, maar ook anderen gelukkig kunnen ma-

ken en het grootste kwaad overwinnen. Divali is dus ook een gebeur-

tenis waarbij men stil staat bij de eigen persoonlijke ontwikkeling en is

voor eenieder bestemd, ongeacht afkomst.

Het is goed tijdens de komende kerstdagen eens stil te staan bij

het universele, interreligieuze karakter van deze dagen. Ik weet dat de

gedachte dat het Licht en het Heilige in alle religies aanwezig zijn

moeilijk te accepteren is voor veel christenen en christelijke theologen.
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Applaudisseren tijdens de Consecratie!

Parcival van Gessel

Van tijd tot tijd spelen er van die thema’s door je hoofd, die je

een tijdje bezig houden. Het is altijd goed om die met u te de-

len, want we zijn tenslotte samen op weg. Ik heb er zo in de

tijd al een paar gehad. Het lijden, samen in de Kerk, gemeen-

schapszin, kantelingen in de maatschappij, enzovoort.

Waar ik de laatste tijd mee bezig ben, is het woord “vrij”.

En dan met name in de context van onze Vrij-Katholieke

Kerk. Als mensen nieuw onze kerk binnenkomen geven we

aan dat we geen dogma’s kennen. Voorts geven we aan dat er

een Liturgie is die strak gehandhaafd blijft. Is dit paradoxaal?

De persoonlijke interpretatie van de Liturgie en de Bijbelle-

zingen staat ieder vrij. Wij kennen geen geestelijkheid die de

mensen leefregels voorhoudt. Dat is ieders eigen verantwoor-

ding. Die regels stel je min of meer zelf vast en er kan natuur-

lijk altijd over van gedachten gewisseld worden. Maar, is dat

allemaal wel zo vrij als het lijkt? Als de Consecratie plaats-

vindt, is iedereen devoot, stil, mogelijk tot tranen toe geroerd.

Tot hier geen probleem.

Maar stel je voor: nu begint er met hetzelfde enthousiasme

iemand luid te applaudisseren. (iets wat in andere kerkelijke

kringen soms wel gebeurt). Een oprechte uiting van devotie.

Of die persoon gaat op de stoel staan springen en juichen. We

gedenken immers de zege van de overwinning op de dood!

Nou, dat is zo’n grote overwinning, dan mag je best wel even

uit je dak gaan! Maar dat gaat de aanwezigen te ver. Zo doen

wij dat hier niet. Met die persoon moet gepraat worden. Wij

worden gestoord in onze eigen beleving. Dit is de actie van

een eenling. Er komen boze gezichten, betrokkene reageert

verward: “Maar dit is toch een vrije Kerk”? Het wordt een

hele toer voor de priester om dit te gaan uitleggen. Doet hij dat

niet goed, dan gaat betrokkene heen en laat nooit meer iets van

zich horen.

Met z’n allen, geestelijkheid en leden en belangstellenden

vormen we een kerkgemeente. Een gemeenschap dus. Binnen

zo’n gemeenschap hebben we geschreven, maar veel meer

ongeschreven afspraken. Komt er iemand bij, of gaat er ie-

mand weg, dan verandert de structuur. De ene keer veel, de

andere keer nauwelijks. Er zijn mensen die met veel ideeën

komen en er zijn mensen die nooit met ideeën komen. Als je

nieuw binnenkomt in zo’n gemeenschap, ga je je grenzen be-

palen. Je onderzoekt wat je ruimte is om je te bewegen. Jij

komt erbij en iedereen hoort een beetje in te schikken. Over en

weer een klein beetje aanpassen. Gaat vrijheid soms tot zover?

Ik kan mij nog goed herinneren, dat ik in het leger zat en ge-

legerd was in Apeldoorn. 19 jaar oud. Ik leerde een meisje ken-

nen, de dochter van de dominee van de Gereformeerde Kerk.

U voelt hem al. Ik ging naar catechisatie. Mijn vader had

het niet zo met die Kerk. Hij presenteerde mij allerlei vragen

over reïncarnatie, die in dat gezelschap geen onderwerp van

gesprek konden zijn. De mensen werden onrustig. Ik zaaide

twijfel en de dominee bleef vriendelijk. Heel gek eigenlijk,

want sociaal voelde ik mij er wel thuis. Ik merkte dat mensen

ongemakkelijk werden als ik kwam. Op een zeker moment

deelde de dominee mij mee, dat het maar beter was als ik mijn

heil in een andere Kerk zou zoeken. Ik voelde mij toen ernstig

in mijn geestelijke vrijheid beperkt. Maar als ik er nu naar

kijk, heeft die dominee zijn uiterste best gedaan om mij erbij

te laten horen. En hij heeft heel veel geduld met mij gehad.

Als ik er echt bij had willen horen, had ik mij moeten voe-

gen in hun denkwereld. Wat zijn nu de moverende redenen dat

ik dat niet gedaan heb? Heel buitenreligieus. Ik voelde niet ge-

noeg voor het meisje. Achteraf gezien was ik dus in feite een

koekoeksjong. En dat had ik er zelf naar gemaakt.

Verwarren we dan sociale vrijheid met geestelijke vrij-

heid? Als we onze omgevingswereld zodanig willen verande-

ren dat wij onszelf hierin prettig voelen, houden wij dan nog

wel rekening met de ander? En wanneer merken wij dit op en

wanneer niet? Wij voelen ons dan vrij, maar voelt de ander dit

nog? Is het begrip “vrij” dan zo verwarrend?

Ik denk het wel. Stellen dat je alleen in vrijheid kunt han-

delen als je anderen niet kwetst, is goedkoop.

Sommige mensen ontploffen al bij het minste of geringste.

Medeleven en begrip, en dat wederzijds, dat geeft ruimte. Dat

vergroot elkaars vrijheid van denken. Het is niet moeilijk om

in afzondering “vrij” te zijn. Toch is mijns inziens in onze

Kerk één van de sterke punten, dat er geen leefregels worden

voorgehouden. Je bent verantwoordelijk voor je eigen stand-

punten. Geen uitspraken van hogerhand over abortus, euthana-

sie, geboorteregeling, enzovoort. Geen politieke standpunten.

Tevens is het één van de zwakke punten. Heel veel mensen

willen dat van een Kerk wèl horen. Men mist dit en komt daar-

om maar een paar keer ter kerke.

In onze geschriften naar buiten toe pretenderen wij dat wij

geen dogma’s hebben. Er is vrijheid van denken. Wij spiege-

len ons aan andere Kerken en zetten ons in feite af tegen die

Kerken waaruit ons inziens mensen weggelopen zijn omdat er

altijd gedreigd wordt met de “toorn Gods”. Kerken waar

standpunten ingenomen worden waar je het principieel niet

mee eens bent en waar je je niet aan wilt houden. Verwijst dit

naar een vrijheid die wij wel hebben? Ik weet het niet. Als je

jezelf “uniek” verklaart, zonder je jezelf ook weer af. Als wij

uitgaan van oorspronkelijke, gnostische waarden, en knipogen

naar de rituelen van de oorsprong van de Kerk, zijn we mis-

schien wel orthodox. In elk geval misschien wel in ons rituele

handelen. Als we dit zouden herkennen, en ik weet niet zeker

of dit zo is, dan komt onze Kerk in een heel ander licht te

staan. Want het woord “orthodox” wordt soms ook begena-

digd met een negatieve lading, terwijl er alleen maar vastge-

houden wordt aan oorspronkelijke waarden. Maar dat doen wij

natuurlijk niet, of toch wel een beetje. Hoe eenvoudig is het

allemaal. Elkaar religieus liefhebben is voldoende om Kerk te

zijn. Wederzijds medeleven en begrip tonen.

Wederzijds medeleven en begrip zijn, denk ik, elk één van

de grootste voorwaarden om in onze Kerk de vrijheid te kun-

nen vinden die er is. Samenleven in harmonie, samen die

grenzen van vrijheid vinden. ||
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Van duifjes naar tabernakel

Hendrik S. de Bruin

De ‘Verbondstent’

In alle Vrij-Katholieke kerken in Nederland staat het taberna-

kel midden op het altaar, maar wel zo, dat de celebrerende

priester de heilige handelingen ruimschoots kan verrichten.

Het tabernakel dankt zijn naam aan de Vulgaat, de Latijn-

se Bijbelvertaling van de H. Hiëronymus. In deze vijfde-

eeuwse vertaling gebruikt Hiëronymus het woord ‘taberna-

culum’’ (letterlijk ‘tent’ in het Latijn) voor de ‘Verbondstent’,

die volgens Exodus 26 en 36 e.v. het draagbare heiligdom der

Israëlieten met de Ark van het Verbond en de stenen Tafelen

der Wet overhuifde.

Evenals deze ‘Verbondstent’ van de Israëlieten uit het

Oude Testament bewaart het tabernakel in onze Kerk ook een

Allerheiligste, maar dan het H. Sacrament der Eucharistie. Het

gebruik van het kerkelijk tabernakel ligt echter niet ten grond-

slag aan de jonge liturgie uit de eerste eeuwen der Christen-

heid. In de vroeg-christelijke periode kenden de christenen

immers geen tabernakel; dikwijls namen ze na de Misviering

het geconsacreerde Brood mee en nuttigden het gezamenlijk in

huiselijke kring.

De pyxis en de duif

In het begin van de vierde eeuw, toen zich ten tijde van keizer

Constantijn de Grote (306-337) in het Romeinse Rijk geen

christenvervolgingen meer voordeden en de kerkenbouw een

aanvang nam, begon men de H. Eucharistie ten bate van de

communie voor zieken en stervenden te bewaren, echter nog

niet in de godshuizen, maar in de

woonhuizen van geestelijken en uit-

verkoren leken. Naderhand vond de

‘reservatio’ plaats in aanbouwkapel-

len van de kerken, in de zogeheten

sacraria.

Het duurde overigens niet lang, of

de gewoonte ontstond om het Heilig

Sacrament voor de zieken en sterven-

den te bewaren in een pyxis, een edel-

metalen doos zonder voet en dikwijls

van een torenvormig deksel voorzien;

in later tijd gebruikte men daarvoor

een edelmetalen duif (met name in

Frankrijk) die de H. Geest symboli-

seerde. Zowel de pyxis als de duif

kwam boven het altaar te hangen.

De duif was gewoonlijk omslo-

ten door een minder kostbaar omhul-

sel, een soort tabernakel in de vorm

van een kleine toren. Waarschijnlijk

moeten we hierin de beginvorm van

het latere tabernakel zien. De hang-

ende pyxis en de hangende duif zijn

naderhand overigens in onbruik

geraakt.

De muurnis of het wandtabernakel

In 1215 decreteerde het vierde Lateraans Concilie, dat de ge-

consacreerde hosties, welke tijdens de Misvieringen waren

overgebleven en in de navolgende vieringen werden uitge-

deeld, voortaan achter slot en grendel bewaard moesten wor-

den, zulks om schennis en diefstal van het H. Sacrament en het

dikwijls kostbare vaatwerk te voorkomen. Men kende in die

tijd overigens al de gewoonte om alle sacrale kostbaarheden

op te bergen in een muurnis of wandtabernakel in de kerk-

muur, meestentijds aan de noordzijde van het koor.

Volgens theoloog en kerkhistoricus dr. Regnerus Steensma

is er in dezen wellicht verband met de lezing van het (Paas)-

evangelie, die aan de noordzijde plaatsvond.

In de middeleeuwse Friese en Groningse kerken werden de

sacramentsnissen gekenmerkt door een grote verscheidenheid,

die gepaard ging met een diepe devotie voor het sacrale. Niet

alle nissen die in vele middeleeuwse kerkmuren nog aanwezig

zijn waren overigens sacramentsnissen; er zijn ook nissen

waarin de altaarampullen werden geplaatst, terwijl de pisci-

na-nissen dienden voor de rituele handwassing van de

celebrerende priester.

Eén bewaard gebleven Fries sacramentshuis

en de sacramentstorens

Dankzij de steeds sterker wordende verering van het Altaars-

acrament, de instelling van Sacramentsdag in 1264 en de vele

verhalen over eucharistische wonderen, werden in de late

Middeleeuwen de geconsacreerde hosties in de kerken op be-

paalde kerkelijke feestdagen uitgesteld in monstransen (gou-

den of zilveren versierd vaatwerk met een ronde houder
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Het duifvat (de pyxis) met

geopend deksel

Het duifvat zoals het

boven het altaar hing

Anjum (Fr): het

sacramentshuis met

hostiekastje, voor

een gedicht venster

De duisternis binnengaan en het licht zien

inleiding
Ceremoniële duisternis in de Haïtiaanse voodootraditie. Mijn duisternis

valt plotseling en zonder waarschuwing. Het ene moment kijk ik op naar

de nachtelijke hemel en verwonder me over de sterren die als diaman-

ten op het fluweel van een juwelier bezaaid liggen, het volgende mo-

ment word ik van achteren vastgepakt en krijg ik een blinddoek voor.

Dan word ik drie keer rondgedraaid zodat ik niet meer zeker ben van de

richting en naar een donkere kamer geleid waar ik vijf nachten zal

blijven, altijd in het donker, en het grootste deel van de tijd geblinddoekt.

