
REFLECTIE,



Een woord vooraf

Frits Moer, Eindredacteur

Geachte lezeressen en lezers,

In deze aanspreking onze lezeressen voorop, niet alleen van-
wege een alfabetische volgorde, maar ook vanwege de kwanti-
teit van onze abonnees.

U heeft ons laatste nummer van 2007 in handen, dat u he-
laas pas in januari 2008 ontvangt.

‘Reflectie’ gaat nu, in 2008, de 5de jaargang in (als voort-
zetting van vroegere uitgaven onder andere benamingen, in 76
jaargangen).

Het is goed daar eens even bij stil te staan.

De voorgangers van ‘Reflectie’ waren inhoudelijk honderd
procent “Vrij-Katholiek”, om dat zo uit te drukken. Niet dat
dat voor iedereen “benauwend” was, maar toch.

Juist vanuit dat “Vrij-Katholieke” groeide ook de wens
naar een “breder forum”. En dat mede, omdat veel van onze
leden tevens lid zijn van andere genootschappen, broeder-
schappen en “Bewegingen” op het spirituele vlak. En “Bewe-
ging” is een mooi begrip!

De eerste reacties op ‘Reflectie’, in 2004, hielden o.a. in:
“Jullie hebben de lat wel erg hoog gelegd!” Oei, hoe wordt dat
bedoeld? Betekent dat een vraag of we dat wel vol kunnen
houden, of wat anders? Want ook de “geleerdheid”, het men-
tale in veel artikelen werd aangehaald. Een breed forum …
dus ook meer plaats voor artikelen vanuit “het hart” werd ge-
vraagd? Misschien juist vanuit het gemis daaraan in de ‘voor-
ganger’ van Reflectie?

Maar wat heet “vanuit het hart”? Artikelen van beschou-
wende aard komen immers ook vanuit het “hart”. We hebben
geprobeerd er daar voldoende van te plaatsen.

Maar ook artikelen van informatieve aard, vanuit een brede
visie, worden blijkbaar gewaardeerd. Het is zoals met het le-
zen van bepaalde boeken … niet om UIT te lezen in één adem,
lekker achterover liggend, maar om IN te lezen, stukje bij
beetje, dichtslaan steeds en … innerlijk verwerken.

Kortom, we zijn dankbaar voor de vele positieve reacties
op dit tijdschrift, in de eerste vier jaren. We streven een brede
visie na, zonder onze VK-identiteit te willen verliezen. Zo
komt dat in dit nummer ook weer voor.

Na een artikel van mgr. Frank over ‘Gnosis’ in het herfst-
nummer 2007, nu een artikel daarover van Johan Pameijer.
Voorts een artikel over Theosofie, een bewerking van een arti-
kel van priester Jaap Kouwe, z.g., van de hand van zijn zoon
priester Frank Kouwe en priester Wies Kuiper. Beide onder-
werpen toch typisch “Vrij-Katholiek”, zou ik willen zeggen.

In volgende nummers dan hopelijk iets over ‘esoterie’ en
‘mystiek’, eveneens “zaken” in het VK-gedachtegoed.

Over “Mystiek” gesproken … leest u het artikel over de
bijzondere BDE van Thomas Mellen eens aandachtig, én het
artikel daaraan voorafgaand, van Rudolf H. Smit.

Geen specifiek kerstnummer dit jaar, behoudens de “co-
lumn” van Lambèrt de Kwant.

Verder ook “vanuit het hart” een impressie van ons kerk-
congres 2007, hopelijk aanleiding tot er in 2008 ook bij te wil-
len zijn.

Rudolf H. Smit levert een best artikel over allerlei fantasie
m.b.t. “Kirlian aura-fotografie”, niet als fanatiek “Skepticus”,
maar vanuit een skepsis die nodig blijft.

Mgr. Frank den Outer laat de “Geloofsbelijdenis” aan ons
voorbijgaan. Ook zo’n artikel vanuit het bredere “forum”.

Een nieuwe rubriek ook nog: “Spiri Classica”. We overwe-
gen in die rubriek voortaan ook onze gezangen in de VKK
daarin aan te halen en toe te lichten. Ik hoorde van een domi-
nee in Raalte: “Onze oudere protestanten zouden ze zó mee
kunnen zingen”.

Ten slotte, op het 25-jrg. jubileum van de kerkgemeente Raal-
te, 28 oktober jl., was de heer Hans Hamaker aanwezig na-
mens uitgeverij Symbolon, (echtgenoot van Karin
Hamaker-Zondag), omdat toen ook het 25-jrg. priesterschap
van Johan Pameijer werd herdacht, en Johans nieuwe boek
“Gods kanalen” ten doop werd gehouden door uitgeverij Sym-
bolon. De heer Hamaker verraste ons met een heel diepzinnige
toespraak. Daarvan laten we “kop en staart” weg in dit “lande-
lijke” artikel, elders in dit blad.

Wij, de redactie, wensen u een voorspoedig en Zalig 2008, in
eigen hand … én in Gods Hand.

Het volgende nummer verschijnt in april 2008. Inleverdatum
voor kopij (echt) uiterlijk 15 februari 2008. We zijn immers
afhankelijk daarvan voor het tijdig verschijnen van een vol-
gend nummer.

* * *

IN MEMORIAM

Priester Frans ten Brink (1915-2007)

Op hoge leeftijd heeft, op 24 november jl., onze oudste
priester afscheid moeten nemen van zijn aardse leven.
De Requiemmis in de VK. kerk van Den Haag en de
uitvaartdienst in Delft, waar Frans jaren lang heeft ge-
woond, vond enige dagen daarna plaats, onder grote
belangstelling, onder meer van leden van de Rotter-
damse en Haagse kerkgemeenten.

Frans is betrekkelijk jong, op 27-jarige leeftijd, tot
priester gewijd. Pas onlangs, twee en een half jaar gele-
den, is hem het emeritaat gegeven, maar steeds was hij,
tot begin van dit jaar, met zijn echtgenote An aanwezig
tijdens de erediensten in ‘zijn’ Rotterdamse gemeente.
Daarvan was hij daar ruim tien jaar de eerst-aanwezend
priester. Hij introduceerde in Rotterdam onder meer
een zondagse kinderdienst. Zijn hele leven toonde hij
zich sterk betrokken bij de kerkelijke gemeenschap, in
Christus’ dienst.

Wij zullen zijn warme en vriendelijke persoonlijk-
heid missen.

Moge hij rusten in vrede, en het eeuwige licht op
hem schijnen.

XFrank.



Kerstcolumn:

Licht en kleur ervaren

Lambèrt de Kwant

Er wordt in deze tijd vaak over die ‘donkere’ dagen voor Kerst
gesproken. Goed, de dagen mogen dan donker zijn, maar wat je
ziet, is dat veel mensen tegen deze ‘donkerte”opzien en die
haast lijken te cultiveren. Een donkerte die ze proberen te ver-
drijven door het thuis maar zo gezellig mogelijk te maken.

En niet alleen in huis, ook daarbuiten. In november waren
er al verlichte gevels en tuinen te zien en het lijkt ieder jaar
meer te worden. Met gezelligheid thuis, kaarsen en een kerst-
boom, is natuurlijk op zich niets mis. Alleen lijken velen ver-
geten te zijn dat ze zelf lichtwezens zijn, ook licht in deze
wereld kunnen zijn. Onze kennis over licht en kleur neemt
steeds meer toe en er zijn kleurenbehandelingen die ook meer
kleur in het leven brengen. Daar gaat deze wat langere kerst-
column over. Over onze re-connection met het Licht om zo
weer kleur te brengen in ons leven.

Veel mensen met een bijna-doodervaring (ik spreek liever van
een Bijzondere Licht Ervaring (BLE) ervaren na hun terug-
keer het leven niet altijd als aangenaam.

Hoewel velen van hen de zin inzien van hun terugkeer, er-
varen ze momenten van vervreemding en eenzaamheid en wie
kent dit eigenlijk niet?

Hoe kan het ook anders, na die overweldigende ervaring
met het Licht. En velen van ons ervaren hun verblijf hier soms
als een barre tocht door een lange, donkere tunnel waarvan de
wanden hun kreten spottend weerkaatsen. En dan, is daar die
krachtige hand die je meevoert naar dat wenkende licht aan het
eind van de tunnel. Een hand die er eigenlijk altijd al was, maar
niet opgemerkt wordt. De vader staat zijn (verloren) zoon allang
op te wachten en denkt allang niet meer aan de manier waarop
deze de erfenis er doorheen gejast heeft. En denk aan dat ge-
dicht over die droom, in dit nummer, waarin de dromer droomt
dat hij op de moeilijkste ogenblikken gedragen werd. Niet dat ik
zelf het leven alleen maar zie als een tranendal. Ik kan van dit
leven intens genieten, maar er zijn momenten in ieders leven dat
we door diepe dalen gaan en er de nodige tranen zijn, ook als
we door de nacht van de ziel gaan, maar het donkerste uur is het
uur vlak voor de dageraad. Op zulke momenten mag je weten
dat het Licht weer zal komen. Geestelijke groei gaat nu eenmaal
gepaard met groeipijnen; daar weet ik op 64-jarige leeftijd nog
steeds van mee te praten!

IJzer omsmeden in goud
Wat beleven we vaak van die momenten van vervreemding en
eenzaamheid. Nee, niet de eenzaamheid van het alleen zijn,
maar de moeite om hier en nu te zijn en altijd weer die con-
frontaties en strijd, ook innerlijke strijd.

De man met de hamer blijft langskomen, ook na overwel-
digende, spirituele ervaringen. Juist dan, lijkt het wel.
Wie in staat is tot zelfreflectie, wordt zich pijnlijk bewust van
de eigen donkere kanten. Ook al heb je een ingrijpende, spiri-
tuele ervaring van welke aard dan ook gehad, je blijft oplopen
tegen bepaalde aspecten van je ego en ervaart lessen in de
leerschool van het leven. In zijn pas verschenen boek “Gods
kanalen” (4) wijst Johan. Pameijer er terecht op dat het onder

onze bewustzijnsdrempel kookt en borrelt. “Onophoudelijk is
het onbewuste bezig om ijzer om te smelten in goud. Wij mer-
ken er weinig van. Alleen in onze dromen, in de visioenen van
zieners en in de mythen van de oude beschavingen, vangen we
glimpen op van de innerlijke beroering.”

IJzer omsmeden in goud, je zou ook kunnen zeggen, dat
het Licht constant probeert onze innerlijke donkerte te verdrij-
ven. Johannes van het Kruis sprak in dit verband van het
“donkere licht”.

Waar we ook mee te maken krijgen, is de illusie van het af-
gesneden zijn, zoals Vasalis al treffend verwoordde:

Zoveel soorten van verdriet

Ik noem ze niet

Maar èèn, het afstand doen en scheiden

En niet het snijden doet zo’n pijn

Maar het afgesneden zijn.

Of zoals iemand dichtte: (1)

Daar waar ik thuis hoor

Niet zover hier vandaan

Kan ik niet zijn

Mijn ziel liet ik achter

Leef nu vanuit gemis

Maar, het verlangen naar het Licht is sterk, overweldigend
sterk en biedt tegelijkertijd weer veel perspectief en hoop om
door te gaan. We weten innerlijk eigenlijk van het licht en het
feit dat we gedragen worden.

In tal van gesprekken en door publicaties, ontdek ik hoe
ook veel mensen verlangen naar het licht, naar daar waar ze
vandaan komen. Komend vanuit de heelheid, vanuit het Licht.
In dit weerbarstige bestaan dat zoveel leermomenten bevat en
waarin we weer moeten leren Lichtwezens te zijn.

Mensen met een bijna-doodervaring of andere ervaringen,
vertellen van die haast onuitsprekelijke confrontatie met dat
licht. Een licht dat niet anders is dan het licht in hun zelf, hun
eigen ziel. Het Lichtwezen dat ze ontmoetten, zijn zijzelf!

Het is een vergeten aspect van ons dat zich op zo’n mo-
ment manifesteert.

Yogananda wees er eens op dat net achter het donker van
gesloten ogen het licht van God schijnt. ‘Als je in meditatie
dat licht ziet, hou er dan met devote ijver aan vast. Voel jezelf
erin: dat is waar God woont.

Als je daarentegen geen licht ziet in meditatie, concentreer
je dan op het punt van je wenkbrauwen en staar diep in het
donker dat je met gesloten ogen ziet. Probeer door je devotie
die dikke sluier te doordringen.

Mettertijd zul je zeker het innerlijke licht zien, want het is
er, stralend in je voorhoofd. Net als alle mensen ogen hebben,
heeft ook iedereen een geestesoog in zijn voorhoofd. Het
wacht alleen op ontdekking in diepe innerlijke concentratie.”

Om onze innerlijke werelden te kunnen bereizen, hoeven
we niet te wachten tot de fysieke dood of een ongeluk dat een
bijna-doodervaring veroorzaakt. Je hoeft ook niet zo per se te
wachten op een spirituele ervaring. Door middel van onder an-
dere meditatie of gewoon stiltemomenten kunnen we leren hoe
we door deze innerlijke deur naar believen in en uit kunnen
gaan en ik heb ervaren hoe kleurentherapie je daar behulp-
zaam bij kan zijn.

BOEKENINFO

Lambèrt de Kwant

.



Spiri classica

* * *

Mijn verbinding met mijn eigen licht
We zijn zo vaak ook op zoek naar dé ultieme spirituele erva-
ring, maar gaan vaak voorbij aan die momenten in ons leven dat
dit Licht zich manifesteerde. Dat kan gebeurd zijn tijdens een
wandeling in de natuur, door een ontmoeting of ook door het al-
leen zijn. Je weet dan, dat je níét alleen bent, maar Al Één, één
met het Al, één met het Licht. Zelf ervaar ik in de hectiek van
het journalistzijn die momenten van verbinding tijdens een wan-
deling in de fraaie, stille, duinen. Zonder deze momenten zou ik
niet meer kunnen en willen functioneren. Ik ben ook heel dank-
baar voor de kennis die ik in de loop der jaren op spiritueel ge-
bied mocht verkrijgen. En niet alleen door erover te lezen of te
spreken, maar het ook innerlijk te ervaren. Ik krijg steeds meer
behoefte om dat waarover ik schrijf, ook zelf te ervaren. Dat is
niet altijd mogelijk, maar waar mogelijk probeer ik het.

Zo ben ik de laatste tijd veel met licht en kleuren bezig ge-
weest en schreef daar ook een artikel over in het december-
nummer van De Koorddanser. Ik kwam onder andere in
contact met de kleurentherapeute Helen Poolman, een van de
geïnterviewden in dit artikel, en die in november ook te zien
was in het tv-programma Goedemorgen Nederland. (1)

Het bijzondere is, dat je zelf je kleuren mag uitkiezen, kleu-
ren die iets vertellen over wie je bent en waar je op dit moment
in het leven staat. Het gaat hier om een zelf selectief niet in-
mengende benadering die de verbinding tussen ons lichtwezen
en het licht van onze fysieke lichaam creëert. Deze connectie
die in eerste instantie door kleur wordt uitgedrukt, helpt je meer
bewust te worden van het licht in jezelf en de levende lichtener-
gieën van onze elektromagnetische velden waardoor wij worden
omgeven, het licht van onze aura. Wauw!

Ook Praveeta Timmerman van het Instituut voor Kleuren-
punctuur(2) legt in het interview uit dat mensen heel sterk op
licht reageren. “Licht geeft energie, beïnvloedt de stemming
en zet het lichaam in beweging.”

Voor Praveeta is kleurentherapie gebruik maken van af-
zonderlijke kleuren om de mens weer balans en harmonie te
brengen. Waar het om gaat is, dat we in deze tijd weer zijn
gaan ontdekken dat we lichtwezens zijn, zoals ik dit onlangs
ook weer eens in een prachtige, oeroude Turkse mythe las.
Kennis zo oud als de wereld!

Een prachtige Kerstboodschap! We zijn Lichtwezens en
het gaat erom daarmee weer in contact, in connectie te komen,
een re-connection. We hoeven alleen maar op onze lichtknop
te drukken om weer in contact te komen met ons innerlijk
licht, ons Lichtwezen!

In het tv-programma was duidelijk te zien, dat de journaliste
die deze behandeling bij Helen Poolman onderging, ook letter-
lijk licht werd; ze zat daar gewoon licht uit te stralen en zelf heb
ik ook iets dergelijks meegemaakt. Nu ik dagelijks gebruik
maak van deze kleuren van het licht, merk ik hoe dit op mij in-
werkt en hoe dingen in mijn leven ook gaan veranderen en dat
er steeds meer hulp geboden wordt, vooral in de Kerstijd die in-
middels achter ons licht, die mij meer dan ook bepaalde bij het
Licht, het Christusbewustzijn dat harten verzacht.

Terugkeer naar het Licht
De geboorte van Christus herinnert ons aan het nieuwe Chris-
tusbewustzijn van deze tijd. Helen Poolman attendeerde mij in
dit verband erop dat er in Aura Soma een kleurencombinatie is
die ons herinnert aan dit nieuwe Christusbewustzijn. In de

sfeer van Kerst citeer ik uit het Aura-Soma sourcebook over
de Christusfles.

“Het licht zal zich steeds meer manifesteren in de fysieke
wereld. Het goddelijke licht komt in elk aspect van ons leven,
in elk aspect van de materie. Het biedt de mogelijkheid om ons
bewust te worden van de waarheid van liefde, offerende lief-
de. Via onszelf leggen we innerlijke relaties met de bron. Deze
kleurencombinatie van de christusfles is helder over rood en
helpt ons om offerende liefde in onszelf te ontwikkelen en
geeft ons de energie om met en voor het licht te werken. Het
helpt ons ook om door ons lijden nieuwe energie te krijgen,
het kan onze energie weer in het licht brengen, waardoor het
ons kan helpen onszelf te accepteren wie we zijn vanuit een
onthecht gezichtspunt. Tegelijkertijd ondersteunt het ons ook
om niet opgenomen te worden in ons verlangen naar terugkeer
in het licht. Het gaat om het vinden van de balans tussen onze
gebondenheid aan materie enerzijds en het willen terugkeren
naar het licht anderzijds. Zijn wij in staat onze spirituele
verantwoordelijkheid te nemen? (4)

Een mooi citaat, temeer omdat ik zelf ondervonden heb,
wat mijn keuze voor een bepaalde kleurenkeuze met mij deed
en waardoor ik ook werd bevestigd in het werk dat ik mag
doen: het doorgeven van kennis.

Dat is heel wat als researcher, als radioverslaggever, als
reli-journalist en als organisator van symposia. Ook enkele bij-
zondere sessies bij een sjamaan hebben mij veel inzicht en
zicht in gegeven. (5). Een heel bijzonder najaar dus.

Als je Licht toelaat in je leven, zal dit zich ook in jezelf en
in je leven manifesteren; ook je omgeving zal veranderen.

In deze dagen voor Kerst, zingen we over het Licht dat in
de wereld kwam, een metafoor voor het licht dat wij zelf zijn.
De Christus-(Licht)energie zal zich in steeds meer mensen
gaan manifesteren.

Het is ook treffend te zien hoe de oeroude kennis over de
werking van kleuren en licht weer werd en wordt opgepakt.

Als je je hiervoor openstelt, zul je ook transparanter, ge-
voeliger worden voor de lichtimpulsen die naar deze wereld
gezonden worden.

Ik wens alle Reflectielezers veel Licht voor 2008.

* * *



Gnosis: Zoeken en Vinden

Inzicht in de geheimen van mens en universum

Johan Pameijer

De eerste aanblik van de Aya Sophia in Istanboel overweldigt,
de tweede aanblik verdiept. De enorme ruimte, statig overkoe-
peld en versierd met mystieke fresco’s die de eeuwigheid trot-
seren, laat een onvergetelijke indruk na. Precies veertig jaar
nadat ik op een zwoele decemberochtend in mijn eentje een
uur lang in de 1500 jaar oude tempel bivakkeerde, weet ik een
ding heel zeker. Op dat moment ontwaakte de gnosticus in
mij. De kring van vensters onder de hemelse koepel, geven
ruimte aan het zonlicht dat een transparante glans tevoorschijn
tovert. Anderhalve eeuw hield de van porfieren zuiltjes en
schemerige galerijen voorziene kerk stand, tegen elke ver-
drukking. Door de eeuwen heen vertelde zij het verhaal van de
Wijsheid, die zich een huis bouwde en haar zeven zuilen
oprichtte. Zij vertelt over zoeken en vinden.

De Aya Sophia, kerk van de heilige Wijsheid, is een univer-
sum in miniatuur. Op die oude landtong van het Europese deel
van Istanboel houdt zij de herinnering aan de aloude gnosis le-
vend. Sophia, vrouwe van wijsheid, daalde af om de mensheid
te bezielen. “Door de Kennis en met inzicht in de eenheid, zal
ieder zichzelf zuiveren van verdeeldheid, door de materie in
hemzelf te verteren als een vlam, de duisternis te verzwelgen
door het licht en de dood door het leven”, lezen we in het
Evangelie der Waarheid, een van die gnostische teksten die
ons de levende religie heeft teruggebracht. De voormalige By-
zantijnse kerk, nu een museum, staat daar om ons aan deze
woorden te herinneren.

Wat is gnosis?
Gnosis is kennis, inzicht in de mens en het universum, begrij-
pen en aanvaarden van diepe levensmysteries.

Gnosis is springlevende religie. Zij maant tot zoeken.
“Laat hij die zoekt niet ophouden met zoeken, totdat hij vindt.
En als hij gevonden heeft zal hij verontrust worden en als men

verontrust is zal men over het Al regeren.” Zo drukt de Jezus
van het Evangelie van Thomas de essentie van gnosis uit.
Onze zoektocht voert ons naar alle windstreken.

Op mijn zoektocht was de Aya Sophia een belangrijk rust-
punt. Waarom, zo vroeg ik mij af. Vanwege de imposante ar-
chitectuur of door de eerbiedwaardige ouderdom van het mo-
nument. Na zoveel jaren denk ik het te weten. Onder het koe-
peldak van de kerk bevond ik mij in de ademstroom van de he-
melse vrouwe. Ooit maakte zij zich los uit de sfeer van de
goddelijke Vader en vertoonde zich aan hem als zijn spiegel-
beeld, zijn naar de materie toegewende dynamische kracht.
De wetenschap noemt deze gebeurtenis de Big Bang. Het jo-
dendom vereert in haar de shechina en het Hindoeïsme kent
haar als Shakti. Eens gebeurde het, hoewel niemand het be-
grijpt. De oerkern spleet en het universum ontvouwde zich
binnen het tijdsbestek van een nanoseconde.

Moeder – mater - materie
De gnostici namen waar hoe Sophia, de Wijsheid, aan haar
eigen, unieke leven begon. Wegdrijvend van haar goddelijke
oorsprong, raakte zij in handen van lagere entiteiten, de zoge-
naamde planeetsferen of archonten. Deze hulden haar in steeds
dichtere graden van stof en uiteindelijk werd zij op onze pla-
neet, haar aardse weerspiegeling, de moederstof, de materie
waaruit wij, mensen, zijn gemaakt. Maar zij vormde niet al-
leen de vlezige buitenkant, zij was ook de bezieler. Zo werd
Sophia, de wereldziel, de moeder van alle zielen.

Haar goddelijke oorsprong was zij echter vergeten. Daar-
om zegt het Evangelie der Waarheid: “Deze onwetendheid be-
treffende de Vader bracht angst en vrees teweeg. En de angst
werd zo dicht als mist, zodat niemand iets kon zien. Daardoor
vervaardigde de Dwaling haar eigen materie in leegte zonder
de Waarheid te kennen.”

In het beroemde gnostische Lied van de parel, voorkomend
in de apocriefe Handelingen van Thomas en in de boeken van
het Manicheïsme, is zij de afgedwaalde koningszoon. Uitge-
zonden om een zwaar bewaakte, kostbare parel te zoeken, ver-
gat hij zijn opdracht en werd Egyptenaar in Egypte.

Hartverscheurende taferelen beschrijft de Pistis Sophia,
een gnostische tekst die in de 18de eeuw werd teruggevonden.
Sophia, afkomstig uit de Lichtwereld, raakt gevangen in de
klauwen der duisternis. Daaraan kan ze alleen ontkomen door
het zingen van dertien boetezangen, een metafoor voor de te-
rugkeer naar Kennis. “Want Kennis ontstond, opdat ‘het
vergeten’ zou worden vernietigd”, zegt het Evangelie der
Waarheid. Vanwege de Vader openbaart zich het verborgen
mysterie aan de volmaakten. Hij, Jezus de Christus, verlicht
hen die in de duisternis wonen.