Het gaat hier niet om een ontvoering. Het maakt deel uit van een

ritueel waarbij mensen in Haïti op ceremoniële wijze worden ingewijd

in de voodoo, de Caraïbisch religie die voortkomt uit het Afrikaanse

sjamanisme dat in de tot slaaf gemaakte harten en zielen van de

sjamanistische priesters en prinsen naar de Nieuwe Wereld werd

gebracht.

Opgeleid als psycholoog en schrijver van beroep, ben ik in Haïti

om voodoo te bestuderen voor een boek dat ik schrijf over traditionele

spiritualiteit en waarom die noodzakelijk en belangrijk zou kunnen zijn

in de moderne wereld. [Dit boek, dat meer informatie bevat over voo-

doo en mijn inwijding daarin, heeft de titel Vodou Shaman (Rochester,

Vt: Destiny Books, 2003).]

Maar voodoo is een geheimzinnige religie – niet verwonderlijk,

gezien de hardvochtige behandeling van de slaven die haar prakti-

seerden en waarvan velen door hun meester werden vermoord,

gewoon omdat ze tot hun eigen goden baden.*

*Tijdens de ergste periode van de slavernij in het Amerikaanse

zuiden was de gemiddelde levensverwachting van een zwarte slaaf

dertig jaar; in Haïti werd het als een prestatie beschouwd als een slaaf

het twee jaar volhield. Het leven was goedkoop en het was vaak

gemakkelijker om een nieuwe slaaf te kopen dan er een aan te pakken

die op wat voor manier ook problemen veroorzaakte, hetzij omdat hij

een Afrikaanse god aanbad, hetzij omdat hij zijn tijd stond te verdoen

met praten in plaats van suikerriet te kappen.– en de enige manier om

er kennis mee te maken is door inwijding en priester te worden. Dat is

waarvoor ik heb gekozen. De inwijding omvat een aantal ceremoniën

en beproevingen voor de strijder, die meestal in het openbaar ten

overstaan van de dorpsgemeenschap worden uitgevoerd. Maar som-

mige, zoals dit specifieke ritueel, zijn anders omdat ik, als ik eenmaal

ben geblinddoekt, het vereiste aantal dagen in afzondering moet

doorbrengen in de heilige ruimte van de djevo, het hart van de voo-

dootempel. Tijdens deze periode zullen de geheime leringen van de

religie aan mij worden doorgegeven en zal ik door de geesten zelf

worden bezocht. Ik zal hen ervaren als een aanwezigheid, of recht-

streekser, doordat de priesters die toezicht houden op dit proces of

misschien ikzelf erdoor bezeten worden. De duisternis staat centraal in

deze ervaring en het is de duisternis die me het meest fascineert.

Ik heb altijd gedacht dat het eenzaam, misschien zelfs beangsti-

gend zou zijn als je alleen in het donker bent. In feite ervaart mijn

lichaam het als een diepe geruststelling, hoewel ik me ervan bewust

ben dat mijn geest overuren maakt, maalt over vragen die bij nader

inzien volkomen zinloos lijken en alleen maar blijft kletsen om zichzelf

van de stilte te verlossen.

Het lijkt of ik talloze lagen van stemmen in mijn hoofd heb, elk met

een eigen persoonlijkheid. Psychologen noemen dat subpersoonlijk-

heden. We denken dat we één consequente persoon zijn met een sta-

biel wereldbeeld, maar als we naar onszelf luisteren, beseffen we dat we

in feite allemaal een heel leger aan persoonlijkheden in ons hebben.

Ik kan onmiddellijk drie van die stemmen in mezelf herkennen. De

criticus is de eerste. Ze spreekt met de stem van een vrouw en wil het

mij verwijten dat ik mezelf in deze mogelijk gevaarlijke situatie met

zoveel onbekende factoren heb gebracht en omdat ik mijn verantwoor-

delijkheden niet serieus neem. Per slot van rekening heb ik thuis kin-

deren die van me houden en me nodig hebben. De criticus stort een

stroom van sarcastische opmerkingen over me uit – ‘Je hebt het weer

voor elkaar, idioot die je bent! Je hebt jezelf weer in een belachelijke

puinhoop gemanoeuvreerd. Daar lig je nou, geblinddoekt, op een

lemen vloer, in een hut in het oerwoud.

Het is altijd hetzelfde met jou; je leert het nooit!’ – voordat ze door een

andere stem tot zwijgen wordt gebracht, die van de vriendelijke ouder, die

antwoordt: ‘Laat hem met rust. De jongen moet het leren. Hij moet de

wereld ervaren, want dat is het enige waar het in het leven om gaat!’

Tot slot volgt de stem van de wetenschapper, de onpartijdige

waarnemer, die zich tussen beide oordelen beweegt en ons een ‘goed

ingelichte’ en ‘objectieve’ kijk biedt op wat er in feite gebeurt en

waarom. De wetenschapper beschouwt zichzelf superieur aan de

anderen vanwege zijn objectiviteit, maar precies dat weerhoudt hem

ervan te voelen en houdt niet alleen de ervaring bij hem weg, maar in

zekere zin ook de mensheid zelf.

Mij (wie ‘mij’ ook is, nu ik begrijp dat ik meer dan één persoon ben)

komt deze dialoog – met deze elkaar tegensprekende beweringen ten

aanzien van mijn handelingen – fascinerend voor, totdat ik besef dat ik

opnieuw ben vastgelopen in het geklets in mijn hoofd en dit zinloze, in

rondjes draaiende gesprek volg in plaats van ervaar wat mij hier en nu

in feite overkomt. In mijn hoofd loop ik vast op theorie en onzin, die me

ervan weerhouden aandacht te schenken aan wat is.

En dan draai ik ironisch genoeg weer in het cirkeltje rond, wanneer

de criticus opnieuw met verse oordelen tussenbeide komt – ‘Je hebt

het weer gedaan, je bent weer gevallen voor het spel van de rationele

geest, je hebt je ingelaten met de stemmen in je hoofd!’ – zonder te

beseffen dat ze zelf deel uitmaakt van dit spel. Het is heel opmerkelijk

hoe gemakkelijk we tot dit soort gedachten vervallen en weggelokt

worden van gewoon zijn, van iets voelen en ons leven ervaren.

Maar nadat ik een paar dagen op deze manier in de duisternis in

cirkeltjes heb rondgedraaid, gebeurt er iets nieuws en wonderlijks. Mijn

geest, die zichzelf misschien heeft uitgeput of geen visuele prikkels

meer heeft die hem voeden en afleiden, begint rustig te worden. Ik

merk dat het gekwetter is opgehouden. Vanaf dit punt voel ik dat ik be-

gin open te gaan. De priester roept de geesten aan die verschijnen

door bezit van hem of mij te nemen en raad, leiding, geheimen van

waarzeggerij en genezing bieden of die zelf genezing op mij toepas-

sen. Terwijl mijn rationele geest nog maar een paar dagen geleden dit

alles in twijfel zou hebben getrokken, accepteer ik het nu. In feite meer

dan dat: ik voel de genezingen terwijl zij plaatsvinden. Iets verandert er

in mijn gevoelens terwijl ik in de duisternis mythische landschappen

binnenglijd: op een diep, niet rationeel niveau weet ik dat die genezin-

gen natuurlijk echt zijn omdat ik ze als echt ervaar.

Eén versie van de werkelijkheid vertelt me dat mijn lichaam op een

lemen vloer in een smerige hut ligt, maar in mijn mythische geest

bevind ik mij in een grote tempel omringd door goden en godinnen,

grote zuilen van goud, wijze stamoudsten, zieners en meestergenees-

heren. Ik weet niet meer en het kan me ook niet meer schelen welke

van deze versies waar is, als er al een waar is. Trouwens, wat is waar-

heid? Wat is werkelijkheid? Zijn beide niet gewoon wat we kiezen te

geloven? Wat ik nu geloof is dat ik me hier op mijn gemak en getroost

voel. Ik word vastgehouden, bemind, gesteund. Ik voel me gelukzalig.

Dit moet dan de werkelijkheid van mijn ervaring zijn, dat wat feitelijk

gebeurt. Ik ontspan me nog meer en glijd droomlandschappen binnen.

Ergens ver weg hoor ik de woorden van Joseph Campbell die zijn

studenten adviseert om hun gelukzaligheid te volgen want het is de

enige weg naar de waarheid. ‘Het avontuur is de beloning op zich.’

Uren, dagen gaan voorbij – maar misschien zijn het wel jaren of

slechts seconden. In de duisternis is het moeilijk te zeggen. Deze plek,

deze zijnstoestand, is even tijdloos als ruimteloos, zonder precieze

locatie, afgezien van mijn dromende geest. Maar er komt een moment

waarop de tijd terugkeert: mijn blinddoek wordt afgedaan en ik word uit

de djevo geleid en aan de zon voorgesteld.

Dit is voor het eerst in dagen dat ik de natuur zie: het bos, de lucht,

de aarde. Misschien is het de eerste keer dat ik ze ooit werkelijk heb

gezien, want nu is alles levend en anders – onmetelijk, mooi, ade-

mend, pulserend, stralend van energie, en zingt over zijn eigen be-

staan in het gezoem van de cicades en het gefluister van de wind door

de bladeren.

Dan heb ik op dit zeer verheven en grootse moment een Homer

Simpson inzicht: ‘Duh! Het leeft, sukkel!’ En plotseling zie ik wat ik was

vergeten of wat me niet eerder is opgevallen: de natuur is een levend

iets en ik maak er deel van uit – ik schep deze visie, ben er door

geschapen. Het en ik zijn één.

Dat grootse en onverklaarbare, mythische landschap waar ik

dagen deel van heb uitgemaakt (mijn hele leven in feite al, hoewel ik

me daar niet van bewust was) bevindt zich hier, pal voor mijn neus, in

de wereld overal om me heen, de grootste droom van alle.

Het avontuur is de beloning op zich.

*) Met toestemming van Ankh-Hermes ongewijzigd overgenomen uit:

Ross Heaven / Simon Buxton: “Duisternis belicht. Spiritueel ontwaken

in de duisternis via meditatie”. Verschijnt in januari 2007). Ankh-Her-

mes, 2006.

* * *

7

Reflectie 3(4) winter 2006



6

Reflectie 3(4) winter 2006

Duisternis belicht

Voorwoord en Inleiding uit “Duisternis belicht” *)

Voorwoord.
Millennia lang hebben mystici en wijzen de duisternis gebruikt als

spiritueel instrument om met hun verleden, oude conditioneringen en

de beperkte werkelijkheid van hun samenleving te breken. Spirituele

zoekers uit veel oude tradities – Keltisch, oosters, indiaans, Tibetaans

en Afrikaans – hebben de duisternis gehanteerd als een instrument

voor spirituele verlichting. De auteurs laten zien hoe de ervaring van

totale duisternis, zelfs al is het maar voor een paar uur, een opmerke-

lijke helderheid en mentale stilte brengt, en op die manier een spring-

plank verschaft voor creativiteit, intuïtie en spirituele ontwikkeling. Een

ceremoniële beleving van duisternis is een manier om verborgen as-

pecten van het onbewuste en bovenbewuste te ontdekken en kennis

te maken met de diepere spelonken van het zelf.

Wat is in een tijdperk in de westerse wereld waarin een vrijwel on-

verzadigbaar verlangen bestaat naar ‘verlichting’ beter op zijn plaats dan

een uitnodiging om opnieuw een heilige relatie met de duisternis aan te

gaan? Inderdaad kan het herdefiniëren van duisternis ons een opening

bieden tot een krachtige transformerende ervaring die ons kan helpen

de aard vanzowel de werkelijkheid als genezing opnieuw te bezien. Wat

zouden we over onszelf en de krachten van de ‘andere wereld’ kunnen

leren door ons over te geven aan de schoonheid en mogelijkheid van

een bredere visie die ons in de duisternis wordt geboden?

Overal op deze planeet worden de eerste negen maanden van de

zwangerschap in de rijke, beschermende duisternis van de baar-

moeder doorgebracht. Daar maakt het wezen de overgang van de

geestelijke wereld naar deze wereld, en het is in de afwezigheid van

licht dat de geesten hun grootste wonderen verrichten. Het is in de van

licht verstoken baarmoeder dat ze het nodige werk doen om de ziel

voor te bereiden op zijn reis naar het leven op planeet aarde.

In de moderne wereld wordt de pasgeborene uit de vredige

baarmoederlijke omgeving verdreven en komt terecht in kil fluoresce-

rend licht, en het lijkt of iemand de rest van zijn leven probeert de ban-

den met dat koesterende, sensuele landschap te verbreken. In onze

steeds meer verlichte huizen, straten en steden lijken we te zijn ver-

dwaald; we zijn blind geworden. We zijn de voordelen van de duisternis

vergeten; we weten niet meer hoe we de weg naar huis moeten vinden.

Maar de duisternis is uiteindelijk onontkoombaar en aan het einde van

elke dag, als de verleiding van de slaap ons overvalt, worden we weder-

om overgebracht naar een andere baarmoederlijke ervaring, een nieuwe

kans om te worden herboren.

Vanuit het standpunt van in stamverband levende volkeren is de

duisternis het licht van de voorouders. Alleen in de duisternis kunnen

bepaalde krachtige aspecten van de inheemse technologie worden

geopenbaard. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in een Afrikaans

dorp vrijwel alle inwijdingsrituelen worden uitgevoerd nadat de zon

plaats heeft gemaaktvoor de diepe duisternis van de nacht. De voort-

durende aanwezigheid van duisternis biedt een beschermende paraplu

tegen afleiding en waanbeelden. Daar wordt de psyche

uitgenodigd om zich over te geven aan dat wat in het daglicht

niet beschikbaar is. Daar leren de ogen te zien wat schuil gaat

achter het licht van de zon.

Ross Heaven en Simon Buxton dagen de populariteit van

de schel verlichte moderne wereld op een krachtige manier uit

en hebben de meest fundamentele basis ontdekt en gevoed

voor de ontwikkeling van het ware spirituele zien. In hun work-

shops, onderzoekingen, persoonlijke ervaringen en publicaties

hebben ze de rijke bronnen blootgelegd die ons alleen in de

duisternis ter beschikking staan. Ze zijn inderdaad zo ver

gegaan dat ze de klinische voordelen van de duisternis hebben

gestaafd zonder afbreuk te doen aan het mysterie – het

onbekende – dat in harmonie met het meetbare verblijft. Wij

voelen ons vaak slecht op ons gemak in de moderne

samenleving, verstrikt in terugkerende cycli van ziekte en

depressiviteit.

We kunnen ons afvragen of ons ongemak voortkomt uit het

roekeloos omspringen met het heilige en evenwichtige verbond

tussen licht en donker. Wie kan zeggen wat voor genezing

lichaam en ziel ter beschikking staan als we het licht uitdoen en

de krachten van de nacht in ons leven uitnodigen? In het

Westen bestaat een grotendeels onontdekt potentieel dat alleen

in de duisternis werkelijkheid kan worden. Wat voor een

inheemse in de nacht vertrouwd en heilig is, lijkt voor de

moderne mens in het gunstigste geval een ongemakkelijke

irritatie. Iemand die in stamverband leeft, weet dat er bepaalde

soorten wonden zijn die alleen kunnen genezen in de nacht en

alleen in de handen van de voorouders die verschijnen om hun

werk te doen nadat de laatste kaars is gedoofd. Wij zouden er

goed aan doen een oudste te omschrijven als een poortwachter

van de duisternis. Het zijn de ouderen die uiteindelijk

gedesillusioneerd zijn geraakt in het felle licht van de

kunstmatige wereld en die de verlokkelijke fluistering van de

duisternis voelen die hen uitnodigt in hun eerdere

overgangshuis, de plaats waar ze in de eerste maanden van

hun leven werden omhuld, de diepe, vloeibare intimiteit van de

voorouderlijke baarmoeder. Het is de zoete kracht van de

duisternis die de opmerkzame luisteraar uitnodigt aandacht te

schenken aan de fluisteringen van de geestelijke wereld. In de

duisternis doet zich een ware verbinding voor en afleiding is

niet meer dan een ver, onduidelijk gezoem. Duisternis belicht

nodigt ons uit ons magische visioen te herwinnen. Doe het licht

uit; treedt de schoonheid van de duisternis binnen.

Foto: Rinus van Warven

oftewel de lunula, waarin de geconsacreerde Hostie achter glas

ter verering en aanbidding wordt uitgesteld), terwijl de sacra-

mentsnissen werden voorzien van dikwijls siervolle deuren

met traliewerk.

In Friesland is de kerk van Anjum het enige middeleeuwse

godshuis, waar het oorspronkelijke sacramentshuis bewaard is

gebleven (helaas zijn de deuren verdwenen).

Ook kwamen in de godshuizen sacramentstorens te staan,

binnen tegen de kerkmuur of geheel vrijstaand. Tijdens de Re-

formatie zijn deze – voorzover aanwezig – in het hoge noor-

den van ons land grondig opgeruimd; slechts in Duitsland

treffen we ze nog aan, bijvoorbeeld een zandstenen sacrament-

storen (8,7 m. hoog) bezijden het priesterkoor in de veertien-

de-eeuwse Ludgerikirche van Norden (Oostfriesland).

Het tabernakel als de waardigste plaats voor het Allerheiligste

Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) is de verering

van het Altaarsacrament in de Rooms-Katholieke Kerk aldus

voorgeschreven, dat ‘Ons Heer bewaard wordt in een afsluit-

baar tabernakel op het altaar’: volgens de vergaderende con-

cilievaders ‘de waardigste plaats voor het Allerheiligste’.

Later kwam daar de verplichting bij van de tabernakel-exposi-

tietroon ten behoeve van de ‘uitstelling van het Allerheiligste

in de monstrans’.

Poëtisch en devoot zijn in oude kerkboeken de omschrijvingen

van het altaartabernakel, zoals ‘de Woonplaats des Heeren’,

‘de Zetel der ongeschapene Wijsheid’, ‘de Woonstede Gods

onder de menschen’ en ‘de nieuwe door de Engelen in groote

bewondering aanschouwde Hemel op aarde’.

Als symbool van de Moeder Gods heette het tabernakel in

vroeger tijden tevens ‘het uitverkoren Heiligdom in wie haar

Goddelijke Zoon heeft willen rusten’…

Met dank voor de mij ter beschikking gestelde afbeeldingen uit

het artikel “Sacramentsnissen in Groninger kerken”, van dr.

Regnerus Steensma, in “Groninger Kerken”, oktober 2003,

tijdschrift van de Stichting Oude Groninger Kerken; uit “Het

geheim van de lege nis: sporen van de katholieke eredienst in

Friese kerken”, eveneens van dr. Regnerus Steensma, in

“Keppelstok”, juni 2004, tijdschrift van de Stichting Alde

Fryske Tsjerken; en uit “De bewaring en de verering van het

Heilig Sacrament in de late Middeleeuwen”, geschreven door

drs. Ada van Deijk, in “Groninger Kerken”, oktober 2003.

* * *
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Zestiende-eeuwse miniatuur, afkomstig uit het Rothschild-

gebedenboek en gemaakt door de miniaturist Gerard Horenbout:

De elevatie tijdens een plechtige H.Mis. Op de achtergrond prijkt een

Gotische sacramentstoren. Er staat geen tabernakel op het altaar.

Altaar met tabernakel in de Christus Pantocreatorkerk te Raalte



Een toespraak ter gelegenheid van de introductie van een website voor

de Nijanand Sampradaya op 28 augustus 2005, Jaipur, India – Red.

Internet *)

Rudi Jansma

“We leven in interessante tijden van technologische ontwikkeling

waarin broederschap in de wereldgemeenschap een praktisch feit is

geworden. In het verleden waren afstand en kosten de beperkende

factoren voor onderling contact en bij het verspreiden van informatie.

Tegenwoordig kennen zowel vriendschappen als ruzies en oorlogen

geen grenzen meer.

Waarom moeten we op deze manier met elkaar communiceren? Is er

niet iets in de natuur wat lijkt op onze hedendaagse internettechno-

logie? Zeker wel: er heeft altijd communicatie plaatsgevonden tussen

alle levensvormen. Zelfs in het verre verleden werd universele broe-

derschap door de grote wijzen genoemd als een feit in de natuur.

Waarom werden telecommunicatie en internet dan pas kortgeleden

uitgevonden, en niet 10.000 of 100.000 jaar geleden?

In feite werden deze dingen veel langer dan 100.000 jaar geleden

uitgevonden door de natuur zelf, zelfs voordat de mensheid de aarde

bewandelde. Alle wezens zijn één in dat wat voorbij alle uitdrukkings-

vormen van de natuur is, en tegelijk omvatten zij een bijna oneindige

diversiteit aan individueel verschillende wezens. Vanaf het moment dat

individuele levende wezens ontstonden moet er communicatie zijn

geweest. Ieder afzonderlijk wezen – of het nu een mens, een dier, een

plant of een mineraal of zelfs een atoom is – heeft het vermogen om

met andere te communiceren. We weten dat planeten en sterren dit

vermogen hebben: hoewel ze op miljoenen kilometers afstand door de

ruimte zweven, beïnvloeden ze ons gedrag – zelfs dat van dieren en

planten – ons karakter, onze stemmingen, de gebeurtenissen op aarde

en elders, onze successen en mislukkingen.

Zoals Hindoes weten stromen prana’s of vitale energieën vanuit de

kern van ieder levend wezen. Deze prana’s komen met iedere

ademtocht bij ons binnen en bewegen op en neer en zijwaarts door

onze lichamen. Ze bewegen door en over onze planeet, via de bergen,

rivieren, bomen, dieren, mensen en goden, in en uit de polen van onze

aarde, ons zonnestelsel, onze melkweg, en verbinden op die manier

ieder individueel schepsel in het heelal. Al deze prana’s zijn geladen

met specifieke informatie.

Er bestaat een bijzondere pranische verbinding tussen alle spirituele

centra op de aarde, net zoals besneeuwde bergtoppen zijn verbonden

door hun witheid en zuiverheid. Soms kan in diepe meditatie die schei-

ding verdwijnen, en dan wordt communicatie op een subtiel niveau niet

langer gehinderd door afstand in ruimte of tijd. Soms weten we dat we

communiceren met onze geliefden zonder gebruik te maken van tele-

foon of internet, zelfs al bevinden zij zich aan de andere kant van de

wereld. Als dat zo is, waar hebben we dan internet voor nodig?

Terwijl een spiritueel internet altijd heeft bestaan, leven we nu in een

tijdperk van materie en materiële evolutie dat Hindoes kaliyuga noe-

men. Wat eens algemeen was, toen ons hart in meer spirituele tijden

nog gevoelig was voor de subtielere vormen van prana, is nu getrans-

formeerd naar het niveau van de grove materie. Onze zintuigen zijn

grof geworden en niet langer ontvankelijk voor de subtiele trillingen

van de geest.

Maar zelfs in eonen van duisternis zoals het huidige zijn er mogelijk-

heden: we kunnen de grovere trillingen van materiële elektriciteit en

magnetisme gebruiken om met behulp van onze instrumenten van

metaal en kunststof gecodeerde informatie te transporteren. We kun-

nen deze technische verworvenheden ten goede gebruiken om bood-

schappen van hoge kwaliteit uit te zenden die mensen over de hele

wereld met hun zintuigen en denken bewust tot zich kunnen nemen;

berichten die mensen kunnen inspireren meer verfijnde gedachten te

denken en een zuiverder levenspad te kiezen. Tienduizenden denken-

de mensen over de hele wereld zullen de edele meedogende zielen

die tot onze planeet behoren helpen in hun nooit eindigende inspan-

ning om de gedachteatmosfeer waarin we leven te zuiveren, en zo de

evolutie van de mensheid op een meer harmonische en blijmoedige

manier te bevorderen dan nu het geval is. Laten we ons bewustzijn en

onze websites vullen met egoloze gedachten, en we zullen een bouw-

steen hebben geleverd aan het hemelse paleis dat voor ons allemaal

is bedoeld. “

*) Met toestemming ongewijzigd overgenomen uit het tijdschrift Sunrise

nov/dec 2006. © 2006 Theosophical University Press Agency

John van Schaik

In het vorige nummer van Reflectie (nr.3, herfst 2006) heb ik het

genoegen gehad wel zeer uitgebreid geportretteerd te worden. Een

artikel over Rudolf Steiner en maar liefst al mijn boeken zijn besproken.

En dan ook nog in de Column Lambèrt de Kwant. Daar krijg ik teveel

eer, want daar is de biografie van Wim Schuwirth per ongeluk mijn

biografie geworden. Ik ben niet a-religieus opgevoed bijvoorbeeld en

mijn goede vriend Wim Schuwirth wel. Dus ter correctie enige woorden

over mijn religieuze biografie.

Ik ben van 1956 en van stevige en gezonde katholieke bodem. Als

jongetje beleefde ik God en alle heiligen in de kerk. Hij was dáár! Tot

het Tweede Vaticaanse concilie, toen de priesters tot mijn grote ont-

zetting plots in het Nederlands begonnen te praten. Toen begreep ik er

niets meer van en verdween God uit de kerk. En ik ook toen ik twaalf

was. Naar het mysterie van de aanwezigheid van God heb ik sindsdien

altijd gezocht. Toen ik 18 was, heb ik Hem ontmoet. Alle zintuigindruk-

ken vielen weg, er was alleen nog maar licht en een soort stem die zei:

‘alles is goed!’ Dat wordt vaker gezegd tegen mensen die een Chris-

tuservaring hebben. Het was maar even en toen werd alles weer

gewoon. Hij was weer weg. Na vijftien jaar in de verslavingszorg te

hebben gewerkt, ben ik Hem opnieuw gaan zoeken. En vond Hem

terug in mijn studie middeleeuwse mystiek aan de Universiteit van

Antwerpen. Inmiddels was ik lid van de Antroposofische Vereniging

geworden. Omdat Rudolf Steiner voor mij een bevredigende verklaring

geeft voor mijn Christuservaring. Waar Christus nabij is, is ook het

Boze (of hoe je het noemt) nabij, en zo ben ik gaan promoveren op het

dualistische godsbeeld van de Manicheeërs en de Katharen. Twee

christelijk ‘ketterse’ bewegingen die aan het Boze een ontologische

oorsprong geven (al is het wat genuanceerder dan ik hier zeg). In 2004

ben ik gepromoveerd. Inmiddels had ik met een aantal geestes-

vrienden in 1995 het Origenes-Instituut opgericht. Het Origenes-

Instituut heeft als doelstelling het bevorderen van de dialoog tussen

het zogenaamde esoterische en het zogenaamde traditionele/

kerkelijke christendom. Omdat die twee bij elkaar horen. Van het

Origenes-Instituut ben ik directeur.