In het ‘Lied van de parel’ herinnerde een brief, verzonden
door het koningshuis, de verdwaalde koningszoon aan zijn op-

Die elementen – de jungiaanse naar heelheid zoekende psyche,
de gnostische queeste naar God via zelfkennis in vrijheid ver-
gaard, plus de bron van onze cultuur die de Bijbel is, met inbe-
grip van de door de censuur verdonkeremaande apocriefe
boeken, vonden we in „De vergeten waarheid” in een klare,
begrijpelijke en rijke mengeling en eenheid terug.

Wij hebben dit boek met plezier uitgegeven.
„Gods kanalen” is misschien een volslagen ander boek.

Maar het is uniek als iemand van religieuze signatuur als u
(Johan Pameijer, red.) een boek schrijft waarin God verbonden
wordt met elders vrij algemeen als zweverig bestempelde per-
sonen en leringen. U hebt ze – zowel de menselijke kanalen
als hun leringen – in een nieuw en voor velen toegankelijker

licht gesteld. U hebt ze benaderd op een wijze die wij verre
verkiezen boven de benadering van onze menselijke beleving
die uit het onderzoek met de vijftien nonnen spreekt.

Wat is immers kennis als we gescheiden worden van ‘de
kennisse des harten’, zoals prof. Quispel het noemde, van de
kennis waarop we in het leven moeten leren blindvaren?

Wij zijn blij met uw boeken in ons fonds.

* * *



Een visie van een “buitenstaander” op een onderdeel

van het vrij-katholieke gedachtegoed

“De VKK eerbiedigt de broodnodige vrijheid en huldigt de oude gnostische gedachte,
dat religie boven uiterlijk gezag gaat en daarmee boven het dogma staat.”

Hans Hamaker

Op zondag 28 oktober 2007 hield Hans Hamaker, van uitge-

verij Symbolon, het reeds eerder geboren boek van Johan Pa-

meijer “Gods kanalen” ² ten doop, bij gelegenheid van diens

25-jarig priesterjubileum, te Raalte. Hij hield daarbij een toe-

spraak, waarvan we hier het centrale gedeelte weergeven.

Hans Hamaker maakte voor het eerst kennis met Johan Pa-

meijer n.a.v. diens boek “De vergeten Waarheid” ¹

Toen ik het manuscript van „De vergeten waarheid” begon te
lezen, was er niets wat aan een oude kloof tussen mijn wereld
en die van de Jehova’s herinnerde.

„De vergeten waarheid” bevatte namelijk een brug. En die
brug is de psychologie van de Zwitserse psychiater Carl Gus-
tav Jung.

Jung heeft met zijn psychologische leer – als ik het zo mag
noemen – een kader geschapen waarbinnen de mens niet tot
een informatieverwerkend uiterlijk object wordt gereduceerd,
maar waarin beleving een voorname en waardige rol speelt.
Jaren geleden had mijn vrouw een psycholoog op les – er zijn
er meer geweest –, die in het tweede jaar van de driejarige
Jungcursus afhaakten. Hij had de bewonderenswaardige moed
om ons te vertellen waarom hij afhaakte: „Het komt me te
dichtbij”. Dichtbij, dat is een intense beleving. Dat is Jung.
Psychologie is de studie van menselijke objecten, maar bij
Jung word je willens of onwillens zélf het object.

Het gaat hier niet om de persoon Jung, maar zijn psycholo-
gie staat niet los van zijn innerlijke strijd als zoon van een pre-
dikant – van een vader, die ondanks zijn ambt, met zijn geloof
worstelde; maar ze staat ook niet los van paranormale gaven in
zijn familie.

Het gaat hier om wat daaruit is voortgevloeid: een leer die,
in tegenstelling tot de huidige academische psychologie, het
religieuze niet uitsluit, maar juist insluit.

Op de een of andere manier lijkt onze huidige kennis van
de onbezielde natuur onze beleving van onze eigen bezielde
natuur in de weg te staan. Een hilarisch – of juist droevig –
stemmend staaltje daarvan las ik in het jongste nummer van
„Mind”, een uitgave van de „Scientific American”. Eén artikel
trok onmiddellijk mijn aandacht: „Op zoek naar God in de
hersenen.” Eén van de onderzoeken die werden vermeld, werd
verricht aan vijftien Rooms-Katholieke nonnen. Boeddhisti-
sche monniken schijnen voor dergelijk onderzoek ook erg in
trek te zijn. Het onderzoek was bedoeld om na te gaan of er
bepaalde hersendelen werden geactiveerd tijdens religieuze
meditatie en de beleving van verbondenheid of eenheid met
God. Op zich is zo’n onderzoek legitiem; het is heel aanneme-
lijk, en zelfs vastgesteld, dat bepaalde vormen van gebed, me-
ditatie of innerlijke verdieping activiteit van bepaalde hersen-
delen laten zien. Om te achterhalen wélke, werden de nonnen
– niet in habijt maar in T-shirt en ziekenhuisbroek – één voor

één de MRI-scanner in geschoven. Terwijl zij zich religieus
concentreerden, werd met behulp van sterke magneten en mag-
netische resonantie van het weefsel hun hersenactiviteit in drie
dimensies in kaart gebracht. In de terminologie van het vakge-
bied heet dit: het bestuderen van de neurale basis van religieuze
beleving. Maar hoe zelfs lévende materie überhaupt tot zoiets
irrationeels als beleving komt, laat staan tot religieuze beleving,
is nog altijd een absoluut en onaangetast mysterie. De uitkomst
kon dan ook alleen het antwoord geven wáár in de ruimte van
onze hersenen activiteit optreedt en of er een verband zou kun-
nen zijn met andere activiteiten waarbij dezelfde hersendelen
geactiveerd zijn. Op dat eerste kreeg men min of meer antwoord
– er zijn Godsplekken (god spots) aan te wijzen.

De nonnen waren overigens verheugd: het onderzoek be-
vestigde Gods interáctie met hen. Het onderzoek vertelde hun
(of ze er iets van begrepen of niet) dat God in elk geval kana-
len had, Godskanalen, waarlangs communicatie kon plaatsvin-
den. De onderzoekers waren ook verheugd: ze hadden Gods-
plekjes in de ruimte binnen de schedel gevonden. Zij zullen,
naast hun wetenschappelijke, hun persoonlijke, subjectief ge-
kleurde conclusies trekken, zoals alle mensen doen. Objectief
en subjectief delen echter één conclusie: welke plekken of
neurale net-werken we ook vinden, ze kunnen het bestaan van
God bevestigen noch ontkrachten.

Ikzelf geloof niet in Godsplekken, of in hersendelen die
verantwoordelijk zijn voor ons godsbeeld. Ik kan me ook niet
thuisvoelen in dogmatische geloofsvoorschriften. Zoals ‘de’ we-
tenschap God nooit kan vinden in organische hersenkernen, laat
staan ontmoeten, zo kun je God evenmin ontmoeten langs we-
gen die anderen hebben voorgeschreven. Om God te zoeken
moet je de grenzen van jezelf leren kennen en beseffen dat er
voorbij die grenzen méér is. Om God te kunnen vinden moet je
eerst jezelf vinden. De Vrij-Katholieke Kerk eerbiedigt deze
broodnodige vrijheid en huldigt, voor zover ik weet, de oude
gnostische gedachte dat religie boven uiterlijk gezag, en daar-
mee boven het dogma staat. Ze steunt op gnosis, het Griekse
woord voor kennis, zij het geen gewone kennis. In de klassieke
Oudheid moet op de tempel van Delphi te lezen zijn geweest:
Gnothi seauton, ken uzelve. De stam van ‘gnothi’, gno-, vinden
we behalve in ‘gnothi’ en in ‘gnosis’, ook in het Latijn terug, in
‘co-gno-sco’, dat ‘kennen’ betekent. Toch heeft kennis in het
Latijn niet die stam gno-. We vinden ‘scientia’, kennis of weten-
schap, een afleiding van scire, dat is ‘weten’. De stam daarvan is
sci-, van een ouder skei-, dat we ook terugvinden in het histo-
risch verwante Nederlands in woorden als ‘scheiden, schillen,
verschillen’. Gnosis is geen wetenschap, geen scheidende, afge-
splitste kennis; gnosis is kennis die synthese en eenheid zoekt,
verschillen en scheidingen opheft of overbrugt en de gefrag-
menteerde beleving heelt.

dracht. Daardoor ontwaakte hij en slaagde hij erin de kostbare
parel, zijn hoger Zelf ofwel de Christus-in-ons, terug te vinden
en thuis te brengen.

Geen zoenoffer
Lang voordat keizer Constantijn zich tot het christendom be-
keerde en de Kerk van Rome naar het model van het Romeinse
Keizerrijk werd gereorganiseerd, waren de gnostici deze me-
ning al toegedaan. Zij geloofden niet in het zoenoffer, omdat zij
de erfzonde verwierpen. Volgens de leer van de erfzonde had
Eva de benarde situatie van het mensdom op haar geweten.
Tegen het verbod in at zij van de boom der kennis. Haar gnosti-
sche afspiegeling Sophia, voltrok slechts wat noodzakelijk was.
Zij zette de kringloop in werking en stimuleerde de mensheid
om de wortel van goed en kwaad te zoeken teneinde deze twee
tegendelen in elkaar te doen oplossen. Uiteindelijk doel: de be-
wustmaking van het goddelijke in de mens.

De twee moeten één worden, zei de Jezus van het Tho-
mas-evangelie. Dat werd doel en zin van de gnosis. Want een-
wording betekent verlossing, bevrijding van de tweedracht,
maar dat mochten we niet aan Jezus de Christus overlaten. Hij
leefde ons een gnostisch leven voor en raadde ons aan zijn
kruis op te nemen en hem na te volgen. Met deze beeldspraak
reikte hij ons een belangrijke metafoor aan. Hem volgen bete-
kent niet anders dan zijn scholingsweg gaan, teneinde tot op-
standing van de geest in onszelf te komen.

Zoektochten
De gnostici geloofden niet zoals de kerkelijke Christenen, nee,
zij wisten. Zij waren op de hoogte van de ‘Val van Sophia’, de
onderdrukking in de materie, haar zoektocht en uiteindelijk de
verlossing. Ook Maria, de bijbelse moeder van Jezus, moest
zoeken. Zij zocht haar twaalfjarige zoon die, predikend in de
tempel, zich aan het ouderlijke toezicht had onttrokken.

Zoektochten komen in alle mythologieën voor. Psyche
zocht naar Eros, Demeter was op zoek naar haar dochter Per-
sephone, Orpheus zocht zijn verdwenen geliefde Eurydice.
Maria zocht haar twaalfjarige Zoon, en wij, de mensheid, zoe-
ken naar de spirituele bron van ons bestaan.

Dat is Gnosis, Kennis verwerven omtrent datgene wat ver-
borgen is. En vooral: leven in Wijsheid.

Daarom zegt Jezus (volgens Thomas): “Ken wat u voor u
ziet en wat voor u verborgen is, zal u geopenbaard worden.
Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden.” Dat
is precies waar de gnosis voor staat: Zelfkennis. Want zelfken-
nis, zo beweren de gnostici, is godskennis.

De Jezus van de evangeliën bedoelde hetzelfde toen hij
zei: “Hebt uw naaste lief gelijk uzelf”. Liefhebben is Kennen.
Zelfkennis wil zeggen: van jezelf houden. En daarmee wordt
bedoeld: openstaan voor je tekortkomingen, ze eerlijk onder
ogen zien en ermee aan het werk gaan. Zij zijn de vijanden die
wij lief moeten hebben. De vijanden bevinden zich niet buiten
ons, maar bewonen de eigen ziel.

Zelfkennis opdoen is hetzelfde als de zelfverwerkelijking,
de speerpunt van de Jungiaanse psychologie. Wie het Zelf wil
verwerkelijken, zal eerst alle blokkades moeten opruimen.
Zoeken is: veel opruimwerk verrichten. Daarop doelde het
Jezus-woord uit het Thomas-evangelie: zoeken en vervolgens
verontrust worden.

Dat is wat de gnostiek ons leert. Niet zelfvoldaan achter-
over leunend in het onwrikbare geloof dat Gods genade wel

over ons zal komen, maar zelf aan het werk gaan. De gnosis
ziet Jezus niet als zoenoffer, maar als wegbereider.

Word voorbijganger
In het Thomas-evangelie vat hij zijn hele leer samen in twee
woorden: “Wordt voorbijgangers.” Talm niet, maar zet je
zoektocht voort. En stop niet met zoeken totdat je vindt. Je
zult dan vast en zeker verontrust raken, maar uit de verontrus-
ting rijst de verwondering op en ... je zult een koning van de
geest zijn.

Verontrusting, waarom?
Onbevangen zoekend in het eigen zielenwezen, stuiten wij on-
verwijld op onze tekorten, onze trauma’s, fobieën en conflic-
ten. Wij ontmoeten onszelf zoals we niet willen zijn. Allemaal
verdrongen materiaal, zou Jung zeggen, kennis over onszelf
waar we ons diep voor zouden schamen, als het aan het licht
kwam. Toch wordt ons gevraagd om deze onbewuste inhou-
den onder ogen te zien. Wie zijn wij, waarom zijn wij zoals
we zijn, wat is de zin van ons bestaan. Waarom sterven wij en
wat is leven? Het juiste antwoord op al deze vragen komt
voort uit inzicht.

In ons diepste wezen zijn wij goden in wording. Op tal van
plaatsen komen wij deze vaststelling tegen. In ons collectieve,
nu nog onbewuste, ontmoeten wij de goddelijke archetypen,
de stille bewoners van de individuele ziel. Sophia daalde met
ons uit de hoogste regionen neer tot in de materiële wereld en
begeleidde ons op onze lange evolutiereis. Zelfs haar reputatie
offerde zij op om via ons de goddelijke Vader te leren kennen.
En zoals veel esoterische stelsels ons leren, deed zij dat omdat
God zichzelf wilde kennen.

Sophia bewoont in haar volle spirituele diepte de menselij-
ke ziel. Zij bestaat niet veraf in een soort abstract universum,
maar leeft in ons zoals ook haar goddelijke Zoon, Christus of
het hoger Zelf het kernwezen is van onze spirituele ziel. Daar
zetelt de levenskracht, die ons ook na de dood van het lichaam
bewust doet zijn en die met ons meegaat door alle incarnaties
heen. Dat is de ware betekenis van het gnostische alternatief,
dat zoveel onrust en agressie opwekte in de traditionele Kerk.

Gnosis plaatst de grote, goddelijke gestalten van de we-
reldreligies niet buiten de mens in de geschiedenis, maar ze
maken deel uit van de menselijke ziel en zij willen gekend
worden. “Wanneer u uzelf kent, zult u worden gekend”, be-
looft Jezus in het Evangelie van Thomas, want “U zult weten
dat u zonen bent van de Levende Vader.”

Leerschool voor de ziel
Dikwijls wordt gnosis verward met een stelsel van ingewik-
kelde, nauwelijks toegankelijke mythen, hun oorsprong vin-
dend bij een Algoede, onbenoembare Alvader, en een kwaad-
aardige Demiurg, de schepper van een wereld vol lichamen
die als een gevangenis van de ziel dienen. Dat maakt de gnos-
tische wereldbeschouwing tot een even benepen religie als het
in dogma’s vastgelegde kerkelijke geloof. In werkelijkheid is
gnosis: Kennis, pure Wijsheid, de Wijsheid die deze schep-
ping bouwde als een leerschool voor de zielen.

Elk porfieren zuiltje in de Aya Sophia symboliseert een in-
dividuele ziel en het invallende licht door de ring van venster-
tjes rondom de koepel staat voor het altijd aanwezige godde-
lijke Licht in de mystieke ruimte van iedere ziel. Zo ontmoette
ik in dit grote, eerbiedwaardige en oeroude gebouw de ziel



van de mensheid. Elke keer dat ik daaraan denk, voel ik me
betrokken bij het goddelijke evolutieproces, waarvan wij
allemaal deel uitmaken.

Dan blijft de verwondering over de alom aanwezige Wijs-
heid in het universum, in de natuur, in de mens, in de weten-
schap en in de mythologieën van de wereld. Overal klinkt de
stem van de onvergankelijke wijsheid door. Zij verlicht het
verstand en verruimt de intuïtie. Zij, en alleen zij, helpt ons op
de weg naar het koningschap en zal ons in staat stellen om
eens met het Al te regeren, zoals Jezus dat in het Thomas-
evangelie noemt.

Het heilige huwelijk
Het eindpunt van deze uitgestrekte evolutieweg, steil bergop-
waarts, is het heilige huwelijk, het centrale ritueel van de mees-
te, grote religies. In het heilige huwelijk, ‘hieros gamos’ bij de
Grieken en ‘yab yum’ bij de Tibetanen, wordt de vereniging
van de menselijke ziel met de goddelijke geest een onverbreek-
baar feit. Wat God verbindt, zal de mens niet scheiden. Het
evangelie van Johannes vermeldt deze ceremonie in Kana.

Eeuwenlang braken de dogmatici zich het hoofd over wie
daar dan wel in het huwelijk waren getreden. Nee, het was niet
Jezus met zijn Kerk, evenmin huwde Jezus daar zijn minnares
Maria Magdalena. De gnostici leren, dat waar water in wijn
wordt veranderd, de ziel (water) wordt gespiritualiseerd door
wijn (geest). In Kana voltrekt zich het heilige huwelijk, dat in
feite een innerlijk huwelijk is. Het volstrekt zich niet in de bui-
tenwereld, niet ergens ver weg, maar in ons eigen wezen. Meer-
malen ontmoeten we in de evangeliën Jezus als bruidegom. Hij
is de geest, die de Wijsheid in zijn bruidsvertrek ontvangt.

Eenwording geldt als de bekroning van de gnostiek. Een-
heid met God is voor elk mens het hoogst bereikbare ideaal.
Maar wie of wat is dan wel God volgens de gnostici? Omstan-

dig laten zij weten wat hij niet is, maar omtrent zijn ware iden-
titeit tasten wij in het duister. Plato noemt hem eenvoudig de
Al-Ene, Jacob Boehme spreekt van de oergrond, anderen be-
noemen hem nog abstracter met ongrond. Uiteraard is het god-
delijke archetype het oerbeeld van het Al, dat aldoordringend
het leven in zijn vele verschijningsvormen draagt.

De heilige Eenheid
Als Jezus over God sprak, noemde hij hem in het Aramees
‘Alaha’, waarin de namen Allah en Elohim doorklinken. Alaha
had volgens Neil Douglas-Klotz, een kenner van het oude
Aramees, de taal die Jezus sprak, de betekenis van Heilige
Eenheid. In zijn boek “Het verborgen evangelie” wijst deze
auteur op nog een handig weggeretoucheerd geheim. Het
woord “Koninkrijk” door Jezus veelvuldig gebruikt, is zowel
in het Aramees als in het Hebreeuws, een vrouwelijk woord.
Geheel volgens het gebruik van die tijd verwees het naar een
koninginenrijk en in die zin doelde Jezus op een terugkeer in
de boezem van de Wijsheid.

Jezus Christus blijkt meer gnosticus te zijn dan de Kerken
ons doen geloven. Jezus verwierp dogma’s en predikte een le-
vende religie, waarin elk mens zijn eigen verantwoordelijkheid
voor het Al dient te dragen.

Dat is precies de doelstelling van de gnosis en in navolging
daarvan ook van de Vrij-Katholieke Kerk.

Zo keren wij terug in de Aya Sophia, de eerste grote kathe-
draal uit de historie en bovendien het prototype van alle kathe-
dralen die na die tijd zijn gebouwd. Veel kathedralen
herbergen gnostische geheimen. Stuk voor stuk dragen zij de
Wijsheid door de eeuwen. Staande tussen de zuilen van de
Aya Sophia, werd ik mij bewust van een onvergankelijke wijs-
heid, gestold in een monument dat door de eeuwen heen de
herinnering aan de gnostiek heeft bewaard. ||

Een droom die geen bedrog is:
“Toen heb ik je gedragen”

stroomstoot, dan zal het resultaat vooral blauw van kleur zijn.
Geef je een langere stroomstoot, dan komen geel en rood te voor-
schijn. En combinaties van de drie kleuren. Geef je een heel lange
stroomstoot, dan krijg je de optimale kleurmenging: wit.

Ik heb destijds een leuk experiment gedaan met een arm-
band en een trouwring. Eerst op gewone gevoelige laag, dus
met de gevoelige kant van de film naar boven gericht. Resul-
taat: prachtige blauwe lichtkrans. Toen dezelfde armband en
ring, op de achterkant van de kleurenfilm gelegd. Omdat toen
de rood- en geelgevoelige lagen het eerst werden aangespro-
ken, resulteerde dat in een schitterende goudgele gloed rond-
om de twee voorwerpen! Dus duidelijk geen goddelijk
geïnspireerde, of anderszins spiritueel ingestraalde kwaliteit
van de twee voorwerpjes, maar gewoon het gevolg van de
eigenschappen van de kleurenfilm.

Zo heb ik ook experimenten gedaan met twee trance-medi-
ums, allebei mannen. Er waren vrij duidelijke verschillen tus-
sen de resultaten van de ene keer niet-in-trance de Kirlianfoto
te maken, en de andere keer terwijl ze wèl in trance waren. In
het laatste geval was de uitstraling wat uitbundiger. Een en an-
der kon echter geheel worden toegeschreven aan het gegeven
dat de handen van de mediums-in-trance wat bezweter waren
dan in niet-trance-situatie. Kortom, de geleidbaarheid was
groter geworden.

Ik heb samen met de maker van het Kirlianapparaat nog
veel meer experimenten gedaan, o.a. hebben we het “doorge-
knipte-blad-effect” nagebootst. De bewering namelijk dat als
je een blad doorknipt en dan het ene deel op het Kirlianappa-
raat legt, er toch een Kirlianafbeelding van het nietaanwezige
deel verschijnt. Dat is gewoon onzin, maar we hebben het wel
kunnen nabootsen. Als u het allemaal nog eens wil nalezen: in
BRES 53, juli-augustus 1975 kunt u het allemaal vinden, met
kleurenfoto’s en al.

Sinds die tijd, 30 jaar geleden dus, is het principe van Kir-
lianfotografie niet veranderd. En de foto’s die ermee worden
gemaakt, zijn nog steeds het gevolg van elektrische geleid-
baarheid, en hebben daarom niets van doen met de echte aura.

Tenslotte maak ik van de gelegenheid gebruik nog een fa-
bel uit de wereld te helpen. De prachtige aura-fotos die u van
zichzelf kunt laten maken op “paranormale beurzen” en meer
van dat soort gelegenheden… die foto’s zijn nep, puur nep!
Het gebeurt namelijk door camera’s met ingebouwde veel-
kleurige lichtjes (LED’s) die tijdens de portretopname heel
eventjes aangaan, en daardoor een veelkleurige lichtsluier over
uw portretje heen tovert. Veelkleurige sluier…maar géén aura!

Tsja, met dit soort dingen hebben skeptici, hoe vervelend
ze ook kunnen zijn, toch wel hun onmiskenbare nut.||

Kirlianfoto van

een gulden

Kirlianfoto van een kettinkje

Kirlianfoto van drie vingertoppen: zie hoe bij de bovenste

twee de ontladingen elkaar afstoten.

Het doorgeknipte-blad truukje: Leg een volledig blad op de

lichtgevoelige plaat. Geef een korte stroomstoot. Laat het blad

liggen, druk het vast, en knip de helft af. Geef weer een

stroomstoot. Zie het resultaat rechts.



Kirlian-Aura-Fantasie!

O, o, die vermaledijde skeptici toch!

Rudolf H. Smit

Er is een soort mensen dat in het algemeen nogal vervelend
wordt gevonden, namelijk de zogenoemde ‘skeptici’. Want
denk je op iets bijzonders te zijn gestuit, komen die skeptici
het feest bederven door te verklaren dat wat jij denkt te heb-
ben gevonden helemaal niks voorstelt! (en, eigenlijk, dat je
niet goed bij je hoofd bent om je überhaupt met zulke rare
dingen bezig te houden…grinnik-grinnik…)

Welnu, in dit artikel neem ik de rol op mij van zo’n verve-
lende ‘skepticus’. En wel om het volgende: ook in dit blad
kwam weer eens het fenomeen “Kirlianfotografie” ter sprake,
naar gesteld wordt een vorm van fotografie waarmee je de
aura fotografeert.