En recent ben ik ook nog hoofdredacteur van BRES, tijdschrift voor

religie, wetenschap en gnosis geworden.

Voorwaar een rijk leven!

* * *
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Wij zijn bereid te erkennen, dat als de levens-

cyclus van een mens is afgelopen en hij de

lessen, die de ervaring van een bepaald leven

hem moesten geven heeft geleerd, zijn stoffe-

lijk lichaam en de innerlijke vorm-aspecten

(die tesamen zijn persoonlijkheidsuitdrukking

vormen) achteruit zal gaan; in de vorm zelf ko-

men afbrekende werkingen tot actie en ten-

slotte zal de dood intreden, die tot gevolg

heeft, dat het inwonende leven bevrijd wordt

om een nieuwe en betere vorm te kunnen op-

bouwen... Dat wat voor het individu waar is, is

ook waar voor de mensheid. Beschavingscy-

cli, zoals die welke wij onze moderne bescha-

ving noemen, zijn analoog aan een bepaalde,

individuele, menselijke incarnatie met haar be-

gin, haar groeiproces, haar nuttige volwassen-

heid, haar daaropvolgend verval en dan de

dood of het verdwijnen van de vorm.

Bron: Alice Bailey - Het naar buiten treden

van de Geestelijke Hiërarchie par. 113

De doop in de Jordaan - naar een schilderij van Leonardo da Vinci
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Een ‘Zoon’ is ons gegeven

Frits Moers

Kerstmis … in vrijwel de hele ‘westerse’ maatschappij gezien

als een begrip met een soort magische klank. Plotseling voelen

we ons vaak anders dan anders, “gelovig” of “ongelovig”, in

welke situatie dan ook.

Maar wie zich bezint op het wezen van Kerstmis, ziet het

eerder als een Mysterie met een magische Kracht.

De christelijke wereld laat het gezang klinken: “ ‘Christus

geboren’, zingen d’Englenkoren".

Maar ik geloof er niets van, dat de Engelen dát gezongen

hebben, tenzij ze Jezus bedoelden.

Christus is immers van alle tijden, vanaf (het) Begin, vóór

de eerste tijden der aarde.

Een kind is ons geboren
Zo zegt Jesaja (9:6), lang vóór het zgn. Nieuwe Testament: “

… een kind is ons geboren …”.

Zou hij, als profeet, niet gezegd moeten hebben: “Een kind

zál ons geboren (gaan) worden”?

Nee, heel duidelijk: een kind ìs ons geboren.

Dat kind zit in ons, vanaf den beginne. En … wij zijn dat

kind, liggend in de armen van de Vader en de Moeder, met

nog gesloten of soms zwakjes geopende oogjes die nog niet

‘scherp’ kunnen stellen. Zoals bij een baby zal zich dat ge-

zichtsvermogen, in de kern aanwezig, moeten ontwikkelen.

En Jesaja (9:6) zegt meer, niet slechts “een kind is ons ge-

boren”, maar meteen daarna: “een zoon is ons gegeven”.

Ik heb niets tegen kerststalletjes, vaak mooie kunstwerken

die je een heerlijk en innerlijk gevoel kunnen geven. Maar,

ligt daar in die kribbe nu een mannelijk kindje, dat wat erg

vroeg ‘Christus’ wordt genoemd?

Zoals we weten heeft “Zoon”, als spiritueel begrip, niet te

maken met mannelijk en vrouwelijk. “Zoon” is de getransfor-

meerde mens, de nieuwe “Adam”, tot een Zoon Gods gewor-

den, tot een ‘Christus’.

Een ‘Zoon’ is ons gegeven
Dan terug naar Jesaja: “Want een kind is ons geboren, een

zoon is ons gegeven.”

‘Vet’ drukken wordt vaak gezien als een onderschatting

van de lezer. Maar we lezen vaak ook zo makkelijk heen over

woorden. Er staat dus duidelijk niet dat een zoon ons geboren

is. Een ‘zoon’ is ons gegéven. Hebben we dan een ‘zoon’ ont-

vangen? Als de een geeft, ontvangt de ander toch?

Of is er, vanuit die kerstboodschap, een andere invulling

van het begrip “gegeven” bedoeld?

De betekenis namelijk van “ ’n gegeven”, ons ‘gegeven’.

Een ‘Zoon’ is ons gegéven, onze opdracht, de opdracht die

‘Zoon’ in ons te baren; geboorte, het tijdloze kerstmis.

Het ‘kind’ is (in) ons geboren, maar dient op te groeien tot

volwassenheid om in staat te zijn te baren, de ‘zoon’ te baren.

Het ‘kind’ hebben we “om niet” ontvangen, de ‘Zoon’

moeten we voortbrengen.

Onze Maagd zal zwanger worden
Opnieuw Jesaja (7:14): “ En zie, een maagd zal werkelijk

zwanger worden en zij baart een zoon”. Die maagd Maria in

de kerststal? Als verzinnebeelding: ja. Maar de maagd is de

geestelijk reine mens, in haar / zijn ziel. Het ìs de ziel in ons.

Maar wil een maagd kunnen baren, dan zal zij tot vrouw

moeten worden, tot een vruchtbare vrouw. Het verlangen te

baren kan niet worden verwezenlijkt zonder rijping en vrucht-

baarheid.

Merkwaardig, dat in het gegeven van Kerstmis meteen dat

uiteindelijke Sacrament, dat zevende, als laatste, dat van het

“hemelse huwelijk in het bruidsvertrek” (Evangelie van Phi-

lippus) ligt besloten. Het innerlijke huwelijk tussen onze ziel

en de goddelijke Geest.

De maagd (ziel) zal immers “overschaduwd” worden door

de Heilige Geest.

Het ‘Kind’ zit in ons aller ziel.
En wat dát betreft zouden de Engelen terecht gezongen kun-

nen hebben: “Christus geboren”.

Maar hoe het ook zij:

Een kind is ons geboren … gaan we op weg te worden tot

een ‘Zoon’, want dát is ons gegeven, onze opdracht, die leidt

tot ons uiteindelijke Kerstmis, een Kerstmis zonder jaartal,

zonder datum, tijdloos.

Profeten, of wezens met “kennisse”?
En ten slotte de “schrijver” zelf (Jesaja). Eén van de grote

“oudtestamentische” profeten heb ik altijd geleerd. Maar zijn

de hierboven aangehaalde woorden werkelijk “profetisch”?

Dan zouden ze anders geformuleerd moeten zijn. Dan kunnen

we o.a. ook Jezus en Mohammed als profeten betitelen, en dat

mag, maar hun “profetieën” betekenen m.i. iets anders.

Mogen we het ook anders zien? Niet een van de grote pro-

feten, maar wezens (samen met vele andere(n)) die sinds het

bestaan van de mensheid wisten van het Wezen van de mens

en zijn bestemming, en dat verwoordden: zijn Oorsprong en

zijn Terugkeer, de Nieuwe Geboorte.

Mooi, zulk “kerstgevoel”, ook weer op 25 december in

2006.

* * *
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Geluk is niet afhankelijk

van de dingen buiten ons,

maar van de manier

waarop we de dingen zien.

Leo Tolstoi

Boekeninfo

Lambèrt de Kwant

Gijs Dingemans:

Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit. Kok, 2005

Alle volken op aarde hebben het besef gehad dat er achter of diep

binnen in onze werkelijkheid een huiveringwekkende, overweldigende,

ondoorgrondelijke en alles bepalende macht bestaat, die wij - in de

terminologie van Karl Rudolf Otto ervaren als het mysterium fasci-

nosum- het ‘gans andere’, het ‘bevreemdende’ dat ons tot op het bot

fascineert en bezighoudt. Maar tegelijk beleven wij die macht als mys-

terium tremendum – het is een ervaring van ‘Unheimlichkeit’ die ons

doet huiveren, omdat we die macht niet kunnen doorzien. En zeker niet

in onze macht kunnen krijgen. [Gijs Dingemans: Ietsisme, blz. 14]

Hoewel dit boeiende boek vorig jaar verscheen, willen wij er in

deze rubriek graag nog eens de aandacht op vestigen. Als V.K. Kerk

hebben we immers vaak bezoek van “zwevende” bezoekers” die je

eigenlijk ook tot “íetsisten” zou kunnen rekenen.

Uit onderzoek van dagblad Trouw blijkt, dat bijna 40 procent van

de Nederlanders zichzelf tot deze ‘ietsisten’ rekent. Daarmee bedoelen

ze dan dat ze een geloof aanhangen met een vaag godsbegrip.

Hebben we het hier over een marginaal, leeg geloof of is het slechts

een nieuwe naam voor een gevoel dat de mens altijd heeft gehad?

Het ietsisme, als term geïntroduceerd door de moleculair bioloog

Ronald Plasterk, lijkt z’n tienduizenden te verslaan. Blijkens een on-

langs gepubliceerd onderzoek is het de religie van de meerderheid der

nu levende Nederlanders.

Voor de atheïst is het ‘ietsisme’ een opnieuw de-kop-opsteken van

een infantiel restverschijnsel van de premoderne culturen. Voor menig

gelovige is het een nieuw religieus bewustzijn dat mijlenver afstaat van

het eigen traditionele geloof.

Gijs Dingemans laat in zijn boek “Ietsisme ” zien wat de achter-

gronden van dit ‘ietsisme’ zijn en hoe het kan aansluiten bij een

christelijke spiritualiteit

In zijn boek wijst Dingemans op de mythologische spreekwijze die

ook veel ouder is en gaat over de totaliteit van het bestaan: over de

grond en de zin van het leven en richt zich op het eeuwige en univer-

sele, zoals dat tot uiting komt in het individuele en bijzondere. Men

richt zich niet zozeer op de fenomenologische buitenkant van de feiten,

maar meer op de diepere betekenis van de dingen, de factoren achter

of binnenin de alledaagse werkelijkheid. De mythe is niet primair

rationeel, maar meer intuïtief. In onze tijd doen zich echter twee grote

problemen voor met de meer rationele spreekwijze. Sinds de opkomst

van de kwantummechanica en de nanotechniek blijken eenvoudige

mathematische modellen de werkelijkheid niet meer adequaat te

kunnen omschrijven. Toch is er ook met de mythos een probleem.

Volgens Dingemans is het probleem van de mythos zowel de vaagheid

van de terminologie en de verklaringsgronden als de beperkte

geldigheid. Wat de een voelt, hoeft de ander niet te beleven. In onze

postmoderne tijd zijn grote zingevingskaders weggevallen en komt de

mythe in het individuele leven van de burgers weer terug als reactie op

de overaccentuering van de Logos. Men zoekt de mythos in oosterse

godsdiensten, New Age en nieuwe rituelen rondom dood en

begrafenis, etc. Elders in zijn boek wijst hij erop dat mensen die zeg-

gen dat er wel “íets” moet zijn boven of achter onze werkelijkheid, over

het algemeen geen grote filosofische belangstelling hebben – ze willen

weten of er ‘érgens’ een instantie is die onze wereld in de gaten houdt.

“Is er ‘iets’ of ‘iemand’ die de regie voert?” Is God opgewassen tegen

het onheil in de natuur en tegen het morele kwaad?”

Volgens Dingemans is het echter niet vanzelfsprekend dat God de

absolute regie over het leven heeft. God grijpt niet in door kracht of

geweld, maar door overtuigingskracht van zijn inzet en liefde. Er is

geen supernatuurlijk stuurmechanisme, dat onze wereld in het goede

spoor houdt. Er is alleen een stem die ons de weg wijst - vermanend,

troostend en bemoedigend. Dit gaan steeds meer mensen beseffen.

We moeten er dan ook rekening mee houden, dat veel mensen in de

toekomst hun eigen vormen van spiritualiteit zullen vinden. Naast het

functioneren van centra van spiritualiteit zal in de toekomst de nadruk

steeds meer gelegd worden op allerlei individuele vormen van betrok-

kenheid op het Heilige. Veel religieuze mensen zullen hun leven er-

varen als een soort pelgrimage door de tijd. Dat zal zich bij sommigen

uiten in een concentratie op de plaatsen waar de Eeuwige zich laat

vinden in centra van spiritualiteit . Men zal af en toe bijeenkomsten

bezoeken, televisieprogramma’s bekijken, of boeken lezen die verder

kunnen helpen bij de persoonlijke inkleuring van het leven. Veel men-

sen zullen zich willen voegen in het Grote Energieveld van de Schep-

per en zich concentreren op praktische vormen van christendom vol-

gens de overgeleverde christelijke tradities van de navolging van

Jezus. De auteur biedt in zijn boek ten slotte een boeiende analyse

van ietsisme en ietsisten. Ietisten, die vermoeden dat er ‘iets’ moet zijn

achter onze werkelijkheid, verwijzen dikwijls naar de energie en de

groeiende kracht in en achter de natuur. Ze zijn gefascineerd door de

scheppende orde in de chaos, waardoor alles is ontstaan wat ontstaan

is. Ze zien overal om zich heen de tekenen van het Grote Mysterie, dat

voortdurend zorgt voor nieuw leven. Voor veel mensen is het daarom

maar een kleine stap om het Mysterie achter de evolutionaire ontwik-

kelingen en de levenskrachten van de natuur “God” te noemen. Veel

religieuze spiritualiteit wortelt in dit besef van een kracht, een energie-

veld, dat onze werkelijkheid draagt. Veel mensen noemen die natuur-

lijke levenskracht zelf ‘God’ of goddelijk. Zelf zou Dingemans er liever

voor kiezen om de wetmatigheden van het fysische substraat en de

groeikracht van de biologische natuur toe te schrijven aan Gods wijs-

heid. Toch is zijn conclusie dat ietsisme een basis kan zijn voor chris-

telijke spiritualiteit. In de visie van Dingemans krijgt het ietsisme een

veel ‘dikkere’ betekenis. Grootser, mee-slepender. Hij schrijft aan het

slot van zijn boek: ‘Ik geloof inderdaad dat er ‘Iets’ is wat ons op in-

drukwekkende en overweldigende wijze omvat, aanspreekt, beïnvloedt

en uitdaagt. Een onvoorstelbare kracht, een Energieveld. Voorzichtig

heb ik geprobeerd dat mysterie een naam te geven: ‘de Onnoembare’,

de ‘Ondoorgrondelijke’, de ‘Heilige’, de ‘Aanwezige’, of de goddelijke

Geest. Een moedig en toegankelijk geschreven boek, dat ook de

nodige vragen oproept. In zijn eerder verschenen boek “De stem van

de roepende doet Dingemans een poging om de oude geloofsformu-

leringen die veelal achterhaald zijn door onze rationele, door weten-

schap en economie beheerste manier van leven, om te zetten in de

taal en voorstellingswereld van onze tijd. Deze recensie zou daarom

een aanzet kunnen zijn tot een discussie c.q. reactie op ietsisme in het

algemeen en op het boek van Dingemans in het bijzonder.