Nu weet ik toevallig heel veel van Kirlianfotografie af,
omdat ik er uitgebreid mee heb geëxperimenteerd en daarbij er
uit eigen zak vele honderden guldens aan heb besteed. Van dat
geld kocht ik een Kirlianapparaat, en vele pakken 4x5 inch
kleurendiafilm. Daar kwamen de ontwikkelkosten van profes-
sionele laboratoria bij. Kortom, ik had er alle belang bij dat
mijn experimenten slaagden. Je gaat immers niet een redelijk
fors bedrag besteden aan iets waarvan je bij voorbaat niet zou
geloven dat het ook maar iets voorstelt…

Maar, helaas... alle mooie verwachtingen werden de grond
ingeboord. Ik zal het u allemaal uitleggen. Maar eerst even dit:
In tegenstelling tot vele skeptici die prompt in een honende
bulderlach schieten zodra je het woord “aura” maar laat val-
len, ben ik helemaal niet afkerig van het idee dat er aura’s be-
staan. Sommige mensen spreken trouwens liever over een
“energieveld” dat om een mens heen hangt, en alleen al vanuit
een puur materialistisch standpunt kun je zeggen, dat een
mens letterlijk warmte uitstraalt. Welnu: warmte = energie!
Rondom een mens hangt dus een warmteveld = een energie-
veld. Zet maar eens honderd mensen in een koude (beperkte)
ruimte en binnen de kortste keren kan het knap warm worden.
Maar afgezien daarvan, ik neem ook zonder al te veel reserve
aan dat paranormaal begaafde mensen een gekleurde aura kun-
nen zien rondom een mens. Maar over de vraag of je die aura
ook kunt fotograferen heb ik echt mijn grootste twijfels. En
die aura-foto’s die je kunt krijgen op paranormale beurzen
dan? Helemaal nep! Maar dat verklaar ik later.

Hoe werkt het?
Eerst terug naar Kirlianfotografie. Hoe werkt dat? Zo’n appa-
raat zit in wezen heel eenvoudig in elkaar. Er wordt een heel
hoge elektrische spanning mee opgewekt, zo tussen de 10- en
20.000 volt. De stroomsterkte is echter zeer laag, waardoor
deze hoge spanning niet veel gevaar oplevert. Er ontstaat ech-
ter een hoge lading statische elektriciteit die zich ontlaadt, zo-
dra je een geleidend voorwerp dicht in de buurt brengt. Bij die
ontlading ontstaat een blauw-lichtende vonk. Als je nu op een
plaat die onder een hoge statische elektrische lading staat, een

lichtgevoelig materiaal legt: fotopapier, kleurenfilm, en daarop
leg je je vingertoppen, dan zullen rondom die vingertoppen
elektrische ontladingen plaatsvinden. Het zijn die ontladingen
die je naderhand op het fotopapier of de film terugziet, in de
vorm van vonkerige lichtkringen rondom de vingertoppen. Zo
heb ik er destijds honderden gemaakt. En enkele voorbeelden
ziet u in dit artikel.

Was het kleurenfilm, dan kwamen er allerlei kleurtjes te
voorschijn, meestal blauw, maar met varianten vanaf rood tot
paars. Het is jammer dat dit blad niet in kleur wordt gedrukt,
want dan had ik u indrukwekkende staaltjes kunnen laten zien.

Maar hoe het ook zij, van nu af zal het al duidelijk zijn dat
het in wezen alleen maar gaat om een elektrische ontlading,
i.c. een serie vonkoverslagen, en niet meer dan dat. De intensi-
teit van die vonkoverslagen wordt dan bepaald door de hoogte
van het voltage èn door de geleidbaarheid van het voorwerp
waar de ontlading van af komt. En dan maakt het in de prak-
tijk ook niet uit wat voor voorwerp je neemt, zolang het maar
geleidt. Welnu, het menselijk lichaam, dat immers voor ca
70% uit water bestaat, geleidt elektriciteit zeer goed. Beter nog
is metaal. Vandaar dat je prachtige Kirlianfotografie kunt be-
drijven met metalen voorwerpen als armbanden, ringen, ket-
tinkjes, munten enz. In wezen heel dode voorwerpen dus!
Welnu, dode voorwerpen houden er geen aura op na…

Levende voorwerpen, zoals de menselijke hand, of een
vers boomblad, bevatten veel vocht, en zijn dus elektrici-
teit-geleidend. Geen wonder dan dat je daarmee de mooiste
Kirlian-foto’s kunt maken.

Een ander voorbeeld: Een vers blad van een plant zal leiden
tot een prachtige Kirlian-foto, want het bevat veel water. Hetzelf-
de blad, maar dan volledig verdroogd – dus zo dood als een pier –
zal niets doen op het Kirlianapparaat. Logisch, zou je denken –
het leven is er uit, dus géén aura!

Há, niet dus: leg dat dode blad een tijdje in een waterbadje.
Laat het een korte tijd drogen en leg het op het Kirlianappa-
raat. En ziedaar: een prachtige Kirlianfoto zal het resultaat
zijn. Het dode blad uit de dood opgestaan? Neen, alleen maar
een kwestie van geleidbaarheid, dankzij het vocht dat zich tus-
sen de dode bladcellen bevindt.

Conclusie: Kirlianfotografie heeft alles met vocht en ge-
leidbaarheid te maken, en niets met de echte aura. Maar…die
mooie kleuren dan? Dat goud, dat rood, en, vooral, de toch
wel aparte Kirlianfoto’s die mediums kunnen produceren?

Welnu, kleurenfilms zijn opgebouwd uit laagjes die elk ge-
voelig zijn voor een primaire kleur (rood, geel, blauw) Als je
een kleurenfilm met de gevoelige laag naar boven op de plaat
van het Kirlian-apparaat legt, en een Kirlianfoto van een ving-
ertop, een munt, een blaadje, etc maakt, dan zal de blauwe
kleur overheersen. De bovenste gevoelige laag is voor het
vastleggen van het blauwe licht. Geef je maar een heel korte

De Theosofie

pr. J.J. Kouwe

Steeds weer blijkt het wenselijk de positie van de Vrij-Katho-
lieke Kerk ten opzichte van de Theosofische Vereniging op-
nieuw aan de orde te stellen. Eigenlijk behoeven we slechts
aan te halen wat mgr. J.I.Wedgwood daarover al in 1919
schreef [1]: Deze Kerk en Vereniging zijn afzonderlijke en
aparte organisaties. Geen van beide is verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de handelingen en visies van de ander. Het-
zelfde stelt trouwens ook zeer uitdrukkelijk de Beginselverkla-
ring van onze Kerk[2].

Het probleem is blijkbaar altijd geweest dat er in de begin-
periode van het bestaan van de Vrij-Katholieke Kerk een grote
overlapping is geweest in het lidmaatschap van beide organi-
saties. Hoewel wellicht in veel mindere mate dan eertijds, zijn
er nu nog kerkleden en geestelijken die ook lid zijn van de
Theosofische Vereniging.

Een belangrijke reden waarom destijds de Kerk en de Ver-
eniging samengebracht werden tot een begrip als de ‘theo-
sofische kerk’, is dat de beide stichterbisschoppen – die voor-
aanstaande leden van de Theosofische Vereniging waren,
evenals hun opvolgers dat veelal ook waren – hun theosofi-
sche denkbeelden, opvattingen en interpretaties van het chris-
telijke geloof in de Vrij-Katholieke Kerk brachten. Het valt
niet te ontkennen dat deze Kerk haar ‘imago’ heeft gekregen
in de jaren volgend op haar stichting. Toen plaatsten de stich-
ters vele christelijke geloofsopvattingen en de Heilige Schrift
tegen de achtergrond van de theosofie; die werden dus vanuit
theosofisch gezichtspunt bezien.

Rituaal
Helderziend waarnemen en onderzoek ontsloten voor C.W.
Leadbeater, één van de stichters van de Kerk, de onschatbare
waarde en betekenis voor de mensheid van het aloude katho-
lieke rituaal van de Eucharistie en van de zes overige Sacra-
menten die de Kerk bedient. De nieuw verworven inzichten
brachten hem en Wedgwood ertoe het rituaal van de Heilige
Mis te herzien, zowel naar opbouw als naar verwoording. Zij
waakten er echter voor dat de essentie ervan behouden bleef.
De bewoordingen die het doel van dit prachtige rituaal in de
weg zouden kunnen staan, werden weggelaten. Het deelnemen
aan deze eredienst moest een vreugdevolle opgang worden tot
de viering van het Heilig Sacrament van de eenwording met
Christus en door Hem met het ene Leven, dat alles bezielt en
draagt. Die deelname dient ook om de mens te helpen en te sti-
muleren bij het vervullen van zijn levensopdracht, die hij
krachtens zijn diepste wezen en essentie heeft meegekregen.
De levensopdracht van de mens houdt in: het worden tot de
offeraar die zich ten slotte geheel, onbeperkt en volkomen in-
zet voor en deelneemt aan ‘het Grote Offer’ dat de wereld on-
derhoudt en schoort’.

Zoals gezegd dienen de overige Sacramenten ditzelfde
doel: de mens te brengen tot realisatie van zijn taak door hem
te begeleiden ‘van de wieg tot het graf’.

De theosofie is dus een zeer belangrijke factor geweest bij de tot-
standkoming van de Kerk en zij vormt nog steeds de achtergrond
van de Vrij-Katholieke visie op allerlei levensbeschouwelijke
vragen. De officiële leer van de Kerk, zoals die vervat is in zeven
‘stellingen’, is er geheel van doortrokken. Maar – kunnen we ons
afvragen – wat is die theosofie, die zulk een belangrijke rol heeft
gespeeld in de Vrij-Katholieke Kerk, nu toch eigenlijk?

We zouden het antwoord op deze vraag als volgt kunnen
formuleren, daarbij bedenkende dat er vele nuanceringen mo-
gelijk zijn, afhankelijk van de invalshoek van waaruit we deze
vraag bezien.

Theosofie is het samenstel van leringen en informatie over
de Schepper, de schepping en de schepselen daarin. En meer in
het bijzonder over het leven van ieder mens en van de mensheid
als collectiviteit. Het betreft informatie die tot ons is gekomen
langs ‘normale’ en langs buitenzintuiglijke waarneming door
sommigen. Veel ervan, zo niet alles, is door alle eeuwen heen
verwoord en vastgelegd in heilige boeken, ceremoniën en gods-
dienstige leerstelsels, die vaak beïnvloed en bepaald werden
door en aangepast aan de noden van de tijd waarin ze de men-
sen gegeven werden. De essentie van deze leringen vormt veelal
de gemeenschappelijke noemer ervan, doch de accenten ver-
schillen, evenals de presentatie. Theo-Sofia is de Goddelijke
Wijsheid of Waarheid die in zijn volheid in termen van de exis-
tentie onverwoordbaar is, aangezien deze ‘is’ in het Eeuwige
Nu, waarvoor het concrete verstand geen middelen heeft om dit
weer te geven. Het menselijke verstand kan slechts aanzichten,
deelruimten of doorsneden van de Waarheid belichten. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van geschikte voorbeelden en gelijke-
nissen gegrepen uit het dagelijkse leven, het verder aan ieders
verbeeldingsvermogen overlatende om de essentie van de bood-
schap die ze willen verwoorden te vatten: Die oren heeft om te
horen, die hore (Mt 13:9).

En hierin vindt nu het woordje ‘vrij’ in de naam van onze
Kerk zijn oorsprong. Niemand kan een ander de Waarheid
omtrent het Leven, het ene Mysterie, dat aan de basis van de
schepping ligt, geven of verklaren. Ieder mens zal voor zich-
zelf die Waarheid moeten zoeken en vinden. We kunnen el-
kaar daarbij wel helpen. Nieuwe of vernieuwde denkbeelden
kunnen een vastgelopen denkproces of handelingspatroon
weer doorbreken en krachten doen vrijmaken die de mensen
een nieuwe impuls geven.

Wij zijn van mening dat de theosofie zoals die door de
Theosofische Vereniging is gebracht ook voor het christen-
dom in de vorm van de Vrij-Katholieke Kerk nieuwe inzichten
in de betekenis van oude denkbeelden, gebruiken en rituele
handelingen heeft gebracht en bovendien oude verloren
gegane in ere heeft hersteld.

Theosofische kenmerken
De theosofische achtergrond van de VKK is in de werken [3]
t/m [9] beschreven.

De kern daarvan is in [10] alsvolgt kort samengevat.



over God
Er is een Goddelijk leven dat zich openbaart in verschei-

denheid en toch één blijft. Voor de mensheid op aarde is God
geconcretiseerd in de Zonne-Logos (van ons zonnestelsel) en,
op een niveau lager, in de Heer der Wereld, waarbij voor
‘wereld’ de aarde moet worden gezien.

over de wereld
– Naast, achter of in de wereld van stof en van verschijnselen
is een onzienlijke, fijnstoffelijke wereld die reikt van het ethe-
rische, bijna stoffelijke, tot in de stralende wereld van de
zuivere geest

over de mens
– ook de mens deelt in die onzienlijke, fijnstoffelijke wereld
en heeft in elk daarvan z’n eigen ‘voertuig’ (zevenvoudig);
– in beginsel is de mens een geestelijk, goddelijk wezen dat in
‘incarnatie’ stoffelijke vormen aanneemt;
– in die incarnaties kan/dient een steeds verdere bewustwor-
ding te ontstaan van eigen goddelijkheid;
– dus een menselijk evolutieproces, leidend tot diens in wezen
goddelijke staat; dit houdt niet een lichamelijke evolutie in en
betreft dus geen Darwin ideeën van de stoffelijke mens;
– de mens is vrij deze weg van geestelijke evolutie te gaan
over de weg van volmaaktheid
– de drie stappen van het Aloude Pad: dit is een weg van zui-
vering (1) die vanzelf dan leidt tot verlichting (2) en eenwor-
ding (3).
– de zuivering omvat het persoonlijk leven in handelen, voe-
len en denken en is gericht op het ontwikkelen van geestelijk
inzicht. De vruchten daarvan zijn geestelijke vermogens w.o.
helderziendheid, geestelijke genezing, inzicht in vorige levens.

over verantwoordelijkheid van de mens
– de mens draagt steeds verantwoordelijkheid voor eigen da-
den, gevoelens en denken; dit kan niet worden ontlopen.

over de Oude Wijsheid
– er bestaat een esoterische traditie van kennis over de mens –
de Oude Wijsheid – speciaal in de mysteriescholen voor gees-
telijke groei van de mens.

over geestelijke bescherming en leiding
– mens en wereld ondergaan die geestelijke bescherming en
leiding vanuit een innerlijk gebied: door het Innerlijk Bestuur
van de Wereld, de Witte Broederschap (de ‘gemeenschap der
heiligen’), met de Heer der Wereld als hoogste goddelijke
openbaring.

Structuur
De theosofie, die sinds 1875 in de Theosofische Vereniging tot
leven kwam, had als tijdgebonden karaktertrek een structureel
accent. Zaken die feitelijk meer tot de levenskant behoren, wer-
den in schema’s geconcretiseerd om ze gemakkelijker toegank-
elijk en assimileerbaar te maken. Dat is wel ten koste gegaan
van de functionele aspecten daarvan. Ook onze Kerk is niet
door het structurele denken onaangedaan gebleven, dat er im-
mers in de beginperiode door de leden zelf in is gebracht. We
denken bijvoorbeeld aan de invloed van het boek ‘De weten-
schap der Sacramenten’ [3], waarin getracht werd langs deze
lijn nieuw licht en inzicht te brengen in geloofszaken die ten-
slotte een zeer belangrijke levens-en functionele kant hebben.

De vrij-katholieke benadering zal zich moeten vernieuwen
in meer functionele zin. Een aanzet daartoe is gegeven in [11].
Dat wil zeggen dat meer dan voorheen naar de levende ver-

banden tussen de structuren onderling zal moeten worden ge-
zocht. Tenslotte is de structuur slechts een uiting, een verschij-
ningsvorm van het inwonende, dynamische Leven, waardoor
dit zich uitdrukt en kenbaar wordt. De wereld van de transcen-
dentie – het werkelijke Vaderhuis van de mens –, de wereld
van de individualiteit – waar het Licht van Wijsheid van de
Zoon helder schijnt –, en de wereld van de existentie – van de
persoonlijkheid, de ‘smidse van het vuur van de Heilige
Geest’, de wereld waarin wij mensen leven en bewegen –,
deze drie ‘werelden’ dienen binnen ons menszijn tot integratie
te worden gebracht, of beter misschien, te worden geactuali-
seerd. Niet in de hemel of waar elders ook, maar hier in de we-
reld van nu en van alle dag. Daar kan de tot Theo-Sofia
gesublimeerde theosofie ons bij helpen en leiden. Een proces
van lange adem, maar leidend tot onuitsprekelijk geluk, het
enige leven dat waard is geleefd te worden. Het leven van het
eerste en van het tweede gebod (Mt 22:37-40), het leven ter
meerdere glorie van God: Ad Majorem Dei Gloriam.

Noten

Literatuur

Emeritaat Prieser Wim H. Fokker

Cornelis Kapitein, verzorgde ‘s middags de inleiding voor een
laatste bijeenkomst aan de hand van de gelijkenis van ‘De Ver-
loren Zoon’. Hij nodigde ons uit vooral ons gewone, dagelijkse
leven te betrekken bij ons gesprek over de belangrijke vraag
waarom wij God kwijtraken, en hoe wij de weg terug vinden.

Zelf heeft hij zich, op het moment van terugkeer, juist ver-
rijkt gevoeld door die ervaring van het kwijtraken van God.
Het verlaten van het huis van onze Hemelvader en -Moeder
blijkt voor velen zinvol te (kunnen) zijn, door het opdoen van

allerlei ervaringen, die een bewustwording van onze
dwaalwegen en de redenen daartoe tot gevolg hebben.

Ten slotte, vóór het terugkeren naar het dagelijkse, wordt
het congres afgesloten met het H. Lof. Een laatste keer samen-
zijn in de kapel van de H. Michael en alle Engelen geeft mij
een gevoel van verbondenheid met andere aanwezigen.

Het is heerlijk een plek te hebben om al datgene waarover
gesproken is, te beleven, een plek ook om dieper in contact te
komen met de luister van ons erfdeel. ||

Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk

is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de
wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;
verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit theo-
sofie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in het
licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling van de
mens; beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch,
evenmin stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde
tot lidmaatschap;
bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus; richt
geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is wel-
kom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige Mis
van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht lid-
maatschap of geloof;
laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en
geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de
overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei
van de mens niet mogelijk is;
is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het
begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,
waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk
aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen ce-
libaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-
soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar
levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-
weten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-
naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,
alsook op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig heb-
ben of daarom vragen.

In de ‘VKK in Nederland’ (en aangesloten landen) staan alle
wijdingen en ambten open voor zowel mannen als vrouwen.
Momenteel telt deze Kerk in Nederland twee vrouwelijke
priesters.

Adressen

Adressen kerkgemeenten in Nederland



Het Kerkcongres 2007 – Impressies…

...van een congresganger

Het is een echte herfstochtend als ik mij op de eerst.e dag van
het congres (28-30 september) naar de kapel van de H. Micha-
el en alle Engelen begeef voor de opening. Mocht er buiten al
iets sombers en toch ook mysterieus geweest zijn, de kapel
geeft alle licht en onze beide bisschoppen zorgen voor de no-
dige kleur. Zij zijn het die als het ware de toon zetten voor
deze drie dagen rond ‘De luister van ons erfdeel’, woorden af-
komstig uit het confiteor van de H. Mis. Bisschop Peter nodigt
ons uit om vooral vanuit het denken naar de beleving te gaan,
met name op het moment dat er (letterlijk) water bij de wijn
wordt gedaan. Hij wijst in dit verband op de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan. Bisschop Frank vraagt ons, in zijn
overweging tijdens de H. Mis, van het denken naar ons hart te
gaan, omdat, zoals Blaise Pascal zegt: “ Ons hart redenen kent
die ons verstand onbekend zijn”.

Zo zijn we uitgerust met de nodige middelen voor de
workshop van die middag, waarbij we in kleine groepjes uit-
eengaan om uit te wisselen met elkaar over de vormgeving in
ons dagelijkse leven van het gebed na de communie: ‘Wij die
verkwikt zijn door Uw hemelse gaven … dat Uw genade in-
nerlijk zo in onze harten zij gegrift dat zij zich in al onze han-
delingen moge openbaren’. De essentie hiervan ligt besloten
in de woorden ‘verkwikt’, ‘hemelse gaven’, ‘genade’,
‘innerlijk’ en ‘openbaren’; de groepsuitwisseling heeft plaats
rond deze woorden.

Waarmee / waardoor worden wij verkwikt?
Opgetild te worden uit de beslommeringen van het dage-

lijkse leven. Een gevoel van weids- en grootsheid, van eenheid
van alle bestaan. Bewustwording van de andere werkelijkheid
en onderdompeling in een grote stroom van liefde en licht, in-
nerlijke stilte, vrede, vreugde van binnen; contact met het Zelf.

Wat zijn voor ons de hemelse gaven?
Spontane ontroering van een moment. Diepe liefde, ver-

bondenheid, innerlijke vreugde, gevoel van grotere eenheid,
inzicht.

Wat verstaan wij onder genade?
Aanvaarding, vergeving, een generaal pardon, mildheid,

iets heel moois ontvangen wat jezelf niet kunt bewerkstelli-
gen. Door middel van het samenzijn als een geschenk opgeno-
men te worden in een hemelse sfeer, in Gods liefde.

Hoe zien wij het innerlijke van ons hart?
In de spiegel die anderen ons voorhouden, opgeladen te

zijn in oneindige, alles omvattende liefde. Liefde die vreugde-
vol uitstroomt, het diepste in jezelf, het wezenlijke, het
Goddelijke.

Hoe kunnen wij die hemelse gaven in het dagelijkse leven
gebruiken?
Via het doorgeven van doorgekregen kracht; onze hou-

ding. In je denken, voelen, spreken het Goddelijke licht uit-
stralen en delen. Je steeds weer die gaven te herinneren.

Het tweede deel van de middag, met het dansen, geeft gele-
genheid om in beweging te komen. Zo kunnen we al dansend
even ervaren hoe het is om door onze beschermengel begeleid
te worden, en kwamen wij, vrij dansend op mooie panfluitmu-
ziek, misschien daar waar geen woorden meer zijn.

‘s Avonds, in een stille luisterhouding, hangen wij aan de
lippen van Anita Groenendijk die vertelt over haar eigen erva-
ringen en die van haar cliënten, tijdens ‘life between lives
regressies’. Over dit fascinerende onderwerp schreef Gert-Jan
van der Steen in het zomernummer van dit blad (‘Zingeving
door spirituele regressie’) en gaf hij de nodige aanvulling, met
name bij de beantwoording van de vragen. Inmiddels is een
tweede artikel van zijn hand in het herfstnummer verschenen.
Van harte aanbevolen.

Op de morgen van de tweede dag wordt de H. Mis opgedragen
door priester Eleonore Kemperink. Het raakt mij weer diep en geeft
mij vreugde; het is echt anders met een vrouw als priester.

Tijdens de H. Mis komt de raad van mgr. Peter in mijn ge-
dachten om bewuster te beleven wat er gebeurt, als de ene
druppel water zich mengt met de wijn. [twéé druppels, héél
symbolisch, F.M. (red.)]

‘s Middags wordt het eerste deel besteed aan het uitdiepen
van de eerdere wokshop. Via een visualisatie komen we meer in
contact met ‘de luister van ons erfdeel’, waarbij het woord lief-
de vele keren te horen is. Na een pauze is er de keuze tussen het
bijwonen van de “genezingsdienst” of van het ‘Zonnerituaal’. In
wit geklede mensen belevendigen beelden, die pr. Van der Stok
waarnam van de kosmische gebeurtenissen tijdens de ‘Kings-
week’. Zij betreffen de jaarlijkse vernieuwing van de planetaire
krachten door de zon, met daaraan deelnemend de rijken van de
goede daimonen, de mensen en de engelen. Door de vernieu-
wing kunnen zij zich weer opnieuw uitdrukken in hun specifie-
ke functies. In het rituaal wordt de gang van de planeten
uitgebeeld door processies en de functies door symbolen. Het
Zonnerituaal gebeurde in samenwerking met het ITC.

De zaterdagavond stond geheel in het teken van dans en
zingen. De dansen, afkomstig uit de Dansen van Universele
Vrede, werden dit keer voorafgegaan door het instuderen van
een lied waarvan de tekst verbonden was met die ‘luister van
ons erfdeel’. Het ging er in de beweging vervolgens om dit we-
zenlijke en goddelijke deel in onszelf bij elkaar op te roepen en
te versterken. Daarna leidde pr. Frans Wertwijn het ad hoc koor
van alle aanwezigen; zij genoten van al zijn aanwijzingen en on-
danks de vrolijke stemming (misschien wel dankzij…) deden zij
toch enkele mooie liederen weerklinken in de grote zaal.

De laatste congresdag – zondag – begon weer met het vie-
ren van de Heilige Mis. De Engelen, die op elke congresdag
aangeroepen werden, waren voelbaar aanwezig. Er waren overi-
gens ook ‘engelen’ in de keuken die al op de vooravond van het
congres hun werk begonnen en door hun liefdevolle zorgen veel
hebben bijgedragen aan het gevoel een grote familie te zijn.

Dat wat wij geloven (?)

Over de geloofsbelijdenis van Nicea

Frank

In het begin van het christendom ontstonden vele, van elkaar
verschillende geloofsregels, credo’s of geloofsbelijdenissen,
maar alleen de latere, vanaf de 4de eeuw, zijn bewaard geble-
ven. Ze werden gebruikt als norm bij het onderricht voor de
doop en inwijding in de Kerk; degenen die werden voorbereid
op de doop, moesten ze uit het hoofd kennen! De structuur van
de diverse credo’s was meestal driedelig: artikelen over God
de Vader, de Zoon van God, en de Heilige Geest, maar gaf
geen expliciete, systematische leer van de Drie-eenheid, al
werd wel de onderlinge verbondenheid gegeven.

Enkele van deze credo’s komen nog altijd voor in de litur-
gieën van de Kerken, in het bijzonder de Apostolische Ge-
loofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van ‘Nicea’. Deze
laatste, hierboven volledig weergegeven, is opgenomen in de
liturgie van de H. Mis, lange vorm, en is de ‘klassieke’ ge-
loofsbelijdenis van Nicea, van het jaar 325.

Ontstaansperiode van de

geloofsbelijdenis van Nicea
Hoewel gekoppeld aan het jaar 325 is dit strikt genomen dit
niet juist, want deze geloofsbelijdenis is aangevuld tijdens het
concilie van Constantinopel (381) en veel later, tijdens het
concilie van Toledo (948), met een nadere precisering van de
Heilige Geest: Die voortkomt uit de Vader en uit de Zoon. De
Westerse Kerk beschouwt dit – onterecht – als behorend tot de
Niceaanse geloofsbelijdenis1.

‘Nicea’ heeft óók een voorgeschiedenis: vóór 325 is veel on-
enigheid geweest over het één van wezen met de Vader tegen-
over de andere leer van hetzelfde wezen als de Vader . Is het
Christendom hiermee dan afgeweken van het monotheïsme dat
centraal staat binnen het Judaïsme, waaruit het is voortgeko-
men? Immers, in de geloofsbelijdenis is niet alleen sprake van
God de Vader, maar ook van God de Zoon in de woorden God
van God, Licht van Licht, waarachtig God van de waarachtige
God. Het is daarna, tot aan ‘Toledo’, nog moeilijker geworden
door de vraag of de Heilige Geest is voortgekomen of uitge-
gaan van de Vader (en de Zoon). In een andere visie, die van
de Macedoniërs of ‘Geestvechters’, is de Geest te beschouwen
als een ‘kracht’ (energeia) niet als een wezen.

De werkelijkheid van de drievoudige God – de drie ‘perso-
nen’ van God, de Triniteit–- is dus voortdurend en langdurig
overwogen, voordat het vaste grond kreeg in het Christelijke
denken. Iedere eredienst, ieder Sacrament, wordt gevierd en ver-
richt in de Naam van God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest – dat gebeurt ook steeds in onze vk.-erediensten.

Het blijkt dus, dat de geloofsbelijdenis ‘van Nicea’ (en an-
dere) gedurende ongeveer de tien eerste eeuwen van het Chris-
tendom tot stand is gekomen, en grotendeels ook de theologie
die ten grondslag ligt aan de geloofsleer, inclusief die over de
Sacramenten. Maar de theologie ontwikkelt zich voortdurend
door dieper inzicht in en kennis van de geloofsbron, de Bijbel.

‘Nicea-Constantinopel’, een voor de Kerken

gemeenschappelijke geloofsbelijdenis
Is het dan niet verwonderlijk zoveel waarde te hechten en zich
te willen houden aan een geloofsbelijdenis, meer dan tien eeu-
wen geleden verwoord, en waarin voordien vele ‘amendemen-
ten’ zijn aangebracht? . Immers, de ‘4de eeuwse’ geloofsbe-
lijdenis van Nicea – beter, maar nog niet correct: van Nicea-
Constantinopel – is de gemeenschappelijke geloofsbelijdenis
van alle grote Kerken, afgezien van een aantal (kleine) ver-
schillen : van de Rooms- en de Orthodox-Katholieke Kerken,
de Anglicaanse Kerk en de Protestantse Kerken, en van de
Vrij-Katholieke Kerk. Deze geloofsbelijdenis komt voor – als
Credo – in de lange vorm van de H. Mis, en wordt daarom ook
tot ons geloofsgoed gerekend. Maar dát Credo is bij ons nau-
welijks bekend, omdat de korte, en niet de lange vorm van de
H. Mis, vrijwel uitsluitend wordt gebruikt, waarin een modern
(begin 20ste eeuw!), eigen, vrij-katholiek credo of Acte van
Geloof is opgenomen. [3].

De andere reden van het vrijwel onbekend zijn binnen de
VKK van deze voor alle Kerken gemeenschappelijke geloofs-
belijdenis van N-C is, dat deze ons mogelijk wat moeilijkhe-
den geeft: wij kunnen ons er niet in vinden. Maar een toe-
lichting kan ‘Nicea’ nader verduidelijken, zoals dat vaak ook
nodig is voor de bijbelse teksten, een interpretatie of exegese,



gebruikmakend van kennis en inzichten over de ontstaansge-
schiedenis in de toenmalige cultuur. [4]

Toelichtingen bij de geloofsbelijdenis
Deze ‘klassieke’ belijdenis van Nicea-Constantinopel tracht
het christelijk geloof kort en bondig samen te vatten. Dat ge-
beurt in vier artikelen die handelen over God, Jezus Christus,
de Heilige Geest en, samengebracht in het laatste artikel, over
Kerk, Doop, wederopstanding en ‘het leven in de komende
eeuw’. Dat is op zich praktisch het hele geloof, maar de uit-
werking daarvan ontbreekt natuurlijk. Iedere Kerk interpre-
teert het op eigen wijzen, en geeft – zoals al even genoemd –
ook een enkel ander woord of andere toelichting. We zullen
hierop ingaan, zij het summier – dat kan niet anders waar het
het hele christelijk geloof betreft.

De geloofsbelijdenis begint dus bij God – ook zo bij onze
vrij-katholieke Akte van Geloof [3]. Beginnen bij God was al
het geval bij de vroegste verwoordingen daarvan: de Apostoli-
sche geloofsbelijdenis (‘Ik geloof in God de Vader, de Al-
machtige’). Na God, in een Heilige Drievuldigheid nader ver-
woord, komt pas de mens zeer summier ter sprake. In latere
eeuwen, tot in de huidige, is uitgebreid en in detail op de mens
ingegaan, zoals over diens zondigheid, genade en vergeving,
voorbeschikking, opstanding op de laatste dag, en ook nader
over Jezus Christus, diens kruisiging, zijn (zoen)offer, opstan-
ding, hemelvaart en wederkomst. Hieraan wordt in dit artikel
geen nadere aandacht geschonken; wel volgen enkele korte
toelichtingen bij de vier artikelen van ‘Nicea’.

1e. Almachtig
God, de almachtige Vader - daar begint de belijdenis mee.
Wat wordt hier met ‘almachtig’ (omnipotens) bedoeld? In het
algemeen verstaan: ‘God is almachtig, Hij kan alles’.

Maar dit kan logisch gezien niet juist zijn, zoals met een
bekende historische vraag en het antwoord wordt aangetoond:
‘Kan God een steen scheppen die zo zwaar is, dat Hij die niet
kan optillen’? ‘Als Hij zo’n zware steen niet kan scheppen,
dan is Hij niet echt almachtig; en als Hij het wel kan, dan is er
iets anders wat Hij niet kan: die steen optillen’. God kan dus
niets doen wat logisch onmogelijk is, of anders bedacht: God
kan niets doen wat niet strookt met zijn goddelijke natuur.

En een weer wat andere, 13de eeuwse benadering van
Gods almacht maakt onderscheid tussen de absolute en de ge-
ordineerde almacht van God: voordat Hij orde had gesteld met
de schepping van de wereld – die tot het einde der tijden zal
standhouden – had Hij absolute almacht door te kunnen kiezen
tussen wel of niet scheppen. Daarna had Hij die beide moge-
lijkheden niet meer, want alleen één mogelijkheid blijft over
in de manier waarop God de schepping ordent.

In onze liturgie komt ‘God Almachtig’ voor in de eindze-
gen van de H. Mis (de ‘gewone’ Mis, de Huwelijksmis en de
Requiemmis), en bij elke wijding. Dus in de VKK wordt dui-
delijk, ook door ons, aan God almacht toegekend, een almacht
die als het ware op ons wordt overgebracht in het ‘In Uw
sterkte – d.i. in die van de Heilige Geest – vermogen wij alle
dingen’ (aan het eind van de ochtenddienst, de Prime).

2e. Jezus Christus,
… één van wezen met de Vader, door Wie alles gemaakt is,
Die voor ons mensen en voor ons heil neergedaald … vlees

heeft aangenomen uit de Heilige Geest en de Maagd Maria,
…voor ons gekruisigd.

Van hem wordt gesteld dat hij volledig God is en volledig
mens, en daarmee geplaatst in de geschiedenis. Jezus is een
historische figuur, geen mythe. Hij is een bijzonder mens, één
met God de Vader, met twee ‘naturen’, later nader gekarakteri-
seerd als ongemengd, onveranderd, ongedeeld en ongeschei-
den. En ‘door Wie alles gemaakt is’ sluit goed aan bij het
Woord, de Logos, uit de proloog van het evangelie van
Johannes.(1:1-14).

Dat hij geboren is ‘uit de Heilige Geest en de maagd
Maria’ sluit een natuurlijke geboorte, uit Maria, niet uit, als
wij bedenken dat met ‘maagd’ een huwbare vrouw wordt
aangegeven. Maar vrij algemeen wordt die formulering opge-
vat als een miraculeuze geboorte waarbij geen bevruchting
door een man heeft plaatsgevonden. De meeste (?) vrij-katho-
lieken echter verstaan dat er niét onder. Hier is dus wel enige
ruimte voor een andere visie.

Het ‘voor ons gekruisigd’ hebben velen gezien als een offer
van Jezus Christus: het lam Gods, het Agnus Dei, hoewel het
niet in dié betekenis tot uiting komt in de geloofsbelijdenis.

De offergedachte is van meet af aan in het christendom
zeer nadrukkelijk uitgesproken. In het begin van het vierde
evangelie treedt Johannes de Doper op, en hij spreekt – tot
tweemaal toe – over Jezus als lam van God (dat de zonde van
de wereld wegneemt), dus als offer (Joh 1:26,36). Het verwijst
naar het ritueel offeren van dieren als specifiek religieuze
daad. In de algemene brieven wordt de offergedachte overge-
nomen en herhaald (Ef 5:2; Heb 9:28), maar krijgt ook al een
innerlijke inhoud wanneer het ter navolging wordt voorgehou-
den: ‘een heilig priesterschap te vormen om geestelijke offers
te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.’
(1 Pe 2:5). De kerkvader Augustinus (354-430) benadrukte de
eerdere, unieke en direct met Christus verbonden betekenis:
‘Christus werd tot een offer voor onze zonde gemaakt en bood
zichzelf aan als een totaal brandoffer op het kruis van het lij-
den.’ In het consecratiegebed van de H. Mis, na de consecra-
tie, biedt de celebrant onze offerande aan ‘indachtig aan het
onuitsprekelijk offer’ van Christus, God de Zoon. Hierop
verder ingaan voert nu te ver.

Dan blijft nu nog de vraag onbeantwoord – al of niet juist
gesteld: “Hoe kan het offer van de dood de zonden van de we-
reld wegnemen en daarmee ook nog verzoening met God tot
stand brengen?”

3e. Katholiek
Dit woord treffen we niet aan in het Nieuwe Testament; het
komt van het Grieks kath holou of ‘van het geheel’, dat in het
Latijn vertaald werd door catholicus hetgeen ‘universeel,
algemeen’ betekent. In de wat oudere uitgaven van de Bijbel
worden in het Nieuwe Testament de brieven die niet aan een
specifieke groep of persoon gericht zijn, gegroepeerd onder
‘Katholieke Brieven’, en dat speciaal in uitgaven van rk-huize.
De protestantse bijbeluitgaven spreken van ‘Algemene
Zendbrieven’. In het Nieuwe Testament wordt ‘algemeen’ ner-
gens gebruikt voor de Kerk als geheel, zoals dat het geval is in
de N.-C. geloofsbelijdenis. Het Latijnse ekklesia, waarvan het
Nederlandse woord ‘kerk ‘is afgeleid, verwijst naar plaatselij-
ke kerken of groepen van christenen. Maar de verschillende
ekklesia’s werden wel beschouwd deel te zijn van het geheel-
van de algemene of katholieke Kerk. In het Consecratiegebed

elk blad aan de boom, door elk atoom – onderzoekt God Zich-
zelf, de grote ‘Ik Ben’. Ik ben gaan zien dat alles wat bestaat,
het Zelf is, letterlijk, jouw Zelf, mijn Zelf. Alles is het grote
Zelf. Daarom weet God zelfs dat een blad valt. Dat is moge-
lijk, omdat, waar je ook bent, het centrum van het universum
is. Elke plek van een atoom is het centrum van het universum.
Daarin bestaat God en God is de Leegte.

Het Absolute Zuivere Bewustzijn
Toen ik de Leegte en alle Yuga’s of scheppingen onderzocht,
bevond ik mij volledig buiten de tijd en ruimte zoals wij die
kennen. In deze vergrote staat, ontdekte ik, dat de schepping
gaat over het Absolute Zuivere Bewustzijn, of God, die in het
Ervaren van het Leven verschijnt zoals wij dat kennen. De
Leegte zelf was verstoken van ervaring. Het is het vóór-leven,
vóór de eerste vibratie. Het Opperwezen is meer dan Leven en
Dood. Daarom is er meer dan het ervaren van ‘leven en dood’
in het Universum!

Ik was in de Leegte en ik was me bewust van alles wat ooit
geschapen is. Het was net of ik door de ogen van God keek. Ik
was God geworden. Plotseling was ik niet meer ik. Het enige wat
ik kan zeggen was — ik keek door de ogen van God. En plotse-
ling wist ik waarom elk atoom bestond en kon ik alles zien. Het
interessantste was, dat ik uit de Leegte terugkeerde met het besef
dat God daar niet is. God is hier. Daar gaat het allemaal om.

Vandaar deze voortdurende zoektocht van het menselijk
ras om God te vinden… God gaf ons alles, alles is hier, dit is
het belangrijkste. En waar wij ons nu bevinden — Gods on-
derzoek van God door middel van ons. De mens is zo druk be-
zig God te worden dat hij vergeet te beseffen dat hij al God is
en dat God ons wordt. Daar gaat alles om.

Toen ik dat besefte, was ik klaar met de Leegte en wilde
terugkeren naar deze schepping, of Yuga. Dit leek me de
meest natuurlijke weg. Toen kwam ik plotseling terug door het
tweede Licht, of de Big Bang en ik hoorde weer verschillende
zachte supersonische knallen. Ik liet me door de bewustzijns-
stroom door alle creaties meevoeren en wat was dat een ge-
beurtenis! De superclusters van sterrenstelsels die ik beleefde,
gaven me nog meer inzichten.

Ik passeerde het centrum van onze galaxy, wat een zwart
gat is. Zwarte gaten zijn de grote processoren (verwerkings-
eenheden) of omvormers van het Universum. Weet je wat er
zich aan de andere kant van een Zwart Gat bevindt? Wij –
onze galaxy – die vanuit een ander Universum zijn omge-
vormd, “hergebruikt”. In zijn totale energieconfiguratie lijkt
de galaxy op een fantastische stad van lichten. Alle energie
aan deze kant van de Big Bang is licht. Elk subatoom, atoom,
ster, planeet, zelfs het bewustzijn is van licht gemaakt en bezit
een frequentie en / of deeltje. Licht is levend materiaal. Alles
is uit licht gemaakt, zelfs stenen. Dus alles is levend. Alles is
gemaakt uit het Licht van God, alles is zeer intelligent.

Het Licht van Liefde
Toen ik me liet meevoeren door de stroom, kon ik uiteindelijk
een geweldig Licht zien naderen. Ik wist dat dit het eerste
Licht was – de Lichtmatrix van het Hoger Zelf van ons zonne-
stelsel. Toen verscheen het gehele zonnestelsel in het Licht,
wat gepaard ging met een van die knallen.

Ik kon tijdens mijn BDE alle energie zien die door dit zon-
nestelsel wordt gegenereerd – het is ongelooflijke lichtshow!
Ik kon de Muziek der Sferen horen. Ons zonnestelsel gene-

reert – zoals alle hemelse lichamen – een unieke lichtmatrix,
geluid en trillingsenergieën. Ontwikkelde beschavingen uit an-
dere sterrenstelsels kunnen het leven – zoals wij dit in het uni-
versum kennen – plaatsen, herkennen aan zijn vibratie of
energiematrix. Het is een kinderspelletje. Het Wonderkind van
de aarde (de menselijke wezens) maakt op dit moment veel
lawaai, zoals kinderen die in de tuin van het universum spelen.

De stroom bracht me rechtstreeks naar het centrum van het
Licht. Ik werd omarmd door het Licht, toen het me door zijn
adem naar zich toetrok, waarop weer een andere zachte knal
volgde. Ik bevond me in dit Licht van Liefde terwijl de levens-
stroom door me heen vloeide. Ik moet opnieuw zeggen dat dit
het meest liefdevolle, oordeelloze Licht is. Het is de ideale ou-
der voor dit Wonderkind.

“Wat nu?” vroeg ik me af. Het Licht legde me uit dat er
geen dood bestaat, we zijn onsterfelijke wezens. We zijn er al-
tijd al geweest! Ik besefte, dat we deel uitmaken van een na-
tuurlijk levend systeem dat zichzelf eindeloos recycleert,
hergebruikt, omvormt. Mij was nooit verteld dat ik terug zou
komen. Ik wist alleen dat dit zou gebeuren. Het was zo lo-
gisch, nadat ik alles had gezien…

[Wordt vervolgd in het volgende nummer:
“de terugkeer naar de aarde”]

¹. Met toestemming overgenomen uit
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Meningen over Mellen –Thomas:
1. —“In trance blijkt Mellen in staat in microcosmische struc-
turen te kijken, hoewel hij een hyper-alert bewustzijnsniveau
handhaaft. Het is duidelijk dat hij in staat is verscheidene be-
wustzijnsoctaven te overzien, waarbij hij buitengewone biolo-
gische informatie opdoet.” Aldus Dr Lee Pulos, auteur van
“Miracles and Other Realities,” voormalig president van de
Canadian Society of Clinical Hypnosis en Senior Psycholoog
van het Canadese Olympische Team.
2.—“Zijn verhaal is één van de opmerkelijkste die ik in mijn
uitgebreid onderzoek naar bijna-dood-ervaringen ben tegenge-
komen. Het is zeer zeldzaam dat zij die gestorven waren en
zijn teruggekeerd, in de toekomst hebben kunnen kijken tot de
reikwijdte die Mellen zag. Zijn visie van de toekomst is er een
van hoop. Hij heeft deelgenomen aan onderzoeken van een be-
langrijke universiteit, waar hij bijdroeg aan het begrijpen van
structuren van genen en chromosoom-codering, terwijl onder-
zoekers zich het hoofd breken over de vraag hoe hij toegang
kon hebben tot deze informatie”. Aldus Dr. Kenneth Ring,
Auteur van “Heading Toward Omega; The Omega Project”,
“Mellen-Thomas has the big picture.”
3.—“Onder hypnose bleek Mellen-Thomas in staat accurate
informatie te geven (en ook te tekenen) over de genetische
aard van een zeldzame neuro-musculaire ziekte. Dit heeft me
zeer verbaasd. Dit is niet iets waarbij je bedrog kunt plegen.”

Aldus Dr. Janice Holden, van de University of North
Texas en president van de International Association of Near
Death Studies (IANDS).

* * * * *
* * *

*



De openbaringen van het Licht leken maar door te gaan. Toen
vroeg ik het Licht: “Betekent dit dat de mensheid gered wordt?”
Toen, als een trompetstoot met een waterval van spiraliserende
lichten, sprak het grote Licht: “Onthoud dit en vergeet het nooit
meer – jij redt, verlost en heelt jezelf. Dat heb je altijd gedaan,
dat zul je altijd doen. Je werd geschapen met de macht om dat te
doen, reeds voordat de wereld werd geschapen”.

Op dat moment besefte ik zelfs meer … ik besefte dat we
reeds verlost zijn en wij verlossen onszelf, omdat we ontwor-
pen waren om onszelf te corrigeren, evenals de rest van Gods
universum. Hier gaat het allemaal om bij de tweede komst. Ik
dankte Gods Licht uit heel mijn hart. Het enige wat bij me op-
kwam, waren deze eenvoudige woorden die mijn volkomen
waardering uitdrukte: “Oh mijn lieve God, lief universum,
mijn lieve Grote Zelf, ik heb mijn Leven lief.”

Het Licht leek me zelfs dieper in te ademen. Het leek alsof
het Licht me volledig wilde opnemen. Het Liefdeslicht is tot
op de dag van vandaag onbeschrijflijk. Ik kwam een ander ge-
bied binnen, nog dieper dan het vorige en ik werd me bewust
van iets nóg groters, veel groter. Het was een geweldige Licht-
stroom, enorm groot en vol, in het Hart van het leven. Ik vroeg
wat dit was.

Het Licht antwoordde: “Dit is de Rivier van het Leven.
Drink dit mannawater en breng het naar je hart.” Dus dat deed
ik. Ik nam een grote slok en nog een slok. Het indrinken van
het Leven zelf — ik was in vervoering.

Toen zei het Licht: “Je hebt een wens.” Het Licht wist alles
over mij, mijn verleden, heden en toekomst. “Ja!”, fluisterde
ik. Ik vroeg of ik de rest van het Universum mocht zien, bui-
ten ons zonnestelsel, buiten alle menselijke illusie. Het Licht
vertelde me toen, dat ik met de Stroom mee kon gaan. Dat
deed ik, en ik werd door het Licht meegevoerd naar het einde
van een tunnel. Ik voelde en hoorde een serie zeer zachte
knallen.

De Leegte
Plotseling leek het alsof ik van de planeet weggeschoten werd
op de stroom van het Leven. Ik zag de aarde verdwijnen. Het
zonnestelsel zoefde in al haar schoonheid voorbij en ver-
dween. Ik vloog sneller dan het licht door het centrum van de
galaxy, nam nog meer kennis op. Ik leerde dat deze galaxy en
alle sterrenstelsels in het Universum barsten van veel soorten
Leven. Ik zag vele werelden. Het is goed te weten dat we niet
alleen zijn in het Universum.

Toen ik me liet meevoeren met deze bewustzijnsstroom
door het centrum van de galaxy, brak de stroom uiteen in een
geweldig aantal energiegolven. De superclusters van sterrenstel-
sels met al hun oude wijsheid gleden voorbij, terwijl ik ergens
heen ging, eigenlijk er naartoe reisde. Maar toen besefte ik, dat
toen de stroom groter werd, ook mijn eigen bewustzijn groeide
met alles wat ik van het Universum opnam! Een schepping
gleed aan mij voorbij. Het was een onvoorstelbaar wonder! Ik
was werkelijk een wonderkind, een kind in Wonderland!

Het leek alsof alle creaties in het Universum voor mij
oprezen en weer verdwenen in een fonkelend Licht. Bijna on-
middellijk verscheen een tweede Licht. Het kwam van alle
kanten en het was zo anders – een Licht dat samengesteld was
uit elke frequentie in het Universum. Ik voelde en hoorde op-
nieuw verschillende fluweelzachte supersonische knallen.
Mijn bewustzijn of wezen ontplooide zich om contact te ma-
ken met het gehele Holografische Universum en meer.