Dingemans zelf blijft in de christelijke traditie staan, wel zoekend

en vanuit die traditie in gesprek proberen te komen met mensen die

zich ietsist noemen.

Zie ook: Kune Biezeveld, Theo de Boer, Marjoleine de Vos, Gijs

Dingemans e.a. In iets geloven. Ietsisme in het christelijk geloof. Een

bundeling van de Leidse lezingen dit jaar over Ietsieme c.q. over het

boek van Gijs Dingemans. Kok, Kampen 2006

Marcel Messing:

Worden wij eindelijk wakker? Over de verborgen krachten achter

het wereldtoneel. Ankh Hermes 2006.

Soms zijn er van die boeken die mateloos boeien, die je niet los laten, maar

waar je ook zo je vragen over hebt. Het genoemde boek is er zo een.

Velen roemen het World Wide Web (internet) web, anderen kijken er

kritisch naar. Weinigen beseffen echter welke macht hierachter staat: die

van het apocalyptische Beest, verbonden met het getal 666. Deze

tegenkracht probeert op alle mogelijke manieren de spirituele evolutie

van de mens tegen te houden. Totale controle, implantatie van de micro-

chip, Big Brothertechnieken en bewustzijnsmanipulatie behoren tot het

scenario, waarin internet een centrale rol speelt. In plaats van een

nieuwe hemel en een nieuwe aarde, verbonden met de ascensie van

onze planeet rond 2012, pogen de tegenkrachten een “Nieuwe wereld-

orde” te vestigen, waarin de mens tot slaaf geworden is.

In zijn boek wil Messing laten zien hoe de eens gevallen enge-

len, bekend als “wachters”, de verborgen krachten zijn achter de hui-

dige wereldsituatie. Door inzicht, bewustwording, licht en liefde kunnen

we een tegenwicht vormen tegen deze duistere krachten en zo

misschien een wereldcatastrofe voorkomen.

De mens staat in het huidige stadium van evolutie voor een sprong

in het bewustzijn, maar het lijkt alsof tegenkrachten proberen een

andere wereldorde te vestigen, waarin de spirituele vrijheid van de

mens juist wordt ondermijnd. Volgens Messing is er echter veel hulp.

De mens wordt omgeven door het Licht zelf en door vele lichtwezens,

die ons steeds ondersteunen, als we onze verantwoordelijkheid maar

durven te nemen. Ondersteuning voor mensen die bereid zijn goed en

kwaad te onderscheiden én daar bovenuit te stijgen

Het boek biedt een op zich prima overzicht van de drastische

inperking van de privacy in ruil voor meer veiligheid in ‘de oorlog tegen

terreur’. Veel informatie over de mogelijkheden en toepassingen van
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hedendaagse technieken die ons privéleven steeds minder privé

maken. Terroristen willen het einde van de vrijheid in Het Westen. Dit

boek maakt duidelijk dat de Westerse reactie tot hetzelfde resultaat

leidt. Het biedt veel bronmateriaal met talloze praktijkvoorbeelden over

de praktische invloed van de oorlog tegen de terreur op ons

privéleven. De schrijver wil proberen aan te tonen hoe via subliem

onderzoekswerk welke verborgen krachten er feitelijk spelen achter

het wereldtoneel.

Toch krijg ik hier en daar een onbehaaglijk gevoel. Messing

spreekt van tegenkrachten die onze geestelijke vooruitgang willen

tegenhouden. In zijn boek analyseert hij deze tegenkrachten en onthult

hij de leugens waarmee onze wereld is besmet. Hij zit op de lijn van

mensen als bijvoorbeeld de filmmaker Michel Moore, die zelfs

betrokkenheid van de Amerikaanse regering bij de aanslagen

impliceert. Ook probeert hij verbanden aan te tonen tussen geheime

genootschappen en regeringen. Messing ligt kennelijk wakker van de

bedreigingen van onze vrijheid en privacy en waarschuwt voor een

Big-Brotherstaat.

Als journalist en ex-politiek redacteur ben ik meerdere malen

geconfronteerd met het conspiritatieve denken, ofwel het complot-

denken. Er waren en zijn tal van obscure groepjes die de meest ver-

schrikkelijke scenario’s voorspelden. Als het allemaal was uitgekomen,

zou ik nu met een mitrailleur ergens in de Biesbos deel uitmaken van

een verzetsgroep tegen dictatuur. Ik wil Messing niet in verband bren-

gen met dergelijke groepjes. Integendeel! Daar is hij te integer voor,

maar hij kan mij niet overtuigen van betrokkenheid van de Amerikaan-

se regering bij 9/11, al sluit ik niet uit dat er sprake zou kunnen zijn van

een staat binnen de staat, waar Bush geen weet van heeft. Bewijzen

zijn er echter niet. De VS lijkt de kwade genius te zijn van dit tijdperk.

Amerika speelt, zo zegt hij in een interview in het nieuwe blad “Diep”,

“een gevaarlijke rol. Een geheime top zou aansturen op een

wereldwijd faillissement. De hele wereld kan dan worden meegesleept

in een crash, waarna een cashloze maatschappij kan worden

gerealiseerd. Iedereen is te controleren, door bijvoorbeeld het

gps-systeem en bankpassen, biometrisch paspoort en identiteitschips.

In 2008 zijn alle dieren gechipt en zijn er al plannen kinderen te chip-

pen. Kortom, duistere krachten, slechte engelen met boze bedoelin-

gen, duistere toekomst…” Ach, hoe vaak is dit niet gezegd?

Het boek is één opsomming van de gevaren die onze wereld

zouden bedreigen. Hoewel ik graag wil geloven dat er sprake is van

manipulatie, misleiding en bedrog en ook dat er lieden zijn die uit zijn

op wereldwijde en gecontroleerde macht, denk ik toch dat Messing

hier wat is doorgeschoten. Zo stelt hij wel de vraag wie George Bush

nu eigenlijk is, maar na een hoofdstuk vol met feiten over hem, heeft

hij deze vraag niet beantwoord. En dan het getal 666… Dat heb ik al

zo vaak gelezen, en wat Messing daarover zegt, is mij te speculatief.

Het boze en alziend oog van Big Brother, zou overal aanwezig zijn om

ons te ´bewaken´ en te ´beschermen`, enz. enz.

Toch is het boek van Messing het lezen alleszins de moeite waard,

hij zegt behartenswaardige dingen. Zijn boek is tenslotte een poging

om politiek en spiritualiteit met elkaar te verbinden en belangstelling te

wekken voor de machten achter de machten, de geschiedenis achter

de geschiedenis, voor de nadelen en mogelijke bedreigingen van het

internet. Messing schudt je in ieder geval wakker. Wie het boek voor

het slapen gaan leest, slaapt niet meer zo rustig en dat is zijn bedoe-

ling: wakker worden uit de dodenslaap en licht verspreiden.

Inmiddels is er ook een DVD beschikbaar met een “onthullend in-

terview “met Marcel Messing, waarin de interviewster Messing kenne-

lijk adoreert en geen kritische vragen stelt. Jammer, want die vragen

zijn er althans wat mij betreft wèl. Het vraaggesprek is meer een

monoloog van de docent Messing en met die onthullingen valt het ook

wel mee. Messing levert veel boeiend materiaal en boek en interview

stemmen tot nadenken, maar ik zou graag met hem onder meer van

gedachten willen wisselen over die gevallen engelen die onze gees-

telijke evolutie in de weg zouden staan..en ook verantwoordelijk zijn

voor ons verblijf op deze aardkloot…Het zou voor het boek verhelde-

rend zijn geweest als deze en andere informatie ook in het boek opge-

nomen was... Het geeft een aardig beeld van de visie van Messing

waaraan hij zijn conclusies verbindt…

Benjamin Adamah:

Nulpunt-revolutie. Hoe tachyon-energie en verticaal bewustzijn de

2012-droom kunnen waarmaken. Ankh-Hermes 2006.

De onder ‘geheimzinnige” omstandigheden gestorven Nikola Tesla

wist in 1898 al, dat tachyonenergie alle fossiele brandstoffen kon ver-

vangen vanuit één onuitputtelijke krachtbron, 100% milieuvriendelijk en

overal ter wereld vrijwel kosteloos aan te boren. Derde Wereld, het

correlaat olieoorlogen en terrorismedreiging en het broeikaseffect

blijken volstrekt overbodig. Tachyonen bieden voorts revolutionaire

mogelijkheden voor de geneeskunde en de ontstoring van elektro-

smog, de hoofdoorzaak van stress en een pandemie aan modeziektes.

Tot slot behandelt Nulpunt Revolutie tachyonen als “intelligente

energievorm”. De interactie ervan met ons bewustzijn, maakt een up-

grade mogelijk vergelijkbaar met onze overgang van prehistorie naar

beschaving. In een tijd van chronisch dreigende energietekorten, een

uitgeputte Aarde en een volledig uit de hand lopende innerlijke crisis

van de mensheid pareert Nulpunt-Revolutie het boiled frog syndroom

met onverwachte inzichten en een schat aan ongecensureerde kennis.

Het beruchte chaospunt of nulpunt dat in december 2012 wordt

verwacht conform diverse Indiaanse kalenders en profetieën krijgt in

Nulpunt-Revolutie bijval van een gedetailleerde prognose op grond van

de westerse astrologie.

Benjamin Adamah (1964) werkte als kunstenaar, copywriter en

Internet-communicatie-specialist voor hij professioneel astroloog en

publicist werd. Hij is klassiek geschoold en getraind in de westerse

esoterische traditie en volgde onder meer lessen bij David Goddard en

de qabbalist Z’ev ben Shimon Halevi. Nulpunt-Revolutie is zijn eerste

boek. Hoewel het gemakkelijk voor een conspiracy-studie kan en zal

worden aangezien, is het in werkelijkheid een visie en aanval op de

tijdgeest vanuit een levensbeschouwing die wortelt in Herakleitos, Py-

thagoras, Izaak Luria en Mahmud Shabistari. Van hieruit wordt recht

tegen de stroom van het boiled-frog-syndroom in roeiend een

alternatieve en her-menselijkte realiteit voorgesteld. Vandaar dat

Nulpunt-Revolutie veel meer is dan een boek over tachyon-energie en

dicht in de buurt komt van een volledig geactualiseerde versie van het

gedachtegoed van Julius Evola en René Guénon. Waar echter bij

laatstgenoemden de aristocratisch opgeheven wijsvinger wordt

ingezet, valt Nulpunt-Revolutie op door humor en relativering. Het zal

conspiratief denkenden sterken in hun overtuiging dat er al eeuwen

sprake is van “zwarte machten” die bewustwording en vooruitgang

willen tegenhouden en ook een rol speelden bij dood van Nikola Tesla.

Toch is het boek van Adamah een belangwekkend boek dat laat zien

welke enorme mogelijkheden er zijn om deze wereld leefbaarder te

maken. Tachyonen en tachyonentoepassingen openen in zijn visie

immers ongekende mogelijkheden voor de wereldhandel. Bijvoorbeeld

enorme besparing die tachyonen-convetoren voor gewone

huishoudens en bedrijven opleveren op de netto energiekosten. Maar

liefst 99%. Ook zal de Tachyonen-emanicapatie, zoals Adamah dat

noemt, kunnen bijdragen tot het einde van de wereldveramikanisering,

die immers onlosmakelijk verbonden is met olie- en NWO-politiek.

Tenslotte gaat Adamah in op december 2012, het Galactisch

Nulpunt. Het jaar 2012 zou volgens hem heel goed het jaar kunnen

worden waarin een oud stelsel implodeert en we weer bij nul kunnen

beginnen met iets beters. Wat ik mij altijd weer afvraag: waarom

moeten we wachten met iets beters te gaan doen. Waarom niet nu?

Ervin Laszlo:

Het chaos-punt. De wereld op een tweesprong Nu werken aan

mondiale vernieuwing om straks totale ineenstorting te

voorkomen. Ankh-Hermes, 2006.

De wereld nadert zijn ‘chaospunt’, het moment waarop hij onherroepe-

lijk in een nieuwe fase in zijn ontwikkeling terechtkomt die ofwel leidt

tot afbraak, of tot een doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van

functioneren. Als een samenleving de grenzen van haar stabiliteit

bereikt en vlak voor het chaospunt staat, wordt zij supergevoelig en

ontvankelijk voor kleine fluctuaties, zoals veranderingen in waarden,

overtuigingen en aspiraties. Deze ‘butterfly effects’ – kleine en zoge-

naamd onbelangrijke acties en initiatieven – plaveien de weg naar dat

kritieke chaospunt waarop het systeem de ene of de andere kant

opvalt. Als consument en klant, als belastingbetaler en kiezer, en als

publieke opinie kunnen wij door actie en initiatief die fluctuaties creëren

die het komende chaospunt kunnen laten omslaan richting vrede,

opbouw en duurzaamheid. Laszlo is auteur van Kosmische visie,

Bezielde kosmos en Je kúnt de wereld veranderen. Een chaosvenster

of beslissingenvenster is een voorbijgaande periode in de evolutie van

een systeem waarin iedere invloed of prikkel van buitenaf, hoe gering

ook, tot dusdanige proporties kan worden opgeblazen, dat bestaande

tendensen erdoor worden veranderd en er nieuwe tendensen en

processen ontstaan.

Het chaospunt is de cruciale toestand in de evolutie van een

systeem waarop tendensen die tot de huidige toestand van het
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dat oost en west lang niet zover uit elkaar liggen als de Kerken

ons hebben doen geloven.

Christus leeft hier en nu in het hart en in het hart zal hij op-

staan. Het hart is immers de plaats op het kruis waar twee bal-

ken elkaar snijden. De hangende heiland is de roos op dat

kruis ofwel de opgebloeide hartchakra.

Kaarsenvlammen als chakrasymbolen
Toen ik die nacht, op een Amsterdamse brug staande, een

torenklok hoorde slaan, opende mijn hart zich. Dat gebeurde

echt! Terwijl de klokkengalm over de stad zweefde, voelde ik

een warme energie op de plaats van mijn hart. Noem het een

manifestatie van Liefde, een hartverwarmende trilling, voort-

gebracht door enkele bronzen klokken. Onmiddellijk was mij

duidelijk hoe intens deze kerstnacht beleefd kan worden. Net

als iedereen was ik gewend aan de traditionele symbolen,

kerstboom, ballen, lichtjes, slingers. Ongetwijfeld wekken

deze symbolen een zachtmoedige intimiteit tot leven.

Nu ik daarop terugkijk en verder zie dan de familiaire gezel-

ligheid, weet ik waar die kerstboom werkelijk voor staat. Het is

niet alleen de vruchtbaarheid van de komende lente die ermee

wordt uitgedrukt, maar ook de zomer der volwassenheid van de

menselijke ziel. Waar de stam een beeld is van de ruggestreng,

daar symboliseren de kaarsenvlammen de zeven geopende

chakra’s, geheel gericht op het ontvangen van de goddelijke ze-

gen, die vanuit de kruin neerstroomt tot in het hart.

Op achttienjarige leeftijd twijfelde ik ernstig aan het be-

staan van Jezus. Kopschuw van de oude bijbelse verhalen ging

ik op zoek naar diepere waarden en langs deze omweg vond ik

de innerlijke Christus terug. Yeshua ben Joseph, een van de

honderden rondreizende predikers gaf de verstrooide Joodse

stammen hun unieke identiteit door ze het Koninkrijk van God

te beloven. Triomfantelijk begonnen ze de anonieme profeet te

vergoddelijken en de latere auteurs van de evangeliën recon-

strueerden zijn leven aan de hand van Griekse, Joodse en

Egyptische motieven. Daardoor transformeerde Yeshua ben

Joseph in Jezus de Christus, het beeld van de Sol Invictus, de

Onoverwinnelijke Zon, jarig op de dag van de winterzonne-

wende, evenals Mithras.

Zo werd de zwervende prediker, wiens etensnap gevuld

werd door zijn toehoorders langs de weg, de grondlegger van

de westerse beschaving, inspirator van majestueuze kathedra-

len, schitterende muziek, magnifieke beelden en betoverende

schilderijen. Deze Yeshua, Jezus Christus, slaagde erin het

volledige westen te betoveren. Generatie op generatie opende

het hart voor de meester, wiens ziel zich boven alle

theologische haarkloverijen verhief.

Het levende brood uit het broodhuis
Pas na de Tweede Wereldoorlog, na de spectaculaire vondst van

Nag Hammadi, kwam de ware Christus tevoorschijn achter de

icoon van de Kerken, een Christus die het hart van ieder indivi-

du wilde bewonen. Die Christus was het die ter wereld kwam in

het huis van het brood, want dat is de ware betekenis van de

plaatsnaam Bethlehem. Nergens anders kon de profeet het le-

venslicht zien, die zichzelf “het levende brood” noemde en die

in het hart van zijn gebed het “Onze Vader” de bede “Geef ons

heden ons dagelijks brood” plaatste. Voor hem was de brood-

metafoor ons geestelijke voedsel, toebereid in Bethlehem, waar

de mens de spirituele inspiratie ontving die hem van deze mate-

riële wereld de geestelijke wereld zou binnenleiden. In de kerk

symboliseert de hostie dit eeuwige brood van wijsheid.

De harde, radicale en op winst beluste maatschappij waar-

van wij deel uitmaken, is geworteld in de betovering van dit

brood, de magie van het leven, de werkelijkheid van een onver-

gankelijke mythe. Aan deze mythe is het te danken dat geeste-

lijk vuur onze aderen doorstroomt en een diepe onberedeneer-

bare liefde ons hart verwarmt. Zonder deze mythe zal de maat-

schappij verstenen tot een harteloze, hebzuchtige, haatdragende

hel, waarin voor goddelijke betovering geen enkele ruimte is.

En dat mogen we met ons allen toch niet willen.

Kerstmis, feest van de winterzonnewende, houdt de belofte

van volwassenheid in. Tijdens die stille, heilige midwinter-

nacht wordt de vervoering geboren op de wieken waarvan wij

onze vleugels kunnen uitslaan naar een hoger leven. Dat was

wat ik op die Amsterdamse brug ervoer zonder te beseffen wat

het was. Er gebeurde iets met mij, in mij en door mij. Onge-

merkt onderging mijn wezen een verandering die heel mijn

verdere leven heeft getekend. Op de vlucht van de nachtelijke

klokkengalm ondernam ik de zoektocht naar de Christus in

mij. Hopelijk ben ik hem op het spoor.

Stoffelijke lichamen zijn opgebouwd vanuit kosmische

krachtvelden. Mentale, astrale en etherische velden selecteer-

den de nodige elementen voor onze individuele levensgang en

drukten die af in de genen. Zo werd Jezus voorbereid op zijn

unieke zending en krijgt ieder van ons de kans om de zin van

ons leven te vinden en waar te maken. Daar op die brug voel-

de ik mij al omhuld door mysterieuze krachten, hoewel ik ze

niet kon benoemen. Nu besef ik terdege de zin en betekenis

van een kerstviering.

De energie van de winterzonnewende
Omlijst door dennengroen en kaarslicht doen wij voor enkele

ogenblikken alsof de boze buitenwereld niet bestaat. Werel-

dwijd stellen mensen zich open voor de energie van de winter-

zonnewende, die ook in hun eigen ziel werkzaam is.

Gewoonlijk hult ons zielenleven zich in een bescheiden

zwijgen. Wachtend op onze aandacht gaat het pas tot actie

over zodra wij willen luisteren, ons hart willen openen voor

krachten, die ons als de geuren van bloesems omzweven.

Zo’n gelegenheid doet zich voor in de kerstnacht, die juist

om die reden als stil en heilig wordt bezongen. De sluier tus-

sen het fysieke en de ziel is transparanter dan ooit. Het aroma

van de ziel doorgeurt ons. Even staan wij los van wat de me-

dia melden. In stilte worden wij onze potentiële heelheid ge-

waar. De herdenking van de geboorte is tegelijk de gewaar-

wording van de verborgen eenheid met de uiteindelijke werke-

lijkheid, die wij God noemen, diep verscholen in de domeinen

van het onbewuste.

Daaruit putten wij de kracht om verder te gaan op het pad

van dienen. Daaraan ontlenen wij onze motivatie en daardoor

hervinden wij de balans in ons leven, het broodnodige tegen-

wicht aan de maatschappelijke onrust. Met ons allen staan wij

op een brug in een oude binnenstad. Aan onze linkerhand de

turbulente wereld en rechts de spirituele inkeer. Uit de verte

komen de klanken van klokken aanwaaien, teken van godde-

lijke aanwezigheid. Laten we dat nooit vergeten, ook niet als

het leven na de kerstnacht zijn onstuimige ritme herneemt.

* * *
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De Betovering van Kerstmis

Johan Pameijer

Jaren geleden stond ik tijdens de kerstnacht op een brug in de

Amsterdamse binnenstad. De gewoonlijk zo hectische buurt

leek in sluimer verzonken. In de verte sloeg een torenklok. Op

de Nieuwmarkt zong een koortje van het Leger des Heils

kerstliederen. De sneeuw ontbrak. Het was stil en vochtig. De

afgevallen bladeren van de bomen langs de gracht plakten op

de glimmende keitjes. Een enkele voorbijganger haastte zich

als een schaduw door de nacht.

Op dat moment realiseerde ik mij hoe fragiel de sluier is

tussen deze wereld en het bovennatuurlijke domein, waarin zij

gebed ligt.

Ik was een jaar of achttien. Destijds kende ik de beroemde

uitspraak van Angelus Silesius nog niet, die zei: “Als Christus

slechts in Bethlehem en niet in het eigen hart geboren wordt,

dan ben je toch verloren.” Nu besef ik hoe waar deze woorden

van de Silezische filosoof zijn. Toen kon ik me slechts ver-

wonderen over de subtiliteit van de kerstnacht. De betovering

prikte als fijn ijskristal op de huid. Je proefde de magie van de

in onverbreekbare stilte gedompelde nacht.

Nu begrijp ik ook wat dat gevoel veroorzaakte. Het was iets

in de atmosfeer. De natuur maakt een pas op de plaats. Een bij-

na onmeetbaar ogenblik houdt de tijd op. De Tibetanen noemen

dat moment het ‘bardo’. Het is de stilte tussen een in- en een

uitademing, de pauze tussen waken en slapen, zelfs tussen leven

en dood. Een werkelijk magisch moment van omkering. De kil-

te van de herfst bereikte haar diepste punt en wendt zich weer

naar boven, in de richting van de zon, de winterzonnewende.

Dat is het ogenblik waarop de Onoverwinnelijke Zon wordt ge-

boren, door de Romeinen gevierd in het feest van de Sol Invic-

tus en geprojecteerd op de Perzische godheid Mithras, wiens

geboortedag op 25 december werd gesteld.

Op die brug in de Amsterdamse binnenstad was daar wei-

nig van te merken, maar de sfeer verschilde aanzienlijk van de

stemming in andere nachten. Als journalist met nachtdiensten

fietste ik elke nacht door deze buurt. Gehuld in de mantel van

duisternis kreeg de stad een mysterieus uiterlijk. Eerder was

mij wel opgevallen hoe innerlijk een stad in de nacht kan zijn.

Het bruisende van overdag heeft zich naar binnen gekeerd.

Het leven heeft zich teruggetrokken tot achter de schilderach-

tige gevelrijen. Dat gaf elke nacht iets spookachtigs. Demonen

van ontucht zwalkten dan door de donkere stegen en de licht-

reclames schreeuwden de stilte weg. Dat waren de gewone,

alledaagse nachten. In de kerstnacht bogen zelfs de demonen

deemoedig hun koppen, terwijl de reclames zwegen. Bijna bij

toeval was ik deze nacht buitenshuis en ik stond op de brug

om de bijzondere sfeer te inhaleren.

Vaak denk ik daaraan terug, nu de tijden veranderd zijn.

Op rijpere leeftijd aangekomen vullen mijn gedachten zich

met heimwee. Nostalgische gevoelens herinneren aan de be-

reidwilligheid van de wereldstad om een subtiele geboorte in

de zielenwereld met gepaste inkeer te gedenken. Wij zijn ge-

wend geraakt aan het helse spektakel van economische bedrij-

vigheid, de hectiek van een dolgedraaide maatschappij. Het

wereldgebeuren, uitgebraakt door onverzadigbare media, be-

stookt onze keukentafels. Onze brievenbussen vreten zich zat

aan ongevraagde reclamefolders en ongewenste post. Onafge-

broken brullen onze mobieltjes vanuit broekzakken en dames-

tassen om aandacht en we internetten ons suf om maar niets

van de wereld te missen. Het lijkt alsof de mensheid zich

gewillig heeft onderworpen aan de mallemolen van moderne

technieken.

Veel jongeren kunnen niet meer rekenen, de taalvaardig-

heid van toekomstige leraren overstijgt amper de kleuterklas

en onze geschiedenis is verworden tot een wereldvreemd abra-

cadabra voor talrijke scholieren. Was Jezus niet een soort Har-

ry Potter? En Bethlehem de plaats van de zoveelste moordaan-

slag? Pasen en Pinksteren zijn afgedreven naar de mistige vel-

den van vergetelheid en van Kerstmis weet nog maar een en-

keling dat destijds iemand geboren is die nogal belangrijk

geweest schijnt te zijn. Deze omstandigheden laten maar één

conclusie toe. In deze tijd is kerstmis belangrijker dan ooit.