Toen ik overging in het tweede Licht, werd ik me bewust dat
ik zo juist de Waarheid had getranscendeerd. Op die manier
kan ik dit het beste beschrijven. Toen ik het tweede Licht bin-
nenkwam, ontvouwde ik me buiten het eerste Licht. Ik bevond
mij in een diepe stilte, buiten alle stilte. Ik kon de eeuwigheid
zien of onderscheiden, voorbij de Oneindigheid.

Ik was in de Leegte.
Ik was in de pre-schepping, nog vóór de Big Bang. Ik was
voorbij het begin van de tijd – het Eerste Woord – de Eerste
Vibratie. Ik was in het Oog van de Schepping. Het was alsof
ik het Gezicht van God aanraakte. Het was geen religieus ge-
voel. Het was gewoon alsof ik één was met het Absolute Le-
ven en Bewustzijn.

Toen ik zei dat ik de Eeuwigheid kon zien of onderschei-
den, bedoelde ik dat ik kon ervaren hoe de gehele schepping
zichzelf voortbracht. Het was zonder begin en zonder einde.
Dit zet je wel aan het denken, niet? De wetenschappers zien de
Big Bang als een enkele gebeurtenis die het Universum cre-
ëerde. Ik zag dat de Big Bang slechts één van de vele Big
Bangs was die de universa eindeloos en gelijktijdig scheppen.
Je zou het kunnen vergelijken met supercomputers die fractale
geometrische vergelijkingen gebruiken.

De Ouden wisten dit. Ze zeiden dat het Opperwezen perio-
diek nieuwe Universa uitademde en andere Universa inadem-
de. Deze tijdperken werden Yuga’s genoemd. De moderne
wetenschap noemt dit de Big Bang. Ik was in een absoluut,
zuiver bewustzijn. Ik kon zien of voelen hoe alle Big Bangs of
Yuga’s zichzelf schiepen en lieten verdwijnen. Ik beleefde ze
alle gelijktijdig. Ik zag dat elk klein deeltje van de schepping
die macht tot scheppen bezit. Het is erg moeilijk om dit uit te
leggen. Ik ben hierover nog steeds sprakeloos.

Onmogelijk uit te drukken in woorden
Het kostte me jaren, nadat ik was teruggekeerd, om maar iets
van de ervaring van de Leegte in woorden uit te drukken. Ik
kan je nu dit vertellen – de Leegte is minder dan niets en toch
meer dan alles wat is! De Leegte is de absolute “nul” – de cha-
os vormt alle mogelijkheden. Het is het Absolute Bewustzijn,
veel meer zelfs dan de Universele Intelligentie.

Waar bevindt zich de Leegte? Ik weet het. De Leegte be-
staat binnen en buiten alles. Jij bent – zelfs nu in dit leven – al-
tijd gelijktijdig in en buiten de Leegte. Je hoeft nergens heen te
gaan of te sterven om daar te komen. De Leegte is het vacuüm
of niets tussen alle fysieke manifestaties. De RUIMTE tussen
atomen en hun deeltjes.

De moderne wetenschap is deze ruimte tussen alles aan het
bestuderen. Ze noemen dit het Nul-punt. Zodra ze het proberen
te meten, raken hun meetinstrumenten van slag – zij kunnen de
oneindigheid niet meten. Ze kunnen op geen enkele manier de
oneindigheid nauwkeurig meten. Er bestaan meer nul-ruimten in
je eigen lichaam en in het Universum dan iets anders.

Wat de mystici de Leegte noemen is niet zomaar een lege
ruimte. Het is zó vol van energie – een ander soort energie dat
alles wat we zijn heeft gecreëerd. Alles nà de Big Bang is vi-
bratie, vanaf het eerste Woord, dat de eerste vibratie is. Het
bijbelse ‘Ik Ben’ wordt echt gevolgd door een vraagteken. “Ik
ben – Wat ben Ik?”

Dus de schepping is God die ZichZelf op elke voorstelbare
manier verkent, in een voortdurend, oneindig onderzoek door
middel van ieder van ons. Door elke haartje op je hoofd, door

tijdens de H. Mis bidt de celebrant het heilige offer te brengen,
‘in het bijzonder voor Uw heilige, Katholieke Kerk’, en daar-
mee wordt de algemene of universele ene Kerk van Christus
bedoeld, niet om de protestantse of orthodoxe Kerken daarmee
uit te sluiten!

4e. Apostolische Kerk
Het bijvoeglijke naamwoord ‘apostolisch’ komt niet voor in
het Nieuwe Testament, evenmin als ‘katholiek’. Maar ‘apos-
tel’ treffen we er veelvuldig in aan. ‘Apostolisch’ betekent
eenvoudig: ‘afkomstig van de apostelen’. De Kerk is gebouwd
op de getuigenis van de apostelen; en een apostel is iemand
die door Christus gemachtigd is, met de opdracht het goede
nieuws te prediken; het betreft ook iemand die getuige was
van de opgestane Christus, of aan wie Christus zich als de Op-
gestane heeft geopenbaard. Daaronder vallen naast mannen
dus vrouwen, zoals ook Maria Magdalena.

Het vierde artikel wil ook aangeven dat de ‘algemene’
Kerk gegrond is door en op de getuigenis van de apostelen.

5e. …wij belijden een doop

tot vergeving van zonden
In de tijd dat de geloofsbelijdenis werd geformuleerd, bracht
Augustinus de leer van de erfzonde; de doop met water beoog-
de ook de erfzonde – ten dele – af te wassen.

Volgens vk inzicht en leer is er geen sprake van erfzonde,
maar door het Sacrament van de Doop wordt wel het lichaam
van de dopeling ‘gezuiverd van de smetten van het kwaad’.
Dat volgens de geloofsbelijdenis de Doop leidt tot vergeving
van zonden, zullen we slechts zéér ten dele kunnen beamen.

De geloofswaarde van de

geloofsbelijdenis van N.-C.
Onze Kerk kent twee geloofsbelijdenissen: de eigen, vrij-ka-
tholieke acte van geloof belijdt God in min of meer abstracte
termen en erkent ethische waarden aan het menselijke hande-
len en het menselijke ‘zijn’; en plaatst ‘s mensen bestemming
in God. De andere is de aloude Niceaanse geloofsbelijdenis,
de voor de Kerken gemeenschappelijke formulering van het
geloof in God, onderscheiden in de Vader, de Zoon Jezus
Christus en de heilige Geest; neemt – door de doop – de mens

op in het grote geheel van Christus’ Kerk en plaatst ook onze
eindbestemming in God, het eeuwige leven. Beide geloofsbe-
lijdenissen vullen elkaar aan.

De huidige praktijk is, dat de Niceaanse geloofsbelijdenis
in onze vk Kerk nauwelijks gebeden wordt. Het zou zinnig
zijn dat dit gemeenschappelijke credo een belangrijkere plaats
krijgt in de liturgie van de H. Mis, naast de acte van geloof [3]
die een specifiek vrij-katholieke bijdrage is aan het christelijk
geloof. Dat zou dan ook een duidelijker teken zijn van ons
verbonden te weten met de andere Kerken, als deel van de ene
Kerk van Christus.

* * *

Noten

Bronnen

Kerstalletje gezien in een tuin

Foto: Rudolf Smit



De zeer bijzondere bijna-doodervaring
van Thomas Benedict Mellen1

Deel 1

Thomas Benedict Mellen is een kunstenaar die in 1982 een

bijna-doodervaring had. Hij was meer dan anderhalf uur kli-

nisch dood en gedurende die tijd verrees hij uit zijn lichaam

en ging het Licht binnen. Omdat hij nieuwsgierig was omtrent

het universum, werd hij meegenomen naar de verre diepten

van het bestaan en zelfs daarbuiten, in de energetische Leegte

voorbij de Big Bang.

Wat deze bijnadoodervaring betreft, heeft Dr. Kenneth

Ring opgemerkt: “Zijn verhaal is een van de opmerkelijkste

die ik in mijn uitgebreid onderzoek naar bijna-doodervaringen

heb meegemaakt”. (Zie ook andere opmerkingen over Mellen

aan het einde van dit artikel – red). Nu Mellen aan het woord.

De weg naar de dood

In 1982 stierf ik aan terminale kanker. De toestand waar ik in
verkeerde was niet meer te behandelen en elk soort chemothe-
rapie dat ze me nog konden geven, zou me tot een vegetatief
bestaan hebben veroordeeld. Ze gaven me nog zes tot acht
maanden. Omdat ik geen spirituele basis bezat, ging ik gelo-
ven dat de natuur een vergissing had gemaakt en dat wij waar-
schijnlijk een kankerorganisme waren op de planeet. Ik had
een zeer negatief wereldbeeld en dat leidde me, zoals ik dat
zie, naar mijn dood. Ik probeerde allerlei soorten alternatieve
geneeswijzen, maar niets hielp.

Het kosmologisch wereldbeeld op zijn kop
dankzij een bijna-doodervaring?

Rudolf H. Smit

Dat de bijna-doodervaring een “aanslag” lijkt te plegen op
het gekoesterde wereldbeeld, weten BDE-ers maar al te
goed: het idee dat er dan toch misschien een soort hierna-
maals bestaat, kan er bij menigeen niet in, zeker bij veel
(beta-)wetenschappers niet. Wetenschappers, en dan met
name theoretisch natuurkundigen en kosmologen (sterren-
kundigen die zich vooral hebben gericht op de studie van
het ontstaan van het heelal), hebben het waarschijnlijk ex-
tra moeilijk met het bijna-doodverhaal van Thomas Mellen
waarop wij onlangs de hand mochten leggen en dat u hier-
na, in dit nummer met deel 1, kunt lezen.

Het is waarschijnlijk wel de meest bijzondere bijna-
doodervaring ooit gepubliceerd. Want niet alleen was Mel-
len zeker anderhalf uur (!) klinisch dood, maar bovendien
maakte hij tijdens zijn BDE een reis door het universum
die naar huidige natuurkundige maatstaven volstrekt on-
mogelijk is!

Let wel: hij reisde terug in de tijd tot voorbij... de Big
Bang. Natuurkundigen: ga daar even voor zitten! Want
volgens u kàn dat immers niet! Afgezien nog van het feit,
dat zelfs al reis je met de snelheid van het licht (volgens de
gangbare wetenschap de hoogst mogelijke snelheid in het
heelal) dan nóg, … dan nóg zul je er zo’n dertien miljard
jaren over moeten doen om dat beginpunt van het heelal,
de Big Bang, te bereiken. Naar zijn zeggen deed Mellen
dat in minder dan anderhalf uur... Maar ja, stellen niet alle
BDE-ers dat er “aan de andere kant” geen tijd bestaat?

Dan komt er nóg een onmogelijk iets: Mellen ging terug
naar de Leegte van vóór de Big Bang. Maar alle natuur-
kundigen zijn het er over eens, dat er geen “vóór” de Big
Bang kán bestaan. Omdat immers tegelijk mét de Big Bang
Ruimte en Tijd werden geschapen. Dus hoe kan Mellen
dan in een ruimte geweest zijn die er niet wás of, volgens
de huidige natuurkunde, er niet kón zijn?

Ik heb ooit een vraag horen stellen aan één van Neder-
lands beroemdste kosmologen, professor Kees de Jager.
Zijn antwoord op de vraag wat er was vóór de Big Bang
luidde: “Helemaal niets”. En: “Filosofisch gezien mag je
die vraag niet eens stellen!” Nou, daar schoot de vraagstel-
ler (een havo-leerling) natuurlijk niet veel mee op.
Evengoed: raadsels, raadsels.

De reactie is voorspelbaar: de wetenschap, en met name
de natuurkunde, kan en zal Mellens verhaal niet serieus ne-
men. En dus de persoon Mellen ook niet, vrees ik. Toch
lijkt mij zo’n negatieve conclusie allesbehalve gerechtvaar-
digd. Want ná zijn letterlijk hemelbestormende BDE bleek
Mellen te beschikken over zeer geavanceerde, wetenschap-
pelijke kennis, waar de betrokken geleerden nog steeds
hun hoofd over breken.

Mellen blijkt dus beslist niet op zijn achterhoofd geval-
len te zijn.

Enfin, leest u zelf maar de meningen over hem aan het
einde van diens artikel.

* * *

Dus ik stelde vast, dat het nu alleen tussen mij en God ging. In
die tijd had ik me nooit eerder met spiritualiteit bemoeid, maar
nu was ik begonnen aan een leertocht over spiritualiteit en al-
ternatieve geneeswijzen. Ik begon van alles te lezen wat ik
over die onderwerpen te pakken kon krijgen, want ik wilde
aan die andere kant niet voor verrassingen komen te staan. Ik
las over verschillende godsdiensten en filosofieën. Zij waren
alle heel interessant en ze gaven me hoop dat er iets was aan
de overzijde.

In die tijd was ik een zelfstandige kunstenaar – ik vervaar-
digde gebrandschilderd glas – en ik was niet verzekerd tegen
medische kosten. Dus ik moest zonder verzekering de medi-
sche wereld tegemoet treden. Ik wilde mijn familie niet finan-
cieel uitputten, dus besloot ik dit zelf af te handelen. Ik had
niet voortdurend pijn, maar af en toe had ik last van black
outs. Ik kwam zover dat ik niet meer durfde te rijden en uitein-
delijk belandde ik in een “hospice”, een tehuis voor terminale
patiënten.

Ik kreeg daar een eigen persoonlijk begeleidster. Ik was
zeer gezegend met deze engel die met mij deze laatste fase
inging. Het duurde ongeveer achttien maanden. Ik wilde niet
veel pijnstillers innemen, want ik wilde zo goed mogelijk bij
mijn positieven blijven. Toen kreeg ik zoveel pijn dat ik aan
niets anders dan aan pijn kon denken, maar gelukkig duurde
dat niet meer dan enkele uren per dag.

Het licht van God
Ik herinner me, dat ik op een morgen om ongeveer half vijf
ontwaakte en ik wist dat het zover was. Dit was de dag dat ik
zou gaan sterven. Dus ik belde een paar vrienden op en nam
afscheid van hen. Ik maakte mijn begeleidster wakker en ver-
telde haar dat. Ik had met haar de afspraak gemaakt dat zij
mijn dode lichaam zes uur lang met rust zou laten, want ik had
gelezen dat er allerlei interessante dingen met je gaan gebeu-
ren als je sterft. Ik ging opnieuw slapen.

Het volgende wat ik me herinnerde, was het begin van een
typische bijna-doodervaring. Plotseling was ik volledig be-
wust en ik stond op … maar mijn lichaam lag in bed. Om me
heen was het donker. Maar toen ik uit mijn lichaam stapte,
was alles zelfs veel levendiger dan in een normale ervaring.
Het was zo levendig dat ik elk vertrek in het huis kon zien – ik
zag de bovenkant van het huis, ik zag alles rondom het huis en
ik kon zelfs onder het huis kijken.

Ik zag Licht schijnen. Ik keerde mij naar het Licht. Dit
Licht leek sterk op datgene wat vele andere mensen met een
bijna-doodervaring hebben beschreven. Het was zó prachtig.
Het was tastbaar, ik kon het voelen. Het was verleidelijk, ik
wilde er naar toe gaan zoals je naar de armen van je liefste
moeder of vader wilt gaan. Maar toen ik me naar het Licht be-
woog, wist ik intuïtief dat ik zou gaan sterven als ik naar het
Licht toe zou gaan. Toen zei ik: “Wacht even, laat ik hier even
blijven. Ik wil hierover nadenken, ik wil graag even met je
praten voordat ik ga”.

Tot mijn verrassing kwam die hele ervaring op dat moment
tot stilstand. Je hebt dus inderdaad controle over je eigen bij-
na-dood-ervaring. Mijn verzoek werd gerespecteerd en ik
praatte wat met het Licht. Het Licht veranderde in verschillen-
de figuren, zoals Jezus, Boeddha, Krishna, mandala’s, plaatjes
van archetypes en tekens. Ik vroeg het Licht: “Wat gebeurt
hier allemaal? Licht, wilt u zich alstublieft voor mij kenbaar
maken? Ik zou heel graag de werkelijkheid van de situatie wil-

len begrijpen”. Ik sprak niet precies die woorden uit, want het
was een soort telepathie.

Het Licht antwoordde. De informatie die ik ontving was,
dat je geloof bepaalt welke feedback je krijgt alvorens je het
Licht binnenkomt. Wanneer je een Boeddhist, een Katholiek
of een Fundamentalist was, krijg je soortgelijke feedback te-
rug. Je krijgt een kans om hiernaar te kijken en het te onder-
zoeken, maar dat doen de meeste mensen niet. Toen het Licht
zich voor mij onthulde, werd ik me ervan bewust dat ik werke-
lijk de “matrix” van ons Hoger Zelf zag.

Bron
Ik kan je alleen maar vertellen dat het veranderde in een ma-
trix, een mandala van de menselijke zielen en dat wat we ons
Hoger Zelf noemen een matrix is. Het is ook een verbinding
met de Bron; ieder van ons komt rechtstreeks, als een directe
ervaring, uit de Bron. Wij allen hebben een Hoger Zelf, of
“overziel”-deel van ons wezen. Het openbaarde zich aan mij
in zijn meest werkelijke energievorm. De enige manier waarop
ik het zo goed mogelijk kan beschrijven, is dat het Hoger Zelf
meer een kanaal, een verbinding is. Het ziet er niet op die ma-
nier uit, maar het is een rechtstreekse verbinding met de Bron
die ieder van ons in zichzelf bezit. Wij zijn direct verbonden
met de Bron.

En het werd me volstrekt duidelijk dat alle Hogere Zelven
als één wezen verbonden zijn en dat alle mensen als één we-
zen verbonden zijn – verschillende aspecten van hetzelfde we-
zen. Het behoort niet tot één religie. Dat kreeg ik terugge-
spiegeld. Het was het mooiste wat ik ooit gezien had. Ik ging
erin binnen en het was overweldigend. Het leek op alle liefde
die je hebt gewild en het was het soort liefde dat verzorgt,
heelt, regenereert.

Toen ik het Licht vroeg of het verder wilde gaan met uit-
leggen, begreep ik wat de matrix van het Hoger Zelf is. Wij
hebben een lichtraster om onze Aarde heen waarmee alle Ho-
gere Zelven zijn verbonden. Het is als een groot gezelschap,
een volgend subtiel energieniveau rondom ons, het geestelijk
niveau, zou je kunnen zeggen. Toen, na een paar minuten,
vroeg ik om extra verduidelijking. Ik wilde werkelijk weten
wat het universum nu echt voorstelt en ik was bereid om op
dat moment over te gaan. Ik zei: “Ik ben gereed, neem me”.
Toen veranderde het Licht in het mooiste wat ik ooit heb ge-
zien – een mandala van menselijke zielen op deze planeet.

Nu kwam ik bij mijn negatieve kijk op wat op de aarde ge-
beurde. Dus toen ik het Licht vroeg het voor mij te verduide-
lijken, zag ik in deze prachtige mandala hoe schitterend we
zijn in ons wezen, onze kern. Wij zijn de prachtigste schepse-
len. De menselijke ziel, de menselijke matrix die ons allen ver-
bindt is absoluut fantastisch, elegant, exotisch, alles. Ik kan
niet goed genoeg benadrukken hoe het mijn mening over de
menselijke wezens op dat moment onmiddellijk veranderde.

Ik zei: “Oh God, ik wist niet hoe mooi we zijn”. Op elk ni-
veau, hoog of laag, in welke vorm je ook bent – je bent de
schitterendste creatie. Het verbaasde me dat ik in geen enkele
ziel boosaardige bedoelingen zag. Ik zei: “Hoe is dit moge-
lijk?” Het antwoord was dat geen enkele ziel in aanleg boos-
aardig is. De verschrikkelijke dingen die mensen kunnen
overkomen, veroorzaken dat ze duivelse dingen doen, hoewel
hun zielen niet het kwaad bezitten. Wat alle mensen zoeken,
wat hen steunt is Liefde. Het Licht vertelde me, dat wat de
mens vervormt een gebrek aan Liefde is.
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(beta-)wetenschappers niet. Wetenschappers, en dan met
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kundigen die zich vooral hebben gericht op de studie van
het ontstaan van het heelal), hebben het waarschijnlijk ex-
tra moeilijk met het bijna-doodverhaal van Thomas Mellen
waarop wij onlangs de hand mochten leggen en dat u hier-
na, in dit nummer met deel 1, kunt lezen.

Het is waarschijnlijk wel de meest bijzondere bijna-
doodervaring ooit gepubliceerd. Want niet alleen was Mel-
len zeker anderhalf uur (!) klinisch dood, maar bovendien
maakte hij tijdens zijn BDE een reis door het universum
die naar huidige natuurkundige maatstaven volstrekt on-
mogelijk is!

Let wel: hij reisde terug in de tijd tot voorbij... de Big
Bang. Natuurkundigen: ga daar even voor zitten! Want
volgens u kàn dat immers niet! Afgezien nog van het feit,
dat zelfs al reis je met de snelheid van het licht (volgens de
gangbare wetenschap de hoogst mogelijke snelheid in het
heelal) dan nóg, … dan nóg zul je er zo’n dertien miljard
jaren over moeten doen om dat beginpunt van het heelal,
de Big Bang, te bereiken. Naar zijn zeggen deed Mellen
dat in minder dan anderhalf uur... Maar ja, stellen niet alle
BDE-ers dat er “aan de andere kant” geen tijd bestaat?

Dan komt er nóg een onmogelijk iets: Mellen ging terug
naar de Leegte van vóór de Big Bang. Maar alle natuur-
kundigen zijn het er over eens, dat er geen “vóór” de Big
Bang kán bestaan. Omdat immers tegelijk mét de Big Bang
Ruimte en Tijd werden geschapen. Dus hoe kan Mellen
dan in een ruimte geweest zijn die er niet wás of, volgens
de huidige natuurkunde, er niet kón zijn?

Ik heb ooit een vraag horen stellen aan één van Neder-
lands beroemdste kosmologen, professor Kees de Jager.
Zijn antwoord op de vraag wat er was vóór de Big Bang
luidde: “Helemaal niets”. En: “Filosofisch gezien mag je
die vraag niet eens stellen!” Nou, daar schoot de vraagstel-
ler (een havo-leerling) natuurlijk niet veel mee op.
Evengoed: raadsels, raadsels.

De reactie is voorspelbaar: de wetenschap, en met name
de natuurkunde, kan en zal Mellens verhaal niet serieus ne-
men. En dus de persoon Mellen ook niet, vrees ik. Toch
lijkt mij zo’n negatieve conclusie allesbehalve gerechtvaar-
digd. Want ná zijn letterlijk hemelbestormende BDE bleek
Mellen te beschikken over zeer geavanceerde, wetenschap-
pelijke kennis, waar de betrokken geleerden nog steeds
hun hoofd over breken.

Mellen blijkt dus beslist niet op zijn achterhoofd geval-
len te zijn.

Enfin, leest u zelf maar de meningen over hem aan het
einde van diens artikel.

* * *

Dus ik stelde vast, dat het nu alleen tussen mij en God ging. In
die tijd had ik me nooit eerder met spiritualiteit bemoeid, maar
nu was ik begonnen aan een leertocht over spiritualiteit en al-
ternatieve geneeswijzen. Ik begon van alles te lezen wat ik
over die onderwerpen te pakken kon krijgen, want ik wilde
aan die andere kant niet voor verrassingen komen te staan. Ik
las over verschillende godsdiensten en filosofieën. Zij waren
alle heel interessant en ze gaven me hoop dat er iets was aan
de overzijde.

In die tijd was ik een zelfstandige kunstenaar – ik vervaar-
digde gebrandschilderd glas – en ik was niet verzekerd tegen
medische kosten. Dus ik moest zonder verzekering de medi-
sche wereld tegemoet treden. Ik wilde mijn familie niet finan-
cieel uitputten, dus besloot ik dit zelf af te handelen. Ik had
niet voortdurend pijn, maar af en toe had ik last van black
outs. Ik kwam zover dat ik niet meer durfde te rijden en uitein-
delijk belandde ik in een “hospice”, een tehuis voor terminale
patiënten.

Ik kreeg daar een eigen persoonlijk begeleidster. Ik was
zeer gezegend met deze engel die met mij deze laatste fase
inging. Het duurde ongeveer achttien maanden. Ik wilde niet
veel pijnstillers innemen, want ik wilde zo goed mogelijk bij
mijn positieven blijven. Toen kreeg ik zoveel pijn dat ik aan
niets anders dan aan pijn kon denken, maar gelukkig duurde
dat niet meer dan enkele uren per dag.