Het archetype van de westerse beschaving
Op de dag van de winterzonnewende behoort ieder welden-

kend mens de wortels van de westerse beschaving te geden-

ken. Wat men ook omtrent Jezus Christus gelooft, één ding

staat stevig in ons bewustzijn verankerd: Christus is het arche-

type van onze civilisatie en kerstmis bepaalt ons bij de levende

bron van ons bestaan. Door dat te negeren vervreemden wij

ons van onze wortels, snijden wij ons af van onze voedings-

bodem en verworden we tot een verwelkende plant in een ten

dode opgeschreven maatschappij.

Ben ik dan niet in mijn sas over de technologische evolu-

tie? Mijn antwoord kan kort zijn en even zakelijk als de gedes-

oriënteerde samenleving. Ik ben oprecht verheugd over onze

verworvenheden, maar ben bezorgd over het verslavende ge-

bruik van hulpmiddelen die ons beheersen. Het is alsof figu-

ranten Hamlet spelen. Laten wij ondanks de vooruitgang onze

ogen niet sluiten voor het morele verval in de laatste decennia.

Zegeningen dreigen tot vloeken te vervallen en zaken waar het

werkelijk om gaat in het leven vervagen tot zwijgzame scha-

duwen. Wie niet weet dat Jezus Christus de oorsprong is van

de westerse cultuur, is verworden tot een zielloze robot, een

geprogrammeerd en gehersenspoeld creatuur dat onderhorig is

aan het technisch vernuft.

Jezus Christus, voor de één een kind, geboren uit een

maagd en bestemd tot het kruis. Stervend om onze zonden te

delgen herleefde hij in een zeer materieel voorgesteld hierna-

maals. Een ander beziet de verhalenreeks tussen kribbe en

kruis als de grote metafoor van ons zielenleven. Wij mogen

onze schuld niet op hem afschuiven, maar nemen zelf de ver-

antwoordelijkheid. De oosterse wet van karma geldt evenzeer

voor de westerling: oog om oog, tand om tand en “wie uit de

gevangenis (van de materie) wil komen, moet eerst zijn schuld

(zijn karma) afbetalen.” De Jacobusbrief (4:3) spreekt onom-

wonden over het “Rad der geboorten” alsof hij aan wil geven
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systeem hebben geleid ineenstorten en het systeem niet meer kan

terugkeren tot zijn vroegere toestand en gedragsmodi, maar

onomkeerbaar wordt gelanceerd langs een nieuw traject, dat of tot zijn

ineenstorting leidt, of tot een doorbraak naar een nieuwe structuur en

modus operandi.

Laszlo beschrijft tijdens zijn presentatie, dat we een chaospunt

naderen. Het betekent dus, dat door elke actie van onszelf (hoe klein

ook) we invloed hebben op een volgende fase. Een fase die leidt tot

afbraak of tot doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van functioneren.

Wie de antennes goed richt, voelt volgens Laszlo die turbulentie,

het naderen van het punt waarop het systeem zal omslaan. Daarbij is

het van belang te onderkennen dat dat kantelpunt niet nog honderden

jaren zal duren, maar de komende 5 a 10 jaar plaats zal vinden. Ofwel

we moeten nu werken aan mondiale vernieuwing. En als je zijn weblog

regelmatig leest, dan zie je allerlei kleine kantelpunten die bij zullen

dragen aan die vernieuwing. Daarbij doelt hij op het veranderende

leiderschap, de mens centraal stellen, toename van upstreamdenken

en -handelen, het gaan van push naar pull in zowel het verkoop- als

marketingproces, de aandacht voor zingeving, de vele voorbeelden

van experience economy en transformatie economy, de web 2.0

instrumenten om al deze initiatieven vorm te kunnen geven, het

tijdperk van communicatieve zelfsturing, de aandacht voor een wend-

ing, etc.

Het boek bevat een voorwoord van de bekende sience-fiction

auteur Sir Arhur C. Clarke. Zijn bekendste boek is waarschijnlijk 2001:

A Space Odyssey, gebaseerd op het filmscenario dat hij samen met

Stanley Kubrick schreef voor diens gelijknamige film, en dat op zijn

beurt weer was gebaseerd op Clarkes korte verhaal The Sentinel. De

film uit 1968 was baanbrekend en wordt beschouwd als een mijlpaal in

de filmgeschiedenis. Clarke werd, samen met Kubrick, zelfs genomi-

neerd voor een Oscar. Clarke schreef nog een aantal vervolgen op

2001, waarvan de eerste eveneens verfilmd is. Clarke deed samen

met Walter Cronkite verslag van de Apollo-maanexpedities. In zijn

voorwoord zegt Clarke, met Ervin Laszo, dat de toekomst niet voor-

speld, maar gecreëerd moet worden. “Wat wij vandaag doen, geeft

vorm aan de dingen van morgen: vooral onze kijk op de uitdagingen

die ons wachten, alsmede de visie die we ontwikkelen om ze de baas

te worden. Zijn boek verschaft ons essentiële richtlijnen voor het

creëren van een positief scenario voor onze gemeenschappelijke

toekomst – voor het nieuwe denken en handelen dat dit

toekomstscenario vereist.”

Herbert van Erkelens:

De dertien tonen der schepping. Over getallen, de Maya’s, het jaar

2012, het vrouwelijke principe en Jung. Ankh-Hermes, 2006

Herbert van Erkelens is voor Reflectielezers geen onbekende; hij

schreef meerdere artikelen. Hij is gepromoveerd in de kosmologie. Hij

werkt o.a. als freelance journalist en docent alchemistische symboliek

en schreef enkele boeiende boeken. Voor dit nummer volstaan we met

een aankondiging van dit, eveneens boeiende boek. In de volgende

Reflectie zullen we het boek uitvoerig bespreken.

De eerste dertien getallen van de heilige kalender van de Maya’s,

ofwel de dertien tonen van de schepping, stellen psychologisch

verschillende niveaus van bewustzijn voor. Getallen zijn volgens Jung

en de fysicus Pauli een brug tussen natuurwetenschap en diepte-

psychologie. De Mayakalender is daarom meer dan een kalender, het

is ook een weergave van de ontwikkeling van de mensheid. We zitten

volgens de kalender tussen 1897 en 2012 in een grote overgang en er

zal een wereldwijde verschuiving in bewustzijn optreden, waarna een

nieuwe wereld van vrede en geluk zal aanbreken.

De werking van getallen merken we nu volop, zowel in dromen,

innerlijke belevingen, graancirkels en andere boodschappen uit een

andere dimensie. Het werk van de Zwitserse kunstschilder Peter Birk-

häuser weerspiegelt die ontwikkeling al en laat, verbeeld door de ‘Ko-

ningin van de Nacht’, zien dat het vrouwelijke principe bij het aan-

breken van de nieuwe wereld weer in ons bewustzijn zal terugkeren.

Bob Coppes:

Bijna-doodervaringen Een zoektocht naar het licht. Aspekt, 2006.

In dit boek wordt de stand van het wetenschappelijke onderzoek naar

Bijna-doodervaringen (BDE) weergegeven. Daaruit blijkt, dat deze

ervaringen echt zijn en dat een onafhankelijk bewustzijn buiten ons

lichaam mogelijk is. Ook wordt ingegaan op het bestaan van zowel

positieve als negatieve BDE-en. De BDE-en geven inzicht in wat er

gedurende de eerste ogenblikken na onze dood gebeurt. Mensen die

een BDE hebben gehad, lijken antwoord te krijgen op bijvoorbeeld de

vraag wat het doel is van hun verblijf op aarde. De ervaringen lijken

ook een boodschap te bevatten over wat we met ons leven zouden

moeten doen en wat niet. De BDE-en begeven zich daarmee op het

terrein van de religies. Religies zeggen dat soort spirituele vragen ook

te kunnen beantwoorden, maar pretenderen bovendien ook nog vaak

een monopolie op de waarheid te hebben. Of dat terecht is, wordt voor

vijf grote religies onderzocht. Aangegeven wordt wat hun essenties zijn

en waar de parallellen met de BDE-en zitten, maar ook waar de di-

verse religies op de verkeerde weg zitten. Het boek verdient veel

aandacht en roept ook enkele kritische vragen op. Vooral waar het de

noties over religies betreft. Wij komen daar in het volgende nummer

uitvoerig op terug.

Recent verschenen
Dr. David Hammelton: Het is de gedachte die telt.

Op alle mogelijke levensterreinen spelen ons gedachte- en gevoels-

leven een belangrijke rol. Via biochemische processen, maar ook op

energetisch niveau werken gedachten en gevoelens door in ons

lichaam, tot zelfs in onze genen en de structuur van ons DNA. Dat is

de gedurfde, maar niettemin door uitgebreid wetenschappelijk

onderzoek onderbouwde boodschap van dit boek.

Hein Stufkens: Het mysterie, dat ben jij! Ankh-Hermes, 2006.

De wetenschap is de heersende religie in het Westen. Ze bepaalt ons

wereld- en mensbeeld. Maar ze beperkt onze wereld ook, namelijk tot

het objectief waarneembare en rationeel verklaarbare. Daarmee is

onze wereld onttoverd, van het mysterie ontdaan. Toch is de herinne-

ring aan een ander, dieper weten, niet geheel door de dictatuur van de

rede verpletterd. Op de vraag of we nog ergens in geloven, antwoor-

den velen: ‘Ik geloof wel dat er Iets is.’ Dit boek stelt, dat de zoektocht

naar dat ‘Iets’ misschien wel de belangrijkste uitdaging is van onze tijd.

Ze vraagt van ons dat we weer leren luisteren naar ‘de binnenkant’ van

de dingen, naar de verborgen dimensie in al wat is, naar het mysterie:

allereerst daar waar het ons het meest nabij is, in onszelf.

Bij Ankh-Hermes verschenen van Hein Stufkens onder meer:

Mededogen als menselijke bestemming, In vrede leven, In liefde leven,

Het zevenvoudig pad van Franciscus van Assisi en Woorden van

Jezus voor elke week.
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Geen gehandicapte baby’s meer?

Abortus om hazenlip, ofwel ‘schisis’, komt voor,

zo meldde de onlangs in het radioprogramma “De

Ochtenden".

Nederlandse ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren

zeker drie abortussen uitgevoerd omdat het vooruitzicht

van een baby met een kleine en behandelbare afwijking

voor de ouders onverdraaglijk is. Een hazenlip is dus al

aanleiding om tot abortus over te gaan. Het moet niet

gekker worden,.

Als de ouders van Abraham Lincoln in zijn tijd gebruik

hadden kunnen maken van de echotechniek, zouden ze

geweten hebben dat hij een horrelvoet had. Stel dat ze

besloten zouden hebben om hem niet ter wereld te laten

komen. De wereld zou een markant figuur gemist hebben

en…de geschiedenis zou er ook anders uit hebben gezien.

Als er meer ouders komen die er zo over denken, zullen er

ook geen operazangers met een zware handicap geboren

worden enz.enz.

Wat voor Lincoln geldt, zou ook gegolden hebben voor

vele ander ongeboren vruchten met een áfwijking. Ook die

bekende operazanger. Het zegt iets over onze huidige

samenleving, waarin mensen steeds meer moeite hebben

lichamelijke afwijkingen en die ook graag willen

voorkomen.

Hoe ziet een samenleving eruit waarin lijden zo veel

mogelijk voorkomen wordt? Gelukkig zijn er nog steeds

liefdevolle ouders die dankbaar zijn om voor hun

gehandicapte kind te mogen zorgen. — LdK



Open uw hart voor de natuur *)

Rudi Jansma

“ Het hart . . . is het orgaan van de spirituele mens in het fysieke lichaam,

door middel van een straal vanuit de spirituele monade naar het fysieke

voertuig van de mens. Er kunnen daarom verschillende namen aan

worden gegeven: het orgaan van het reïncarnerende ego; het orgaan van

de persoonlijke mens. Maar het kan ook het orgaan van het leven worden

genoemd, want het is het levenscentrum van het fysieke lichaam. Vanuit

het hart stromen de stralen die het denken verlichten omhoog naar de

hersenen . . .– Dialogen van G. de Purucker, blz. 1025

Het hart als zintuig, door Stephen Harrod Buhner is een bijzonder

boek en fungeert als een brug tussen de mentale wetenschap en de

subtiliteiten van het hart. De twee delen waaruit het bestaat, Systole en

Diastole, lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te

hebben. Maar de schrijver is erin geslaagd door middel van

wetenschappelijke informatie, diepgevoelde ervaringen met planten, en

citaten uit proza en poëzie een geheel te scheppen dat een gezonde

verbinding legt tussen wetenschap en new-age-sentimenten, tussen

historische en moderne perceptie van de natuur, tussen proza en

poëzie, tussen persoonlijke mentale en emotionele ervaring en

geneeskunst die is gebaseerd op altruïsme en universele ethiek. De

verbindingsdraad is die van een mysticus die een verscheidenheid aan

voorbeelden kiest om universele waarheden te onthullen.