Het licht van God
Ik herinner me, dat ik op een morgen om ongeveer half vijf
ontwaakte en ik wist dat het zover was. Dit was de dag dat ik
zou gaan sterven. Dus ik belde een paar vrienden op en nam
afscheid van hen. Ik maakte mijn begeleidster wakker en ver-
telde haar dat. Ik had met haar de afspraak gemaakt dat zij
mijn dode lichaam zes uur lang met rust zou laten, want ik had
gelezen dat er allerlei interessante dingen met je gaan gebeu-
ren als je sterft. Ik ging opnieuw slapen.

Het volgende wat ik me herinnerde, was het begin van een
typische bijna-doodervaring. Plotseling was ik volledig be-
wust en ik stond op … maar mijn lichaam lag in bed. Om me
heen was het donker. Maar toen ik uit mijn lichaam stapte,
was alles zelfs veel levendiger dan in een normale ervaring.
Het was zo levendig dat ik elk vertrek in het huis kon zien – ik
zag de bovenkant van het huis, ik zag alles rondom het huis en
ik kon zelfs onder het huis kijken.

Ik zag Licht schijnen. Ik keerde mij naar het Licht. Dit
Licht leek sterk op datgene wat vele andere mensen met een
bijna-doodervaring hebben beschreven. Het was zó prachtig.
Het was tastbaar, ik kon het voelen. Het was verleidelijk, ik
wilde er naar toe gaan zoals je naar de armen van je liefste
moeder of vader wilt gaan. Maar toen ik me naar het Licht be-
woog, wist ik intuïtief dat ik zou gaan sterven als ik naar het
Licht toe zou gaan. Toen zei ik: “Wacht even, laat ik hier even
blijven. Ik wil hierover nadenken, ik wil graag even met je
praten voordat ik ga”.

Tot mijn verrassing kwam die hele ervaring op dat moment
tot stilstand. Je hebt dus inderdaad controle over je eigen bij-
na-dood-ervaring. Mijn verzoek werd gerespecteerd en ik
praatte wat met het Licht. Het Licht veranderde in verschillen-
de figuren, zoals Jezus, Boeddha, Krishna, mandala’s, plaatjes
van archetypes en tekens. Ik vroeg het Licht: “Wat gebeurt
hier allemaal? Licht, wilt u zich alstublieft voor mij kenbaar
maken? Ik zou heel graag de werkelijkheid van de situatie wil-

len begrijpen”. Ik sprak niet precies die woorden uit, want het
was een soort telepathie.

Het Licht antwoordde. De informatie die ik ontving was,
dat je geloof bepaalt welke feedback je krijgt alvorens je het
Licht binnenkomt. Wanneer je een Boeddhist, een Katholiek
of een Fundamentalist was, krijg je soortgelijke feedback te-
rug. Je krijgt een kans om hiernaar te kijken en het te onder-
zoeken, maar dat doen de meeste mensen niet. Toen het Licht
zich voor mij onthulde, werd ik me ervan bewust dat ik werke-
lijk de “matrix” van ons Hoger Zelf zag.

Bron
Ik kan je alleen maar vertellen dat het veranderde in een ma-
trix, een mandala van de menselijke zielen en dat wat we ons
Hoger Zelf noemen een matrix is. Het is ook een verbinding
met de Bron; ieder van ons komt rechtstreeks, als een directe
ervaring, uit de Bron. Wij allen hebben een Hoger Zelf, of
“overziel”-deel van ons wezen. Het openbaarde zich aan mij
in zijn meest werkelijke energievorm. De enige manier waarop
ik het zo goed mogelijk kan beschrijven, is dat het Hoger Zelf
meer een kanaal, een verbinding is. Het ziet er niet op die ma-
nier uit, maar het is een rechtstreekse verbinding met de Bron
die ieder van ons in zichzelf bezit. Wij zijn direct verbonden
met de Bron.

En het werd me volstrekt duidelijk dat alle Hogere Zelven
als één wezen verbonden zijn en dat alle mensen als één we-
zen verbonden zijn – verschillende aspecten van hetzelfde we-
zen. Het behoort niet tot één religie. Dat kreeg ik terugge-
spiegeld. Het was het mooiste wat ik ooit gezien had. Ik ging
erin binnen en het was overweldigend. Het leek op alle liefde
die je hebt gewild en het was het soort liefde dat verzorgt,
heelt, regenereert.

Toen ik het Licht vroeg of het verder wilde gaan met uit-
leggen, begreep ik wat de matrix van het Hoger Zelf is. Wij
hebben een lichtraster om onze Aarde heen waarmee alle Ho-
gere Zelven zijn verbonden. Het is als een groot gezelschap,
een volgend subtiel energieniveau rondom ons, het geestelijk
niveau, zou je kunnen zeggen. Toen, na een paar minuten,
vroeg ik om extra verduidelijking. Ik wilde werkelijk weten
wat het universum nu echt voorstelt en ik was bereid om op
dat moment over te gaan. Ik zei: “Ik ben gereed, neem me”.
Toen veranderde het Licht in het mooiste wat ik ooit heb ge-
zien – een mandala van menselijke zielen op deze planeet.

Nu kwam ik bij mijn negatieve kijk op wat op de aarde ge-
beurde. Dus toen ik het Licht vroeg het voor mij te verduide-
lijken, zag ik in deze prachtige mandala hoe schitterend we
zijn in ons wezen, onze kern. Wij zijn de prachtigste schepse-
len. De menselijke ziel, de menselijke matrix die ons allen ver-
bindt is absoluut fantastisch, elegant, exotisch, alles. Ik kan
niet goed genoeg benadrukken hoe het mijn mening over de
menselijke wezens op dat moment onmiddellijk veranderde.

Ik zei: “Oh God, ik wist niet hoe mooi we zijn”. Op elk ni-
veau, hoog of laag, in welke vorm je ook bent – je bent de
schitterendste creatie. Het verbaasde me dat ik in geen enkele
ziel boosaardige bedoelingen zag. Ik zei: “Hoe is dit moge-
lijk?” Het antwoord was dat geen enkele ziel in aanleg boos-
aardig is. De verschrikkelijke dingen die mensen kunnen
overkomen, veroorzaken dat ze duivelse dingen doen, hoewel
hun zielen niet het kwaad bezitten. Wat alle mensen zoeken,
wat hen steunt is Liefde. Het Licht vertelde me, dat wat de
mens vervormt een gebrek aan Liefde is.



De openbaringen van het Licht leken maar door te gaan. Toen
vroeg ik het Licht: “Betekent dit dat de mensheid gered wordt?”
Toen, als een trompetstoot met een waterval van spiraliserende
lichten, sprak het grote Licht: “Onthoud dit en vergeet het nooit
meer – jij redt, verlost en heelt jezelf. Dat heb je altijd gedaan,
dat zul je altijd doen. Je werd geschapen met de macht om dat te
doen, reeds voordat de wereld werd geschapen”.

Op dat moment besefte ik zelfs meer … ik besefte dat we
reeds verlost zijn en wij verlossen onszelf, omdat we ontwor-
pen waren om onszelf te corrigeren, evenals de rest van Gods
universum. Hier gaat het allemaal om bij de tweede komst. Ik
dankte Gods Licht uit heel mijn hart. Het enige wat bij me op-
kwam, waren deze eenvoudige woorden die mijn volkomen
waardering uitdrukte: “Oh mijn lieve God, lief universum,
mijn lieve Grote Zelf, ik heb mijn Leven lief.”

Het Licht leek me zelfs dieper in te ademen. Het leek alsof
het Licht me volledig wilde opnemen. Het Liefdeslicht is tot
op de dag van vandaag onbeschrijflijk. Ik kwam een ander ge-
bied binnen, nog dieper dan het vorige en ik werd me bewust
van iets nóg groters, veel groter. Het was een geweldige Licht-
stroom, enorm groot en vol, in het Hart van het leven. Ik vroeg
wat dit was.

Het Licht antwoordde: “Dit is de Rivier van het Leven.
Drink dit mannawater en breng het naar je hart.” Dus dat deed
ik. Ik nam een grote slok en nog een slok. Het indrinken van
het Leven zelf — ik was in vervoering.

Toen zei het Licht: “Je hebt een wens.” Het Licht wist alles
over mij, mijn verleden, heden en toekomst. “Ja!”, fluisterde
ik. Ik vroeg of ik de rest van het Universum mocht zien, bui-
ten ons zonnestelsel, buiten alle menselijke illusie. Het Licht
vertelde me toen, dat ik met de Stroom mee kon gaan. Dat
deed ik, en ik werd door het Licht meegevoerd naar het einde
van een tunnel. Ik voelde en hoorde een serie zeer zachte
knallen.

De Leegte
Plotseling leek het alsof ik van de planeet weggeschoten werd
op de stroom van het Leven. Ik zag de aarde verdwijnen. Het
zonnestelsel zoefde in al haar schoonheid voorbij en ver-
dween. Ik vloog sneller dan het licht door het centrum van de
galaxy, nam nog meer kennis op. Ik leerde dat deze galaxy en
alle sterrenstelsels in het Universum barsten van veel soorten
Leven. Ik zag vele werelden. Het is goed te weten dat we niet
alleen zijn in het Universum.

Toen ik me liet meevoeren met deze bewustzijnsstroom
door het centrum van de galaxy, brak de stroom uiteen in een
geweldig aantal energiegolven. De superclusters van sterrenstel-
sels met al hun oude wijsheid gleden voorbij, terwijl ik ergens
heen ging, eigenlijk er naartoe reisde. Maar toen besefte ik, dat
toen de stroom groter werd, ook mijn eigen bewustzijn groeide
met alles wat ik van het Universum opnam! Een schepping
gleed aan mij voorbij. Het was een onvoorstelbaar wonder! Ik
was werkelijk een wonderkind, een kind in Wonderland!

Het leek alsof alle creaties in het Universum voor mij
oprezen en weer verdwenen in een fonkelend Licht. Bijna on-
middellijk verscheen een tweede Licht. Het kwam van alle
kanten en het was zo anders – een Licht dat samengesteld was
uit elke frequentie in het Universum. Ik voelde en hoorde op-
nieuw verschillende fluweelzachte supersonische knallen.
Mijn bewustzijn of wezen ontplooide zich om contact te ma-
ken met het gehele Holografische Universum en meer.

Toen ik overging in het tweede Licht, werd ik me bewust dat
ik zo juist de Waarheid had getranscendeerd. Op die manier
kan ik dit het beste beschrijven. Toen ik het tweede Licht bin-
nenkwam, ontvouwde ik me buiten het eerste Licht. Ik bevond
mij in een diepe stilte, buiten alle stilte. Ik kon de eeuwigheid
zien of onderscheiden, voorbij de Oneindigheid.

Ik was in de Leegte.
Ik was in de pre-schepping, nog vóór de Big Bang. Ik was
voorbij het begin van de tijd – het Eerste Woord – de Eerste
Vibratie. Ik was in het Oog van de Schepping. Het was alsof
ik het Gezicht van God aanraakte. Het was geen religieus ge-
voel. Het was gewoon alsof ik één was met het Absolute Le-
ven en Bewustzijn.

Toen ik zei dat ik de Eeuwigheid kon zien of onderschei-
den, bedoelde ik dat ik kon ervaren hoe de gehele schepping
zichzelf voortbracht. Het was zonder begin en zonder einde.
Dit zet je wel aan het denken, niet? De wetenschappers zien de
Big Bang als een enkele gebeurtenis die het Universum cre-
ëerde. Ik zag dat de Big Bang slechts één van de vele Big
Bangs was die de universa eindeloos en gelijktijdig scheppen.
Je zou het kunnen vergelijken met supercomputers die fractale
geometrische vergelijkingen gebruiken.

De Ouden wisten dit. Ze zeiden dat het Opperwezen perio-
diek nieuwe Universa uitademde en andere Universa inadem-
de. Deze tijdperken werden Yuga’s genoemd. De moderne
wetenschap noemt dit de Big Bang. Ik was in een absoluut,
zuiver bewustzijn. Ik kon zien of voelen hoe alle Big Bangs of
Yuga’s zichzelf schiepen en lieten verdwijnen. Ik beleefde ze
alle gelijktijdig. Ik zag dat elk klein deeltje van de schepping
die macht tot scheppen bezit. Het is erg moeilijk om dit uit te
leggen. Ik ben hierover nog steeds sprakeloos.

Onmogelijk uit te drukken in woorden
Het kostte me jaren, nadat ik was teruggekeerd, om maar iets
van de ervaring van de Leegte in woorden uit te drukken. Ik
kan je nu dit vertellen – de Leegte is minder dan niets en toch
meer dan alles wat is! De Leegte is de absolute “nul” – de cha-
os vormt alle mogelijkheden. Het is het Absolute Bewustzijn,
veel meer zelfs dan de Universele Intelligentie.

Waar bevindt zich de Leegte? Ik weet het. De Leegte be-
staat binnen en buiten alles. Jij bent – zelfs nu in dit leven – al-
tijd gelijktijdig in en buiten de Leegte. Je hoeft nergens heen te
gaan of te sterven om daar te komen. De Leegte is het vacuüm
of niets tussen alle fysieke manifestaties. De RUIMTE tussen
atomen en hun deeltjes.

De moderne wetenschap is deze ruimte tussen alles aan het
bestuderen. Ze noemen dit het Nul-punt. Zodra ze het proberen
te meten, raken hun meetinstrumenten van slag – zij kunnen de
oneindigheid niet meten. Ze kunnen op geen enkele manier de
oneindigheid nauwkeurig meten. Er bestaan meer nul-ruimten in
je eigen lichaam en in het Universum dan iets anders.

Wat de mystici de Leegte noemen is niet zomaar een lege
ruimte. Het is zó vol van energie – een ander soort energie dat
alles wat we zijn heeft gecreëerd. Alles nà de Big Bang is vi-
bratie, vanaf het eerste Woord, dat de eerste vibratie is. Het
bijbelse ‘Ik Ben’ wordt echt gevolgd door een vraagteken. “Ik
ben – Wat ben Ik?”

Dus de schepping is God die ZichZelf op elke voorstelbare
manier verkent, in een voortdurend, oneindig onderzoek door
middel van ieder van ons. Door elke haartje op je hoofd, door

tijdens de H. Mis bidt de celebrant het heilige offer te brengen,
‘in het bijzonder voor Uw heilige, Katholieke Kerk’, en daar-
mee wordt de algemene of universele ene Kerk van Christus
bedoeld, niet om de protestantse of orthodoxe Kerken daarmee
uit te sluiten!

4e. Apostolische Kerk
Het bijvoeglijke naamwoord ‘apostolisch’ komt niet voor in
het Nieuwe Testament, evenmin als ‘katholiek’. Maar ‘apos-
tel’ treffen we er veelvuldig in aan. ‘Apostolisch’ betekent
eenvoudig: ‘afkomstig van de apostelen’. De Kerk is gebouwd
op de getuigenis van de apostelen; en een apostel is iemand
die door Christus gemachtigd is, met de opdracht het goede
nieuws te prediken; het betreft ook iemand die getuige was
van de opgestane Christus, of aan wie Christus zich als de Op-
gestane heeft geopenbaard. Daaronder vallen naast mannen
dus vrouwen, zoals ook Maria Magdalena.

Het vierde artikel wil ook aangeven dat de ‘algemene’
Kerk gegrond is door en op de getuigenis van de apostelen.

5e. …wij belijden een doop

tot vergeving van zonden
In de tijd dat de geloofsbelijdenis werd geformuleerd, bracht
Augustinus de leer van de erfzonde; de doop met water beoog-
de ook de erfzonde – ten dele – af te wassen.

Volgens vk inzicht en leer is er geen sprake van erfzonde,
maar door het Sacrament van de Doop wordt wel het lichaam
van de dopeling ‘gezuiverd van de smetten van het kwaad’.
Dat volgens de geloofsbelijdenis de Doop leidt tot vergeving
van zonden, zullen we slechts zéér ten dele kunnen beamen.

De geloofswaarde van de

geloofsbelijdenis van N.-C.
Onze Kerk kent twee geloofsbelijdenissen: de eigen, vrij-ka-
tholieke acte van geloof belijdt God in min of meer abstracte
termen en erkent ethische waarden aan het menselijke hande-
len en het menselijke ‘zijn’; en plaatst ‘s mensen bestemming
in God. De andere is de aloude Niceaanse geloofsbelijdenis,
de voor de Kerken gemeenschappelijke formulering van het
geloof in God, onderscheiden in de Vader, de Zoon Jezus
Christus en de heilige Geest; neemt – door de doop – de mens

op in het grote geheel van Christus’ Kerk en plaatst ook onze
eindbestemming in God, het eeuwige leven. Beide geloofsbe-
lijdenissen vullen elkaar aan.

De huidige praktijk is, dat de Niceaanse geloofsbelijdenis
in onze vk Kerk nauwelijks gebeden wordt. Het zou zinnig
zijn dat dit gemeenschappelijke credo een belangrijkere plaats
krijgt in de liturgie van de H. Mis, naast de acte van geloof [3]
die een specifiek vrij-katholieke bijdrage is aan het christelijk
geloof. Dat zou dan ook een duidelijker teken zijn van ons
verbonden te weten met de andere Kerken, als deel van de ene
Kerk van Christus.

* * *
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gebruikmakend van kennis en inzichten over de ontstaansge-
schiedenis in de toenmalige cultuur. [4]

Toelichtingen bij de geloofsbelijdenis
Deze ‘klassieke’ belijdenis van Nicea-Constantinopel tracht
het christelijk geloof kort en bondig samen te vatten. Dat ge-
beurt in vier artikelen die handelen over God, Jezus Christus,
de Heilige Geest en, samengebracht in het laatste artikel, over
Kerk, Doop, wederopstanding en ‘het leven in de komende
eeuw’. Dat is op zich praktisch het hele geloof, maar de uit-
werking daarvan ontbreekt natuurlijk. Iedere Kerk interpre-
teert het op eigen wijzen, en geeft – zoals al even genoemd –
ook een enkel ander woord of andere toelichting. We zullen
hierop ingaan, zij het summier – dat kan niet anders waar het
het hele christelijk geloof betreft.

De geloofsbelijdenis begint dus bij God – ook zo bij onze
vrij-katholieke Akte van Geloof [3]. Beginnen bij God was al
het geval bij de vroegste verwoordingen daarvan: de Apostoli-
sche geloofsbelijdenis (‘Ik geloof in God de Vader, de Al-
machtige’). Na God, in een Heilige Drievuldigheid nader ver-
woord, komt pas de mens zeer summier ter sprake. In latere
eeuwen, tot in de huidige, is uitgebreid en in detail op de mens
ingegaan, zoals over diens zondigheid, genade en vergeving,
voorbeschikking, opstanding op de laatste dag, en ook nader
over Jezus Christus, diens kruisiging, zijn (zoen)offer, opstan-
ding, hemelvaart en wederkomst. Hieraan wordt in dit artikel
geen nadere aandacht geschonken; wel volgen enkele korte
toelichtingen bij de vier artikelen van ‘Nicea’.

1e. Almachtig
God, de almachtige Vader - daar begint de belijdenis mee.
Wat wordt hier met ‘almachtig’ (omnipotens) bedoeld? In het
algemeen verstaan: ‘God is almachtig, Hij kan alles’.

Maar dit kan logisch gezien niet juist zijn, zoals met een
bekende historische vraag en het antwoord wordt aangetoond:
‘Kan God een steen scheppen die zo zwaar is, dat Hij die niet
kan optillen’? ‘Als Hij zo’n zware steen niet kan scheppen,
dan is Hij niet echt almachtig; en als Hij het wel kan, dan is er
iets anders wat Hij niet kan: die steen optillen’. God kan dus
niets doen wat logisch onmogelijk is, of anders bedacht: God
kan niets doen wat niet strookt met zijn goddelijke natuur.

En een weer wat andere, 13de eeuwse benadering van
Gods almacht maakt onderscheid tussen de absolute en de ge-
ordineerde almacht van God: voordat Hij orde had gesteld met
de schepping van de wereld – die tot het einde der tijden zal
standhouden – had Hij absolute almacht door te kunnen kiezen
tussen wel of niet scheppen. Daarna had Hij die beide moge-
lijkheden niet meer, want alleen één mogelijkheid blijft over
in de manier waarop God de schepping ordent.

In onze liturgie komt ‘God Almachtig’ voor in de eindze-
gen van de H. Mis (de ‘gewone’ Mis, de Huwelijksmis en de
Requiemmis), en bij elke wijding. Dus in de VKK wordt dui-
delijk, ook door ons, aan God almacht toegekend, een almacht
die als het ware op ons wordt overgebracht in het ‘In Uw
sterkte – d.i. in die van de Heilige Geest – vermogen wij alle
dingen’ (aan het eind van de ochtenddienst, de Prime).

2e. Jezus Christus,
… één van wezen met de Vader, door Wie alles gemaakt is,
Die voor ons mensen en voor ons heil neergedaald … vlees

heeft aangenomen uit de Heilige Geest en de Maagd Maria,
…voor ons gekruisigd.

Van hem wordt gesteld dat hij volledig God is en volledig
mens, en daarmee geplaatst in de geschiedenis. Jezus is een
historische figuur, geen mythe. Hij is een bijzonder mens, één
met God de Vader, met twee ‘naturen’, later nader gekarakteri-
seerd als ongemengd, onveranderd, ongedeeld en ongeschei-
den. En ‘door Wie alles gemaakt is’ sluit goed aan bij het
Woord, de Logos, uit de proloog van het evangelie van
Johannes.(1:1-14).

Dat hij geboren is ‘uit de Heilige Geest en de maagd
Maria’ sluit een natuurlijke geboorte, uit Maria, niet uit, als
wij bedenken dat met ‘maagd’ een huwbare vrouw wordt
aangegeven. Maar vrij algemeen wordt die formulering opge-
vat als een miraculeuze geboorte waarbij geen bevruchting
door een man heeft plaatsgevonden. De meeste (?) vrij-katho-
lieken echter verstaan dat er niét onder. Hier is dus wel enige
ruimte voor een andere visie.

Het ‘voor ons gekruisigd’ hebben velen gezien als een offer
van Jezus Christus: het lam Gods, het Agnus Dei, hoewel het
niet in dié betekenis tot uiting komt in de geloofsbelijdenis.

De offergedachte is van meet af aan in het christendom
zeer nadrukkelijk uitgesproken. In het begin van het vierde
evangelie treedt Johannes de Doper op, en hij spreekt – tot
tweemaal toe – over Jezus als lam van God (dat de zonde van
de wereld wegneemt), dus als offer (Joh 1:26,36). Het verwijst
naar het ritueel offeren van dieren als specifiek religieuze
daad. In de algemene brieven wordt de offergedachte overge-
nomen en herhaald (Ef 5:2; Heb 9:28), maar krijgt ook al een
innerlijke inhoud wanneer het ter navolging wordt voorgehou-
den: ‘een heilig priesterschap te vormen om geestelijke offers
te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.’
(1 Pe 2:5). De kerkvader Augustinus (354-430) benadrukte de
eerdere, unieke en direct met Christus verbonden betekenis:
‘Christus werd tot een offer voor onze zonde gemaakt en bood
zichzelf aan als een totaal brandoffer op het kruis van het lij-
den.’ In het consecratiegebed van de H. Mis, na de consecra-
tie, biedt de celebrant onze offerande aan ‘indachtig aan het
onuitsprekelijk offer’ van Christus, God de Zoon. Hierop
verder ingaan voert nu te ver.

Dan blijft nu nog de vraag onbeantwoord – al of niet juist
gesteld: “Hoe kan het offer van de dood de zonden van de we-
reld wegnemen en daarmee ook nog verzoening met God tot
stand brengen?”

3e. Katholiek
Dit woord treffen we niet aan in het Nieuwe Testament; het
komt van het Grieks kath holou of ‘van het geheel’, dat in het
Latijn vertaald werd door catholicus hetgeen ‘universeel,
algemeen’ betekent. In de wat oudere uitgaven van de Bijbel
worden in het Nieuwe Testament de brieven die niet aan een
specifieke groep of persoon gericht zijn, gegroepeerd onder
‘Katholieke Brieven’, en dat speciaal in uitgaven van rk-huize.
De protestantse bijbeluitgaven spreken van ‘Algemene
Zendbrieven’. In het Nieuwe Testament wordt ‘algemeen’ ner-
gens gebruikt voor de Kerk als geheel, zoals dat het geval is in
de N.-C. geloofsbelijdenis. Het Latijnse ekklesia, waarvan het
Nederlandse woord ‘kerk ‘is afgeleid, verwijst naar plaatselij-
ke kerken of groepen van christenen. Maar de verschillende
ekklesia’s werden wel beschouwd deel te zijn van het geheel-
van de algemene of katholieke Kerk. In het Consecratiegebed

elk blad aan de boom, door elk atoom – onderzoekt God Zich-
zelf, de grote ‘Ik Ben’. Ik ben gaan zien dat alles wat bestaat,
het Zelf is, letterlijk, jouw Zelf, mijn Zelf. Alles is het grote
Zelf. Daarom weet God zelfs dat een blad valt. Dat is moge-
lijk, omdat, waar je ook bent, het centrum van het universum
is. Elke plek van een atoom is het centrum van het universum.
Daarin bestaat God en God is de Leegte.