Na een korte inleiding over zichzelf opent Buhner een felle aanval

op het lineaire ‘euclidische’ denken. Hij laat zien dat rechte lijnen en

keurige wiskundige systemen in de natuur niet voorkomen, en dat

fractalen en Mandelbrotstructuren de waarheid veel dichter benaderen.

Hij huldigt met kracht de opvatting dat de abstracties die op scholen

constant als werkelijk- heden worden gepresenteerd een groot

obstakel zijn voor het verkrijgen van kennis rechtstreeks uit de natuur.

Het is tegelijkertijd duidelijk dat regelmatige proporties en hun

harmonie inherent zijn aan de natuur. Dit wordt beklemtoond door een

aantal van de grootste zielen van de mensheid, onder anderen Py-

thagoras en Plato; en men vindt deze ideeën eveneens in de

geschriften van Hindoes, Jains, Babyloniërs en Egyptenaren. In de

geschriften van de Maya’s was de eerste daad van de Bouwers van

het universum om met touwen het vierkant uit te meten; het vierkant

dat zo’n belangrijke plaats inneemt in kosmologieën over de hele

wereld. Ook al lijkt niets in de natuur volledig te beantwoorden aan de

idealen van geometrie en wiskunde, de natuur schijnt deze idealen wel

te weerspiegelen, bijvoorbeeld in kristallen en in de regelmatigheid en

perfectie in het planten- en dierenrijk. Het lijkt me dat wiskunde de

noumenale of hogere mentale wereld van de goden probeert te

beschrijven, en dat het leven op altijd speelse en harmonieuze wijze

ronddartelt binnen de mogelijkheden van deze noumena – en dat zijn

de allesdoordringende natuurwetten. Een lineair denkende geest is

echter slechts een zwakke en gekristalliseerde afspiegeling van de

spiritueel-intuïtieve geest, en als men zich uitsluitend vastklampt aan

deze afspiegeling is dat inderdaad een groot obstakel voor het

begrijpen van het leven.

De wetenschappelijke delen van het boek bespreken de fysiologie

van het hart, de hersenen en van individuele cellen – in het bijzonder

in relatie tot de voortdurende productie en uitwisseling van informatie

via elektrische en magnetische velden – evenals de zeer verfijnde en

intelligente processen in de fysieke en energetische natuur.

Communicatie met het lichaam vindt onophoudelijk plaats, binnen en

tussen organen, cellen en individuele organismen, allemaal op een

manier waarbij het hersenverstand, behalve als interpretator en

waarnemer op afstand, niet direct betrokken is. Buhner verwerpt het

intellectuele denken zeker niet, maar hij onderkent de juiste status van

het bewustzijn van het hart, de hersenen en zelfs van de darmen en

andere organen binnen een bewust geheel.

Buhner beschouwt levende systemen als producten van

zelforganisatie van kleinere eenheden, die het resultaat zijn van

ononderbroken – zowel interne als externe – communicatie. Omdat

iedere eenheid, hoe klein ook, zijn eigen specifieke magnetische veld

heeft, communiceert zij met alles om haar heen, en herkent de velden

van andere eenheden en stemt zich daar subtiel op af. Met betrekking

tot cellen citeert de schrijver onder andere Jan Walleczek:

Biologische cellen kunnen worden beschouwd als hoogontwikkelde

informatieverwerkende instrumenten die complexe patronen van

prikkels die van buitenaf komen van elkaar kunnen onderscheiden. In

overeenstemming met dit gezichtspunt is de vondst dat biologische

reactienetwerken net als elektrische circuits rekenfuncties kunnen

vervullen zoals schakelen, versterken, hysteresis, het uitfilteren van

frequentiebanden of de extractie van informatie over

trillingsfrequenties.

De schrijver merkt op dat ‘Cellen uiterst subtiele verschillen in

elektrische velden kunnen waarnemen’, en vervolgt: ‘Het

plasmamembraan is van alle cellen het primaire zintuigorgaan. Het

bezit duizenden over de oppervlakte verspreide receptoren die zijn

ontworpen om storingen van onder andere chemische, elektrische,

hormonale en mechanische aard te ontdekken.’

Buhner is van mening dat, naarmate kleinere eenheden zich

organiseren, een nieuwe identiteit tot aanzijn komt als een groter

systeem dat nieuwe gedragingen vertoont. Hierover ben ik het met

hem maar ten dele eens, want ik denk dat zelforganisatie van kleinere

eenheden niet tot levende organismen zou leiden, maar alleen tot een

samenwerkende gemeenschap zoals een termietenheuvel of een

bijenkorf die ieder op zich unieke gedragingen vertonen die het

resultaat zijn van de samenwerking van de betrokken individuen. Maar

een levend wezen heeft zijn eigen ziel van een hogere orde die leiding

geeft aan de processen van afstemming en samenwerking van zijn

onderdelen. Terwijl ieder aspect en iedere eigenschap van het

universum actief en latent aanwezig is in zelfs de kleinste onderdelen

ervan, hebben ze allemaal een ‘meedogende hand’ nodig die wordt

uitgestrekt vanuit het bewuste Zijn in de vorm van de grotere

vitaal-elektromagnetische velden afkomstig van wat relatief gezien

goden of kosmische bewuste wezens zijn. Deze goden tappen

voortdurend uit een nog hogere bron van intellectuele energie en

transformeren de goddelijke energieën naar het niveau waar ze

kunnen worden aangewend.

Afzonderlijke hoofdstukken behandelen het fysieke, het

emotionele, en het spirituele hart. Het fysieke hart is veel meer dan

alleen een pomp; het is in feite het orgaan dat de ritmen bepaalt van

ons organisme en informatie overdraagt aan het bloed. Het hart

bestaat voor 60 tot 65% uit zenuwcellen – dus het bevat meer zenuw-

dan spiercellen. Naast zijn functie als een verfijnde en intelligente

pomp is het hart vooral een verwerker van bewustzijn en informatie.

Het ritme van een gezond hart is nooit regelmatig: iedere hartslag is

uniek. Zo zijn ook de magnetische en elektrische velden die ieder hart

om zich heen bouwt uniek. Maar deze velden zijn ook buiten het

lichaam meetbaar en dragen zo voortdurend informatie over van het

hart aan de omringende wereld en van de wereld aan het hart. We

kunnen leren bewust naar deze informatieuitwisseling te luisteren door

de subtiliteiten van onze onophoudelijk veranderende gevoelens waar

te nemen.

Dit vormt een brug naar het tweede gedeelte van het boek, dat

gaat over communicatie met planten. Iedere plant heeft een

bewustzijn, net als ieder ander levend wezen, en hij heeft kennis die hij

met anderen wil delen. Iedere plant heeft zijn eigen karakter, niet

alleen wat betreft zijn uiterlijk, maar in het bijzonder in zijn eigen

specifieke magnetische en elektrische krachten waarvan de

aanwezigheid kan worden waargenomen door de energetische velden

van het menselijke hart. Op deze manier is het mogelijk de plant op

een dieper niveau werkelijk te kennen en te begrijpen, en de

uitwisseling van informatie is wederzijds. Dit is de manier waarop

mensen en volkeren die dichtbij de natuur leefden de medicinale en

andere werkingen van planten hebben ontdekt – dus niet

proefondervindelijk met vallen en opstaan zoals ons doorgaans wordt

voorgehouden. Door oefening kunnen we dit type communicatie leren

herkennen – en aan het eind van het boek geeft Buhner ‘oefeningen

voor het verfijnen van het hart als orgaan van waarneming’. Deze

leermethode via het waarnemingsvermogen van het hart kan ook op

cultureel niveau worden toegepast, en de schrijver is van mening dat

deze methode betrouwbaarder en exacter is dan de gebruikelijke
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Thomas in discussie

Een reactie op het artikel van Johan Pameijer in ‘Reflectie’,

herfst“ 2006 (jrg. 3, nr. 3): “Het Evangelie van Thomas is

wel degelijk esoterisch”, door Riemer Roukema*

Toen de heer Lambèrt de Kwant mij vroeg, voor Reflectie een artikel

over het Evangelie van Thomas te schrijven (zie jaargang 3 nr. 2),

verbaasde dit mij, omdat ik wist dat mijn visie hierop door de

meeste lezers van dit blad niet gedeeld wordt. Dat ik toch op zijn

verzoek ben ingegaan, was dus vragen om – nee, niet om moeilijk-

heden, maar – een kritische reactie. Die is in het vorige nummer

dan ook verschenen van de hand van de heer Johan Pameijer.

Zonder op alle aspecten van zijn repliek in te gaan, wil ik onderstrepen,

dat het Evangelie van Thomas ten dele zeer oude spreuken bevat,

voor mijn part te dateren in het jaar 50. De meeste van die oude

spreuken waren echter al bekend uit de bijbelse Evangeliën. Ook

dat Jezus apart onderricht aan zijn naaste leerlingen gaf, is juist;

dat staat inderdaad vermeld in Matteüs 13:10-13. Maar dat wil niet

zeggen dat dit geheime onderricht nu in het Evangelie van Thomas

weer aan het licht gekomen is. Wie dat meent, maakt gebruik van

een bewijs uit het ongerijmde. Met Jezus’ aparte onderricht aan

zijn naaste leerlingen is het veel eenvoudiger gesteld: de evange-

listen hebben dat achteraf her en der in hun evangeliën opgeno-

men. Het punt was alleen dat de menigten die op dat moment

(Matteüs 13) naar Jezus luisterden, niet alles konden begrijpen.

Zie bijv. Matteüs 24-25: dat bevat onderricht van Jezus aan zijn

leerlingen afzonderlijk. Toch is daar niets gnostisch aan (volgens

de gangbare definities van gnostiek). Het gaat ook niet aan, aan

Jezus’ onderricht in de bijbelse evangeliën achteraf een gnostische

wending te geven, tegen de oorspronkelijke bedoeling in.

De heer Pameijer schrijft ten onrechte dat ik niets esoterisch zie in

logion 13 van het Evangelie van Thomas. Weliswaar ben ik op de

interpretatie van die drie geheime woorden voor Thomas niet inge-

gaan, maar ik zie natuurlijk wel dat dat typisch een esoterisch ele-

ment is. Alleen, op grond van argumenten over het hele stuk erken

ik niet dat dit esoterische onderricht aan Thomas echt op Jezus

zelf teruggaat.

De heer Pameijer benadrukt dat ik mijn artikel heb geschreven als pro-

testant. Ik sta inderdaad in de protestantse traditie, maar belang-

rijker is voor mij dat ik mij deel weet van de wereldwijde katholieke

kerk. Dat is niet hetzelfde als de rooms-katholieke kerk, ik bedoel

de brede, algemeen christelijke traditie. Welnu, de katholieke kerk

van de eerste eeuwen heeft in het evangelie van Thomas niet een

authentiek, betrouwbaar beeld van Jezus herkend. Als weten-

schapper meen ik dat er goede historische argumenten zijn die dat

oordeel van de oude kerk ondersteunen. In mijn artikel heb ik laten

zien, hoe ik mij van historische argumenten bedien. Het is onvol-

doende, daar de naam van wijlen prof. Quispel tegenover te stellen

om zo te suggereren dat mijn opvattingen niet deugen; het gaat

om de kracht van de argumentatie, niet om de globale opvatting of

reputatie van een andere geleerde. Maar ik heb vaker ervaren dat

voor mensen die aan het Evangelie van Thomas groot gezag toe-

kennen, zulke nuchtere argumenten niet tellen. Wat mij betreft zijn

wij dan even goede vrienden; alleen zijn wij het over de inhoud van

Jezus’ eigen onderricht niet eens en staan wij niet in dezelfde reli-

gieuze traditie. In de katholieke traditie, waarin ik sta, zijn het vol-

gen van Jezus, het vertrouwen op hem als beeld van God en de

vernieuwende en inspirerende werking van de Geest van primair

belang. Niet in mindering hierop komt de aandacht voor het inner-

lijk en voor het goddelijke van ieder mens als schepsel van God.

* Riemer Roukema, is Hoogleraar Nieuwe Testament aan de

Theologische Universiteit Kampen.
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Inleiding

In dit decembernummer helaas weinig

kerstartikelen, maar wel voldoende andere

onderwerpen om over na te denken.

Niet alle ingediende artikelen zijn geplaatst;

we bewaren die weer tot

een volgend nummer.

We openen deze uitgave met een reactie van

dr. Roukema op het artikel van Johan

Pameijer over het Thomasevangelie in het

herfstnummer, 2006 nr. 3.

Van de artikelen laten we die met betrekking

tot Kerstmis natuurlijk voorafgaan.

Twee informatieve artikelen van Mgr. Frank

den Outer zijn voorts het lezen waard. Bij

zijn artikel over ‘het priesterschap’ merken

we nog op, dat mevrouw Eleonore

Kemperink niet op 20 januari, maar op 27

januari 2007 tot priester zal worden gewijd.

Nadere gegevens daarover vindt u aan het

einde van dat artikel.

Dr. John van Schaik stelt zichzelf voor met

een korte biografie

“De inwijdingskus in de oudheid”,

een hoofdstuk uit een van zijn boeken,

bewaren we tot het volgende nummer.

Ten slotte wijzen we nog op de

‘sluitingsdatum kopij’ voor het

voorjaarsnummer 2007:

5 februari 2007.

Wij wensen al onze lezers en lezeressen

EEN GEZEGENDE KERST

En:

Een gezond en spiritueel 2007

Redactie ‘Reflectie’