Het Absolute Zuivere Bewustzijn
Toen ik de Leegte en alle Yuga’s of scheppingen onderzocht,
bevond ik mij volledig buiten de tijd en ruimte zoals wij die
kennen. In deze vergrote staat, ontdekte ik, dat de schepping
gaat over het Absolute Zuivere Bewustzijn, of God, die in het
Ervaren van het Leven verschijnt zoals wij dat kennen. De
Leegte zelf was verstoken van ervaring. Het is het vóór-leven,
vóór de eerste vibratie. Het Opperwezen is meer dan Leven en
Dood. Daarom is er meer dan het ervaren van ‘leven en dood’
in het Universum!

Ik was in de Leegte en ik was me bewust van alles wat ooit
geschapen is. Het was net of ik door de ogen van God keek. Ik
was God geworden. Plotseling was ik niet meer ik. Het enige wat
ik kan zeggen was — ik keek door de ogen van God. En plotse-
ling wist ik waarom elk atoom bestond en kon ik alles zien. Het
interessantste was, dat ik uit de Leegte terugkeerde met het besef
dat God daar niet is. God is hier. Daar gaat het allemaal om.

Vandaar deze voortdurende zoektocht van het menselijk
ras om God te vinden… God gaf ons alles, alles is hier, dit is
het belangrijkste. En waar wij ons nu bevinden — Gods on-
derzoek van God door middel van ons. De mens is zo druk be-
zig God te worden dat hij vergeet te beseffen dat hij al God is
en dat God ons wordt. Daar gaat alles om.

Toen ik dat besefte, was ik klaar met de Leegte en wilde
terugkeren naar deze schepping, of Yuga. Dit leek me de
meest natuurlijke weg. Toen kwam ik plotseling terug door het
tweede Licht, of de Big Bang en ik hoorde weer verschillende
zachte supersonische knallen. Ik liet me door de bewustzijns-
stroom door alle creaties meevoeren en wat was dat een ge-
beurtenis! De superclusters van sterrenstelsels die ik beleefde,
gaven me nog meer inzichten.

Ik passeerde het centrum van onze galaxy, wat een zwart
gat is. Zwarte gaten zijn de grote processoren (verwerkings-
eenheden) of omvormers van het Universum. Weet je wat er
zich aan de andere kant van een Zwart Gat bevindt? Wij –
onze galaxy – die vanuit een ander Universum zijn omge-
vormd, “hergebruikt”. In zijn totale energieconfiguratie lijkt
de galaxy op een fantastische stad van lichten. Alle energie
aan deze kant van de Big Bang is licht. Elk subatoom, atoom,
ster, planeet, zelfs het bewustzijn is van licht gemaakt en bezit
een frequentie en / of deeltje. Licht is levend materiaal. Alles
is uit licht gemaakt, zelfs stenen. Dus alles is levend. Alles is
gemaakt uit het Licht van God, alles is zeer intelligent.

Het Licht van Liefde
Toen ik me liet meevoeren door de stroom, kon ik uiteindelijk
een geweldig Licht zien naderen. Ik wist dat dit het eerste
Licht was – de Lichtmatrix van het Hoger Zelf van ons zonne-
stelsel. Toen verscheen het gehele zonnestelsel in het Licht,
wat gepaard ging met een van die knallen.

Ik kon tijdens mijn BDE alle energie zien die door dit zon-
nestelsel wordt gegenereerd – het is ongelooflijke lichtshow!
Ik kon de Muziek der Sferen horen. Ons zonnestelsel gene-

reert – zoals alle hemelse lichamen – een unieke lichtmatrix,
geluid en trillingsenergieën. Ontwikkelde beschavingen uit an-
dere sterrenstelsels kunnen het leven – zoals wij dit in het uni-
versum kennen – plaatsen, herkennen aan zijn vibratie of
energiematrix. Het is een kinderspelletje. Het Wonderkind van
de aarde (de menselijke wezens) maakt op dit moment veel
lawaai, zoals kinderen die in de tuin van het universum spelen.

De stroom bracht me rechtstreeks naar het centrum van het
Licht. Ik werd omarmd door het Licht, toen het me door zijn
adem naar zich toetrok, waarop weer een andere zachte knal
volgde. Ik bevond me in dit Licht van Liefde terwijl de levens-
stroom door me heen vloeide. Ik moet opnieuw zeggen dat dit
het meest liefdevolle, oordeelloze Licht is. Het is de ideale ou-
der voor dit Wonderkind.

“Wat nu?” vroeg ik me af. Het Licht legde me uit dat er
geen dood bestaat, we zijn onsterfelijke wezens. We zijn er al-
tijd al geweest! Ik besefte, dat we deel uitmaken van een na-
tuurlijk levend systeem dat zichzelf eindeloos recycleert,
hergebruikt, omvormt. Mij was nooit verteld dat ik terug zou
komen. Ik wist alleen dat dit zou gebeuren. Het was zo lo-
gisch, nadat ik alles had gezien…

[Wordt vervolgd in het volgende nummer:
“de terugkeer naar de aarde”]

¹. Met toestemming overgenomen uit

“Terugkeer” 17(4) Winter 2006)

Meningen over Mellen –Thomas:
1. —“In trance blijkt Mellen in staat in microcosmische struc-
turen te kijken, hoewel hij een hyper-alert bewustzijnsniveau
handhaaft. Het is duidelijk dat hij in staat is verscheidene be-
wustzijnsoctaven te overzien, waarbij hij buitengewone biolo-
gische informatie opdoet.” Aldus Dr Lee Pulos, auteur van
“Miracles and Other Realities,” voormalig president van de
Canadian Society of Clinical Hypnosis en Senior Psycholoog
van het Canadese Olympische Team.
2.—“Zijn verhaal is één van de opmerkelijkste die ik in mijn
uitgebreid onderzoek naar bijna-dood-ervaringen ben tegenge-
komen. Het is zeer zeldzaam dat zij die gestorven waren en
zijn teruggekeerd, in de toekomst hebben kunnen kijken tot de
reikwijdte die Mellen zag. Zijn visie van de toekomst is er een
van hoop. Hij heeft deelgenomen aan onderzoeken van een be-
langrijke universiteit, waar hij bijdroeg aan het begrijpen van
structuren van genen en chromosoom-codering, terwijl onder-
zoekers zich het hoofd breken over de vraag hoe hij toegang
kon hebben tot deze informatie”. Aldus Dr. Kenneth Ring,
Auteur van “Heading Toward Omega; The Omega Project”,
“Mellen-Thomas has the big picture.”
3.—“Onder hypnose bleek Mellen-Thomas in staat accurate
informatie te geven (en ook te tekenen) over de genetische
aard van een zeldzame neuro-musculaire ziekte. Dit heeft me
zeer verbaasd. Dit is niet iets waarbij je bedrog kunt plegen.”

Aldus Dr. Janice Holden, van de University of North
Texas en president van de International Association of Near
Death Studies (IANDS).

* * * * *
* * *

*



Het Kerkcongres 2007 – Impressies…

...van een congresganger

Het is een echte herfstochtend als ik mij op de eerst.e dag van
het congres (28-30 september) naar de kapel van de H. Micha-
el en alle Engelen begeef voor de opening. Mocht er buiten al
iets sombers en toch ook mysterieus geweest zijn, de kapel
geeft alle licht en onze beide bisschoppen zorgen voor de no-
dige kleur. Zij zijn het die als het ware de toon zetten voor
deze drie dagen rond ‘De luister van ons erfdeel’, woorden af-
komstig uit het confiteor van de H. Mis. Bisschop Peter nodigt
ons uit om vooral vanuit het denken naar de beleving te gaan,
met name op het moment dat er (letterlijk) water bij de wijn
wordt gedaan. Hij wijst in dit verband op de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan. Bisschop Frank vraagt ons, in zijn
overweging tijdens de H. Mis, van het denken naar ons hart te
gaan, omdat, zoals Blaise Pascal zegt: “ Ons hart redenen kent
die ons verstand onbekend zijn”.

Zo zijn we uitgerust met de nodige middelen voor de
workshop van die middag, waarbij we in kleine groepjes uit-
eengaan om uit te wisselen met elkaar over de vormgeving in
ons dagelijkse leven van het gebed na de communie: ‘Wij die
verkwikt zijn door Uw hemelse gaven … dat Uw genade in-
nerlijk zo in onze harten zij gegrift dat zij zich in al onze han-
delingen moge openbaren’. De essentie hiervan ligt besloten
in de woorden ‘verkwikt’, ‘hemelse gaven’, ‘genade’,
‘innerlijk’ en ‘openbaren’; de groepsuitwisseling heeft plaats
rond deze woorden.

Waarmee / waardoor worden wij verkwikt?
Opgetild te worden uit de beslommeringen van het dage-

lijkse leven. Een gevoel van weids- en grootsheid, van eenheid
van alle bestaan. Bewustwording van de andere werkelijkheid
en onderdompeling in een grote stroom van liefde en licht, in-
nerlijke stilte, vrede, vreugde van binnen; contact met het Zelf.

Wat zijn voor ons de hemelse gaven?
Spontane ontroering van een moment. Diepe liefde, ver-

bondenheid, innerlijke vreugde, gevoel van grotere eenheid,
inzicht.

Wat verstaan wij onder genade?
Aanvaarding, vergeving, een generaal pardon, mildheid,

iets heel moois ontvangen wat jezelf niet kunt bewerkstelli-
gen. Door middel van het samenzijn als een geschenk opgeno-
men te worden in een hemelse sfeer, in Gods liefde.

Hoe zien wij het innerlijke van ons hart?
In de spiegel die anderen ons voorhouden, opgeladen te

zijn in oneindige, alles omvattende liefde. Liefde die vreugde-
vol uitstroomt, het diepste in jezelf, het wezenlijke, het
Goddelijke.

Hoe kunnen wij die hemelse gaven in het dagelijkse leven
gebruiken?
Via het doorgeven van doorgekregen kracht; onze hou-

ding. In je denken, voelen, spreken het Goddelijke licht uit-
stralen en delen. Je steeds weer die gaven te herinneren.

Het tweede deel van de middag, met het dansen, geeft gele-
genheid om in beweging te komen. Zo kunnen we al dansend
even ervaren hoe het is om door onze beschermengel begeleid
te worden, en kwamen wij, vrij dansend op mooie panfluitmu-
ziek, misschien daar waar geen woorden meer zijn.

‘s Avonds, in een stille luisterhouding, hangen wij aan de
lippen van Anita Groenendijk die vertelt over haar eigen erva-
ringen en die van haar cliënten, tijdens ‘life between lives
regressies’. Over dit fascinerende onderwerp schreef Gert-Jan
van der Steen in het zomernummer van dit blad (‘Zingeving
door spirituele regressie’) en gaf hij de nodige aanvulling, met
name bij de beantwoording van de vragen. Inmiddels is een
tweede artikel van zijn hand in het herfstnummer verschenen.
Van harte aanbevolen.

Op de morgen van de tweede dag wordt de H. Mis opgedragen
door priester Eleonore Kemperink. Het raakt mij weer diep en geeft
mij vreugde; het is echt anders met een vrouw als priester.

Tijdens de H. Mis komt de raad van mgr. Peter in mijn ge-
dachten om bewuster te beleven wat er gebeurt, als de ene
druppel water zich mengt met de wijn. [twéé druppels, héél
symbolisch, F.M. (red.)]

‘s Middags wordt het eerste deel besteed aan het uitdiepen
van de eerdere wokshop. Via een visualisatie komen we meer in
contact met ‘de luister van ons erfdeel’, waarbij het woord lief-
de vele keren te horen is. Na een pauze is er de keuze tussen het
bijwonen van de “genezingsdienst” of van het ‘Zonnerituaal’. In
wit geklede mensen belevendigen beelden, die pr. Van der Stok
waarnam van de kosmische gebeurtenissen tijdens de ‘Kings-
week’. Zij betreffen de jaarlijkse vernieuwing van de planetaire
krachten door de zon, met daaraan deelnemend de rijken van de
goede daimonen, de mensen en de engelen. Door de vernieu-
wing kunnen zij zich weer opnieuw uitdrukken in hun specifie-
ke functies. In het rituaal wordt de gang van de planeten
uitgebeeld door processies en de functies door symbolen. Het
Zonnerituaal gebeurde in samenwerking met het ITC.

De zaterdagavond stond geheel in het teken van dans en
zingen. De dansen, afkomstig uit de Dansen van Universele
Vrede, werden dit keer voorafgegaan door het instuderen van
een lied waarvan de tekst verbonden was met die ‘luister van
ons erfdeel’. Het ging er in de beweging vervolgens om dit we-
zenlijke en goddelijke deel in onszelf bij elkaar op te roepen en
te versterken. Daarna leidde pr. Frans Wertwijn het ad hoc koor
van alle aanwezigen; zij genoten van al zijn aanwijzingen en on-
danks de vrolijke stemming (misschien wel dankzij…) deden zij
toch enkele mooie liederen weerklinken in de grote zaal.

De laatste congresdag – zondag – begon weer met het vie-
ren van de Heilige Mis. De Engelen, die op elke congresdag
aangeroepen werden, waren voelbaar aanwezig. Er waren overi-
gens ook ‘engelen’ in de keuken die al op de vooravond van het
congres hun werk begonnen en door hun liefdevolle zorgen veel
hebben bijgedragen aan het gevoel een grote familie te zijn.

Dat wat wij geloven (?)

Over de geloofsbelijdenis van Nicea

Frank

In het begin van het christendom ontstonden vele, van elkaar
verschillende geloofsregels, credo’s of geloofsbelijdenissen,
maar alleen de latere, vanaf de 4de eeuw, zijn bewaard geble-
ven. Ze werden gebruikt als norm bij het onderricht voor de
doop en inwijding in de Kerk; degenen die werden voorbereid
op de doop, moesten ze uit het hoofd kennen! De structuur van
de diverse credo’s was meestal driedelig: artikelen over God
de Vader, de Zoon van God, en de Heilige Geest, maar gaf
geen expliciete, systematische leer van de Drie-eenheid, al
werd wel de onderlinge verbondenheid gegeven.

Enkele van deze credo’s komen nog altijd voor in de litur-
gieën van de Kerken, in het bijzonder de Apostolische Ge-
loofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van ‘Nicea’. Deze
laatste, hierboven volledig weergegeven, is opgenomen in de
liturgie van de H. Mis, lange vorm, en is de ‘klassieke’ ge-
loofsbelijdenis van Nicea, van het jaar 325.

Ontstaansperiode van de

geloofsbelijdenis van Nicea
Hoewel gekoppeld aan het jaar 325 is dit strikt genomen dit
niet juist, want deze geloofsbelijdenis is aangevuld tijdens het
concilie van Constantinopel (381) en veel later, tijdens het
concilie van Toledo (948), met een nadere precisering van de
Heilige Geest: Die voortkomt uit de Vader en uit de Zoon. De
Westerse Kerk beschouwt dit – onterecht – als behorend tot de
Niceaanse geloofsbelijdenis1.

‘Nicea’ heeft óók een voorgeschiedenis: vóór 325 is veel on-
enigheid geweest over het één van wezen met de Vader tegen-
over de andere leer van hetzelfde wezen als de Vader . Is het
Christendom hiermee dan afgeweken van het monotheïsme dat
centraal staat binnen het Judaïsme, waaruit het is voortgeko-
men? Immers, in de geloofsbelijdenis is niet alleen sprake van
God de Vader, maar ook van God de Zoon in de woorden God
van God, Licht van Licht, waarachtig God van de waarachtige
God. Het is daarna, tot aan ‘Toledo’, nog moeilijker geworden
door de vraag of de Heilige Geest is voortgekomen of uitge-
gaan van de Vader (en de Zoon). In een andere visie, die van
de Macedoniërs of ‘Geestvechters’, is de Geest te beschouwen
als een ‘kracht’ (energeia) niet als een wezen.

De werkelijkheid van de drievoudige God – de drie ‘perso-
nen’ van God, de Triniteit–- is dus voortdurend en langdurig
overwogen, voordat het vaste grond kreeg in het Christelijke
denken. Iedere eredienst, ieder Sacrament, wordt gevierd en ver-
richt in de Naam van God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest – dat gebeurt ook steeds in onze vk.-erediensten.

Het blijkt dus, dat de geloofsbelijdenis ‘van Nicea’ (en an-
dere) gedurende ongeveer de tien eerste eeuwen van het Chris-
tendom tot stand is gekomen, en grotendeels ook de theologie
die ten grondslag ligt aan de geloofsleer, inclusief die over de
Sacramenten. Maar de theologie ontwikkelt zich voortdurend
door dieper inzicht in en kennis van de geloofsbron, de Bijbel.

‘Nicea-Constantinopel’, een voor de Kerken

gemeenschappelijke geloofsbelijdenis
Is het dan niet verwonderlijk zoveel waarde te hechten en zich
te willen houden aan een geloofsbelijdenis, meer dan tien eeu-
wen geleden verwoord, en waarin voordien vele ‘amendemen-
ten’ zijn aangebracht? . Immers, de ‘4de eeuwse’ geloofsbe-
lijdenis van Nicea – beter, maar nog niet correct: van Nicea-
Constantinopel – is de gemeenschappelijke geloofsbelijdenis
van alle grote Kerken, afgezien van een aantal (kleine) ver-
schillen : van de Rooms- en de Orthodox-Katholieke Kerken,
de Anglicaanse Kerk en de Protestantse Kerken, en van de
Vrij-Katholieke Kerk. Deze geloofsbelijdenis komt voor – als
Credo – in de lange vorm van de H. Mis, en wordt daarom ook
tot ons geloofsgoed gerekend. Maar dát Credo is bij ons nau-
welijks bekend, omdat de korte, en niet de lange vorm van de
H. Mis, vrijwel uitsluitend wordt gebruikt, waarin een modern
(begin 20ste eeuw!), eigen, vrij-katholiek credo of Acte van
Geloof is opgenomen. [3].

De andere reden van het vrijwel onbekend zijn binnen de
VKK van deze voor alle Kerken gemeenschappelijke geloofs-
belijdenis van N-C is, dat deze ons mogelijk wat moeilijkhe-
den geeft: wij kunnen ons er niet in vinden. Maar een toe-
lichting kan ‘Nicea’ nader verduidelijken, zoals dat vaak ook
nodig is voor de bijbelse teksten, een interpretatie of exegese,



over God
Er is een Goddelijk leven dat zich openbaart in verschei-

denheid en toch één blijft. Voor de mensheid op aarde is God
geconcretiseerd in de Zonne-Logos (van ons zonnestelsel) en,
op een niveau lager, in de Heer der Wereld, waarbij voor
‘wereld’ de aarde moet worden gezien.

over de wereld
– Naast, achter of in de wereld van stof en van verschijnselen
is een onzienlijke, fijnstoffelijke wereld die reikt van het ethe-
rische, bijna stoffelijke, tot in de stralende wereld van de
zuivere geest

over de mens
– ook de mens deelt in die onzienlijke, fijnstoffelijke wereld
en heeft in elk daarvan z’n eigen ‘voertuig’ (zevenvoudig);
– in beginsel is de mens een geestelijk, goddelijk wezen dat in
‘incarnatie’ stoffelijke vormen aanneemt;
– in die incarnaties kan/dient een steeds verdere bewustwor-
ding te ontstaan van eigen goddelijkheid;
– dus een menselijk evolutieproces, leidend tot diens in wezen
goddelijke staat; dit houdt niet een lichamelijke evolutie in en
betreft dus geen Darwin ideeën van de stoffelijke mens;
– de mens is vrij deze weg van geestelijke evolutie te gaan
over de weg van volmaaktheid
– de drie stappen van het Aloude Pad: dit is een weg van zui-
vering (1) die vanzelf dan leidt tot verlichting (2) en eenwor-
ding (3).
– de zuivering omvat het persoonlijk leven in handelen, voe-
len en denken en is gericht op het ontwikkelen van geestelijk
inzicht. De vruchten daarvan zijn geestelijke vermogens w.o.
helderziendheid, geestelijke genezing, inzicht in vorige levens.

over verantwoordelijkheid van de mens
– de mens draagt steeds verantwoordelijkheid voor eigen da-
den, gevoelens en denken; dit kan niet worden ontlopen.

over de Oude Wijsheid
– er bestaat een esoterische traditie van kennis over de mens –
de Oude Wijsheid – speciaal in de mysteriescholen voor gees-
telijke groei van de mens.

over geestelijke bescherming en leiding
– mens en wereld ondergaan die geestelijke bescherming en
leiding vanuit een innerlijk gebied: door het Innerlijk Bestuur
van de Wereld, de Witte Broederschap (de ‘gemeenschap der
heiligen’), met de Heer der Wereld als hoogste goddelijke
openbaring.

Structuur
De theosofie, die sinds 1875 in de Theosofische Vereniging tot
leven kwam, had als tijdgebonden karaktertrek een structureel
accent. Zaken die feitelijk meer tot de levenskant behoren, wer-
den in schema’s geconcretiseerd om ze gemakkelijker toegank-
elijk en assimileerbaar te maken. Dat is wel ten koste gegaan
van de functionele aspecten daarvan. Ook onze Kerk is niet
door het structurele denken onaangedaan gebleven, dat er im-
mers in de beginperiode door de leden zelf in is gebracht. We
denken bijvoorbeeld aan de invloed van het boek ‘De weten-
schap der Sacramenten’ [3], waarin getracht werd langs deze
lijn nieuw licht en inzicht te brengen in geloofszaken die ten-
slotte een zeer belangrijke levens-en functionele kant hebben.

De vrij-katholieke benadering zal zich moeten vernieuwen
in meer functionele zin. Een aanzet daartoe is gegeven in [11].
Dat wil zeggen dat meer dan voorheen naar de levende ver-

banden tussen de structuren onderling zal moeten worden ge-
zocht. Tenslotte is de structuur slechts een uiting, een verschij-
ningsvorm van het inwonende, dynamische Leven, waardoor
dit zich uitdrukt en kenbaar wordt. De wereld van de transcen-
dentie – het werkelijke Vaderhuis van de mens –, de wereld
van de individualiteit – waar het Licht van Wijsheid van de
Zoon helder schijnt –, en de wereld van de existentie – van de
persoonlijkheid, de ‘smidse van het vuur van de Heilige
Geest’, de wereld waarin wij mensen leven en bewegen –,
deze drie ‘werelden’ dienen binnen ons menszijn tot integratie
te worden gebracht, of beter misschien, te worden geactuali-
seerd. Niet in de hemel of waar elders ook, maar hier in de we-
reld van nu en van alle dag. Daar kan de tot Theo-Sofia
gesublimeerde theosofie ons bij helpen en leiden. Een proces
van lange adem, maar leidend tot onuitsprekelijk geluk, het
enige leven dat waard is geleefd te worden. Het leven van het
eerste en van het tweede gebod (Mt 22:37-40), het leven ter
meerdere glorie van God: Ad Majorem Dei Gloriam.

Noten

Literatuur

Emeritaat Prieser Wim H. Fokker

Cornelis Kapitein, verzorgde ‘s middags de inleiding voor een
laatste bijeenkomst aan de hand van de gelijkenis van ‘De Ver-
loren Zoon’. Hij nodigde ons uit vooral ons gewone, dagelijkse
leven te betrekken bij ons gesprek over de belangrijke vraag
waarom wij God kwijtraken, en hoe wij de weg terug vinden.

Zelf heeft hij zich, op het moment van terugkeer, juist ver-
rijkt gevoeld door die ervaring van het kwijtraken van God.
Het verlaten van het huis van onze Hemelvader en -Moeder
blijkt voor velen zinvol te (kunnen) zijn, door het opdoen van

allerlei ervaringen, die een bewustwording van onze
dwaalwegen en de redenen daartoe tot gevolg hebben.

Ten slotte, vóór het terugkeren naar het dagelijkse, wordt
het congres afgesloten met het H. Lof. Een laatste keer samen-
zijn in de kapel van de H. Michael en alle Engelen geeft mij
een gevoel van verbondenheid met andere aanwezigen.

Het is heerlijk een plek te hebben om al datgene waarover
gesproken is, te beleven, een plek ook om dieper in contact te
komen met de luister van ons erfdeel. ||

Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk

is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de
wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;
verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit theo-
sofie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in het
licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling van de
mens; beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch,
evenmin stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde
tot lidmaatschap;
bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus; richt
geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is wel-
kom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige Mis
van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht lid-
maatschap of geloof;
laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en
geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de
overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei
van de mens niet mogelijk is;
is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het
begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,
waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk
aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen ce-
libaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-
soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar
levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-
weten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-
naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,
alsook op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig heb-
ben of daarom vragen.

In de ‘VKK in Nederland’ (en aangesloten landen) staan alle
wijdingen en ambten open voor zowel mannen als vrouwen.
Momenteel telt deze Kerk in Nederland twee vrouwelijke
priesters.

Adressen

Adressen kerkgemeenten in Nederland



Kirlian-Aura-Fantasie!

O, o, die vermaledijde skeptici toch!

Rudolf H. Smit

Er is een soort mensen dat in het algemeen nogal vervelend
wordt gevonden, namelijk de zogenoemde ‘skeptici’. Want
denk je op iets bijzonders te zijn gestuit, komen die skeptici
het feest bederven door te verklaren dat wat jij denkt te heb-
ben gevonden helemaal niks voorstelt! (en, eigenlijk, dat je
niet goed bij je hoofd bent om je überhaupt met zulke rare
dingen bezig te houden…grinnik-grinnik…)

Welnu, in dit artikel neem ik de rol op mij van zo’n verve-
lende ‘skepticus’. En wel om het volgende: ook in dit blad
kwam weer eens het fenomeen “Kirlianfotografie” ter sprake,
naar gesteld wordt een vorm van fotografie waarmee je de
aura fotografeert.

Nu weet ik toevallig heel veel van Kirlianfotografie af,
omdat ik er uitgebreid mee heb geëxperimenteerd en daarbij er
uit eigen zak vele honderden guldens aan heb besteed. Van dat
geld kocht ik een Kirlianapparaat, en vele pakken 4x5 inch
kleurendiafilm. Daar kwamen de ontwikkelkosten van profes-
sionele laboratoria bij. Kortom, ik had er alle belang bij dat
mijn experimenten slaagden. Je gaat immers niet een redelijk
fors bedrag besteden aan iets waarvan je bij voorbaat niet zou
geloven dat het ook maar iets voorstelt…

Maar, helaas... alle mooie verwachtingen werden de grond
ingeboord. Ik zal het u allemaal uitleggen. Maar eerst even dit:
In tegenstelling tot vele skeptici die prompt in een honende
bulderlach schieten zodra je het woord “aura” maar laat val-
len, ben ik helemaal niet afkerig van het idee dat er aura’s be-
staan. Sommige mensen spreken trouwens liever over een
“energieveld” dat om een mens heen hangt, en alleen al vanuit
een puur materialistisch standpunt kun je zeggen, dat een
mens letterlijk warmte uitstraalt. Welnu: warmte = energie!
Rondom een mens hangt dus een warmteveld = een energie-
veld. Zet maar eens honderd mensen in een koude (beperkte)
ruimte en binnen de kortste keren kan het knap warm worden.
Maar afgezien daarvan, ik neem ook zonder al te veel reserve
aan dat paranormaal begaafde mensen een gekleurde aura kun-
nen zien rondom een mens. Maar over de vraag of je die aura
ook kunt fotograferen heb ik echt mijn grootste twijfels. En
die aura-foto’s die je kunt krijgen op paranormale beurzen
dan? Helemaal nep! Maar dat verklaar ik later.

Hoe werkt het?
Eerst terug naar Kirlianfotografie. Hoe werkt dat? Zo’n appa-
raat zit in wezen heel eenvoudig in elkaar. Er wordt een heel
hoge elektrische spanning mee opgewekt, zo tussen de 10- en
20.000 volt. De stroomsterkte is echter zeer laag, waardoor
deze hoge spanning niet veel gevaar oplevert. Er ontstaat ech-
ter een hoge lading statische elektriciteit die zich ontlaadt, zo-
dra je een geleidend voorwerp dicht in de buurt brengt. Bij die
ontlading ontstaat een blauw-lichtende vonk. Als je nu op een
plaat die onder een hoge statische elektrische lading staat, een

lichtgevoelig materiaal legt: fotopapier, kleurenfilm, en daarop
leg je je vingertoppen, dan zullen rondom die vingertoppen
elektrische ontladingen plaatsvinden. Het zijn die ontladingen
die je naderhand op het fotopapier of de film terugziet, in de
vorm van vonkerige lichtkringen rondom de vingertoppen. Zo
heb ik er destijds honderden gemaakt. En enkele voorbeelden
ziet u in dit artikel.

Was het kleurenfilm, dan kwamen er allerlei kleurtjes te
voorschijn, meestal blauw, maar met varianten vanaf rood tot
paars. Het is jammer dat dit blad niet in kleur wordt gedrukt,
want dan had ik u indrukwekkende staaltjes kunnen laten zien.

Maar hoe het ook zij, van nu af zal het al duidelijk zijn dat
het in wezen alleen maar gaat om een elektrische ontlading,
i.c. een serie vonkoverslagen, en niet meer dan dat. De intensi-
teit van die vonkoverslagen wordt dan bepaald door de hoogte
van het voltage èn door de geleidbaarheid van het voorwerp
waar de ontlading van af komt. En dan maakt het in de prak-
tijk ook niet uit wat voor voorwerp je neemt, zolang het maar
geleidt. Welnu, het menselijk lichaam, dat immers voor ca
70% uit water bestaat, geleidt elektriciteit zeer goed. Beter nog
is metaal. Vandaar dat je prachtige Kirlianfotografie kunt be-
drijven met metalen voorwerpen als armbanden, ringen, ket-
tinkjes, munten enz. In wezen heel dode voorwerpen dus!
Welnu, dode voorwerpen houden er geen aura op na…

Levende voorwerpen, zoals de menselijke hand, of een
vers boomblad, bevatten veel vocht, en zijn dus elektrici-
teit-geleidend. Geen wonder dan dat je daarmee de mooiste
Kirlian-foto’s kunt maken.

Een ander voorbeeld: Een vers blad van een plant zal leiden
tot een prachtige Kirlian-foto, want het bevat veel water. Hetzelf-
de blad, maar dan volledig verdroogd – dus zo dood als een pier –
zal niets doen op het Kirlianapparaat. Logisch, zou je denken –
het leven is er uit, dus géén aura!

Há, niet dus: leg dat dode blad een tijdje in een waterbadje.
Laat het een korte tijd drogen en leg het op het Kirlianappa-
raat. En ziedaar: een prachtige Kirlianfoto zal het resultaat
zijn. Het dode blad uit de dood opgestaan? Neen, alleen maar
een kwestie van geleidbaarheid, dankzij het vocht dat zich tus-
sen de dode bladcellen bevindt.

Conclusie: Kirlianfotografie heeft alles met vocht en ge-
leidbaarheid te maken, en niets met de echte aura. Maar…die
mooie kleuren dan? Dat goud, dat rood, en, vooral, de toch
wel aparte Kirlianfoto’s die mediums kunnen produceren?

Welnu, kleurenfilms zijn opgebouwd uit laagjes die elk ge-
voelig zijn voor een primaire kleur (rood, geel, blauw) Als je
een kleurenfilm met de gevoelige laag naar boven op de plaat
van het Kirlian-apparaat legt, en een Kirlianfoto van een ving-
ertop, een munt, een blaadje, etc maakt, dan zal de blauwe
kleur overheersen. De bovenste gevoelige laag is voor het
vastleggen van het blauwe licht. Geef je maar een heel korte

De Theosofie

pr. J.J. Kouwe

Steeds weer blijkt het wenselijk de positie van de Vrij-Katho-
lieke Kerk ten opzichte van de Theosofische Vereniging op-
nieuw aan de orde te stellen. Eigenlijk behoeven we slechts
aan te halen wat mgr. J.I.Wedgwood daarover al in 1919
schreef [1]: Deze Kerk en Vereniging zijn afzonderlijke en
aparte organisaties. Geen van beide is verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de handelingen en visies van de ander. Het-
zelfde stelt trouwens ook zeer uitdrukkelijk de Beginselverkla-
ring van onze Kerk[2].

Het probleem is blijkbaar altijd geweest dat er in de begin-
periode van het bestaan van de Vrij-Katholieke Kerk een grote
overlapping is geweest in het lidmaatschap van beide organi-
saties. Hoewel wellicht in veel mindere mate dan eertijds, zijn
er nu nog kerkleden en geestelijken die ook lid zijn van de
Theosofische Vereniging.

Een belangrijke reden waarom destijds de Kerk en de Ver-
eniging samengebracht werden tot een begrip als de ‘theo-
sofische kerk’, is dat de beide stichterbisschoppen – die voor-
aanstaande leden van de Theosofische Vereniging waren,
evenals hun opvolgers dat veelal ook waren – hun theosofi-
sche denkbeelden, opvattingen en interpretaties van het chris-
telijke geloof in de Vrij-Katholieke Kerk brachten. Het valt
niet te ontkennen dat deze Kerk haar ‘imago’ heeft gekregen
in de jaren volgend op haar stichting. Toen plaatsten de stich-
ters vele christelijke geloofsopvattingen en de Heilige Schrift
tegen de achtergrond van de theosofie; die werden dus vanuit
theosofisch gezichtspunt bezien.

Rituaal
Helderziend waarnemen en onderzoek ontsloten voor C.W.
Leadbeater, één van de stichters van de Kerk, de onschatbare
waarde en betekenis voor de mensheid van het aloude katho-
lieke rituaal van de Eucharistie en van de zes overige Sacra-
menten die de Kerk bedient. De nieuw verworven inzichten
brachten hem en Wedgwood ertoe het rituaal van de Heilige
Mis te herzien, zowel naar opbouw als naar verwoording. Zij
waakten er echter voor dat de essentie ervan behouden bleef.
De bewoordingen die het doel van dit prachtige rituaal in de
weg zouden kunnen staan, werden weggelaten. Het deelnemen
aan deze eredienst moest een vreugdevolle opgang worden tot
de viering van het Heilig Sacrament van de eenwording met
Christus en door Hem met het ene Leven, dat alles bezielt en
draagt. Die deelname dient ook om de mens te helpen en te sti-
muleren bij het vervullen van zijn levensopdracht, die hij
krachtens zijn diepste wezen en essentie heeft meegekregen.
De levensopdracht van de mens houdt in: het worden tot de
offeraar die zich ten slotte geheel, onbeperkt en volkomen in-
zet voor en deelneemt aan ‘het Grote Offer’ dat de wereld on-
derhoudt en schoort’.

Zoals gezegd dienen de overige Sacramenten ditzelfde
doel: de mens te brengen tot realisatie van zijn taak door hem
te begeleiden ‘van de wieg tot het graf’.

De theosofie is dus een zeer belangrijke factor geweest bij de tot-
standkoming van de Kerk en zij vormt nog steeds de achtergrond
van de Vrij-Katholieke visie op allerlei levensbeschouwelijke
vragen. De officiële leer van de Kerk, zoals die vervat is in zeven
‘stellingen’, is er geheel van doortrokken. Maar – kunnen we ons
afvragen – wat is die theosofie, die zulk een belangrijke rol heeft
gespeeld in de Vrij-Katholieke Kerk, nu toch eigenlijk?

We zouden het antwoord op deze vraag als volgt kunnen
formuleren, daarbij bedenkende dat er vele nuanceringen mo-
gelijk zijn, afhankelijk van de invalshoek van waaruit we deze
vraag bezien.

Theosofie is het samenstel van leringen en informatie over
de Schepper, de schepping en de schepselen daarin. En meer in
het bijzonder over het leven van ieder mens en van de mensheid
als collectiviteit. Het betreft informatie die tot ons is gekomen
langs ‘normale’ en langs buitenzintuiglijke waarneming door
sommigen. Veel ervan, zo niet alles, is door alle eeuwen heen
verwoord en vastgelegd in heilige boeken, ceremoniën en gods-
dienstige leerstelsels, die vaak beïnvloed en bepaald werden
door en aangepast aan de noden van de tijd waarin ze de men-
sen gegeven werden. De essentie van deze leringen vormt veelal
de gemeenschappelijke noemer ervan, doch de accenten ver-
schillen, evenals de presentatie. Theo-Sofia is de Goddelijke
Wijsheid of Waarheid die in zijn volheid in termen van de exis-
tentie onverwoordbaar is, aangezien deze ‘is’ in het Eeuwige
Nu, waarvoor het concrete verstand geen middelen heeft om dit
weer te geven. Het menselijke verstand kan slechts aanzichten,
deelruimten of doorsneden van de Waarheid belichten. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van geschikte voorbeelden en gelijke-
nissen gegrepen uit het dagelijkse leven, het verder aan ieders
verbeeldingsvermogen overlatende om de essentie van de bood-
schap die ze willen verwoorden te vatten: Die oren heeft om te
horen, die hore (Mt 13:9).

En hierin vindt nu het woordje ‘vrij’ in de naam van onze
Kerk zijn oorsprong. Niemand kan een ander de Waarheid
omtrent het Leven, het ene Mysterie, dat aan de basis van de
schepping ligt, geven of verklaren. Ieder mens zal voor zich-
zelf die Waarheid moeten zoeken en vinden. We kunnen el-
kaar daarbij wel helpen. Nieuwe of vernieuwde denkbeelden
kunnen een vastgelopen denkproces of handelingspatroon
weer doorbreken en krachten doen vrijmaken die de mensen
een nieuwe impuls geven.

Wij zijn van mening dat de theosofie zoals die door de
Theosofische Vereniging is gebracht ook voor het christen-
dom in de vorm van de Vrij-Katholieke Kerk nieuwe inzichten
in de betekenis van oude denkbeelden, gebruiken en rituele
handelingen heeft gebracht en bovendien oude verloren
gegane in ere heeft hersteld.

Theosofische kenmerken
De theosofische achtergrond van de VKK is in de werken [3]
t/m [9] beschreven.

De kern daarvan is in [10] alsvolgt kort samengevat.



van de mensheid. Elke keer dat ik daaraan denk, voel ik me
betrokken bij het goddelijke evolutieproces, waarvan wij
allemaal deel uitmaken.

Dan blijft de verwondering over de alom aanwezige Wijs-
heid in het universum, in de natuur, in de mens, in de weten-
schap en in de mythologieën van de wereld. Overal klinkt de
stem van de onvergankelijke wijsheid door. Zij verlicht het
verstand en verruimt de intuïtie. Zij, en alleen zij, helpt ons op
de weg naar het koningschap en zal ons in staat stellen om
eens met het Al te regeren, zoals Jezus dat in het Thomas-
evangelie noemt.

Het heilige huwelijk
Het eindpunt van deze uitgestrekte evolutieweg, steil bergop-
waarts, is het heilige huwelijk, het centrale ritueel van de mees-
te, grote religies. In het heilige huwelijk, ‘hieros gamos’ bij de
Grieken en ‘yab yum’ bij de Tibetanen, wordt de vereniging
van de menselijke ziel met de goddelijke geest een onverbreek-
baar feit. Wat God verbindt, zal de mens niet scheiden. Het
evangelie van Johannes vermeldt deze ceremonie in Kana.

Eeuwenlang braken de dogmatici zich het hoofd over wie
daar dan wel in het huwelijk waren getreden. Nee, het was niet
Jezus met zijn Kerk, evenmin huwde Jezus daar zijn minnares
Maria Magdalena. De gnostici leren, dat waar water in wijn
wordt veranderd, de ziel (water) wordt gespiritualiseerd door
wijn (geest). In Kana voltrekt zich het heilige huwelijk, dat in
feite een innerlijk huwelijk is. Het volstrekt zich niet in de bui-
tenwereld, niet ergens ver weg, maar in ons eigen wezen. Meer-
malen ontmoeten we in de evangeliën Jezus als bruidegom. Hij
is de geest, die de Wijsheid in zijn bruidsvertrek ontvangt.

Eenwording geldt als de bekroning van de gnostiek. Een-
heid met God is voor elk mens het hoogst bereikbare ideaal.
Maar wie of wat is dan wel God volgens de gnostici? Omstan-

dig laten zij weten wat hij niet is, maar omtrent zijn ware iden-
titeit tasten wij in het duister. Plato noemt hem eenvoudig de
Al-Ene, Jacob Boehme spreekt van de oergrond, anderen be-
noemen hem nog abstracter met ongrond. Uiteraard is het god-
delijke archetype het oerbeeld van het Al, dat aldoordringend
het leven in zijn vele verschijningsvormen draagt.

De heilige Eenheid
Als Jezus over God sprak, noemde hij hem in het Aramees
‘Alaha’, waarin de namen Allah en Elohim doorklinken. Alaha
had volgens Neil Douglas-Klotz, een kenner van het oude
Aramees, de taal die Jezus sprak, de betekenis van Heilige
Eenheid. In zijn boek “Het verborgen evangelie” wijst deze
auteur op nog een handig weggeretoucheerd geheim. Het
woord “Koninkrijk” door Jezus veelvuldig gebruikt, is zowel
in het Aramees als in het Hebreeuws, een vrouwelijk woord.
Geheel volgens het gebruik van die tijd verwees het naar een
koninginenrijk en in die zin doelde Jezus op een terugkeer in
de boezem van de Wijsheid.

Jezus Christus blijkt meer gnosticus te zijn dan de Kerken
ons doen geloven. Jezus verwierp dogma’s en predikte een le-
vende religie, waarin elk mens zijn eigen verantwoordelijkheid
voor het Al dient te dragen.

Dat is precies de doelstelling van de gnosis en in navolging
daarvan ook van de Vrij-Katholieke Kerk.

Zo keren wij terug in de Aya Sophia, de eerste grote kathe-
draal uit de historie en bovendien het prototype van alle kathe-
dralen die na die tijd zijn gebouwd. Veel kathedralen
herbergen gnostische geheimen. Stuk voor stuk dragen zij de
Wijsheid door de eeuwen. Staande tussen de zuilen van de
Aya Sophia, werd ik mij bewust van een onvergankelijke wijs-
heid, gestold in een monument dat door de eeuwen heen de
herinnering aan de gnostiek heeft bewaard. ||

Een droom die geen bedrog is:
“Toen heb ik je gedragen”

stroomstoot, dan zal het resultaat vooral blauw van kleur zijn.
Geef je een langere stroomstoot, dan komen geel en rood te voor-
schijn. En combinaties van de drie kleuren. Geef je een heel lange
stroomstoot, dan krijg je de optimale kleurmenging: wit.

Ik heb destijds een leuk experiment gedaan met een arm-
band en een trouwring. Eerst op gewone gevoelige laag, dus
met de gevoelige kant van de film naar boven gericht. Resul-
taat: prachtige blauwe lichtkrans. Toen dezelfde armband en
ring, op de achterkant van de kleurenfilm gelegd. Omdat toen
de rood- en geelgevoelige lagen het eerst werden aangespro-
ken, resulteerde dat in een schitterende goudgele gloed rond-
om de twee voorwerpen! Dus duidelijk geen goddelijk
geïnspireerde, of anderszins spiritueel ingestraalde kwaliteit
van de twee voorwerpjes, maar gewoon het gevolg van de
eigenschappen van de kleurenfilm.

Zo heb ik ook experimenten gedaan met twee trance-medi-
ums, allebei mannen. Er waren vrij duidelijke verschillen tus-
sen de resultaten van de ene keer niet-in-trance de Kirlianfoto
te maken, en de andere keer terwijl ze wèl in trance waren. In
het laatste geval was de uitstraling wat uitbundiger. Een en an-
der kon echter geheel worden toegeschreven aan het gegeven
dat de handen van de mediums-in-trance wat bezweter waren
dan in niet-trance-situatie. Kortom, de geleidbaarheid was
groter geworden.

Ik heb samen met de maker van het Kirlianapparaat nog
veel meer experimenten gedaan, o.a. hebben we het “doorge-
knipte-blad-effect” nagebootst. De bewering namelijk dat als
je een blad doorknipt en dan het ene deel op het Kirlianappa-
raat legt, er toch een Kirlianafbeelding van het nietaanwezige
deel verschijnt. Dat is gewoon onzin, maar we hebben het wel
kunnen nabootsen. Als u het allemaal nog eens wil nalezen: in
BRES 53, juli-augustus 1975 kunt u het allemaal vinden, met
kleurenfoto’s en al.

Sinds die tijd, 30 jaar geleden dus, is het principe van Kir-
lianfotografie niet veranderd. En de foto’s die ermee worden
gemaakt, zijn nog steeds het gevolg van elektrische geleid-
baarheid, en hebben daarom niets van doen met de echte aura.

Tenslotte maak ik van de gelegenheid gebruik nog een fa-
bel uit de wereld te helpen. De prachtige aura-fotos die u van
zichzelf kunt laten maken op “paranormale beurzen” en meer
van dat soort gelegenheden… die foto’s zijn nep, puur nep!
Het gebeurt namelijk door camera’s met ingebouwde veel-
kleurige lichtjes (LED’s) die tijdens de portretopname heel
eventjes aangaan, en daardoor een veelkleurige lichtsluier over
uw portretje heen tovert. Veelkleurige sluier…maar géén aura!

Tsja, met dit soort dingen hebben skeptici, hoe vervelend
ze ook kunnen zijn, toch wel hun onmiskenbare nut.||

Kirlianfoto van

een gulden

Kirlianfoto van een kettinkje

Kirlianfoto van drie vingertoppen: zie hoe bij de bovenste

twee de ontladingen elkaar afstoten.

Het doorgeknipte-blad truukje: Leg een volledig blad op de

lichtgevoelige plaat. Geef een korte stroomstoot. Laat het blad

liggen, druk het vast, en knip de helft af. Geef weer een

stroomstoot. Zie het resultaat rechts.



Een visie van een “buitenstaander” op een onderdeel

van het vrij-katholieke gedachtegoed

“De VKK eerbiedigt de broodnodige vrijheid en huldigt de oude gnostische gedachte,
dat religie boven uiterlijk gezag gaat en daarmee boven het dogma staat.”

Hans Hamaker

Op zondag 28 oktober 2007 hield Hans Hamaker, van uitge-

verij Symbolon, het reeds eerder geboren boek van Johan Pa-

meijer “Gods kanalen” ² ten doop, bij gelegenheid van diens

25-jarig priesterjubileum, te Raalte. Hij hield daarbij een toe-

spraak, waarvan we hier het centrale gedeelte weergeven.

Hans Hamaker maakte voor het eerst kennis met Johan Pa-

meijer n.a.v. diens boek “De vergeten Waarheid” ¹

Toen ik het manuscript van „De vergeten waarheid” begon te
lezen, was er niets wat aan een oude kloof tussen mijn wereld
en die van de Jehova’s herinnerde.

„De vergeten waarheid” bevatte namelijk een brug. En die
brug is de psychologie van de Zwitserse psychiater Carl Gus-
tav Jung.

Jung heeft met zijn psychologische leer – als ik het zo mag
noemen – een kader geschapen waarbinnen de mens niet tot
een informatieverwerkend uiterlijk object wordt gereduceerd,
maar waarin beleving een voorname en waardige rol speelt.
Jaren geleden had mijn vrouw een psycholoog op les – er zijn
er meer geweest –, die in het tweede jaar van de driejarige
Jungcursus afhaakten. Hij had de bewonderenswaardige moed
om ons te vertellen waarom hij afhaakte: „Het komt me te
dichtbij”. Dichtbij, dat is een intense beleving. Dat is Jung.
Psychologie is de studie van menselijke objecten, maar bij
Jung word je willens of onwillens zélf het object.

Het gaat hier niet om de persoon Jung, maar zijn psycholo-
gie staat niet los van zijn innerlijke strijd als zoon van een pre-
dikant – van een vader, die ondanks zijn ambt, met zijn geloof
worstelde; maar ze staat ook niet los van paranormale gaven in
zijn familie.

Het gaat hier om wat daaruit is voortgevloeid: een leer die,
in tegenstelling tot de huidige academische psychologie, het
religieuze niet uitsluit, maar juist insluit.

Op de een of andere manier lijkt onze huidige kennis van
de onbezielde natuur onze beleving van onze eigen bezielde
natuur in de weg te staan. Een hilarisch – of juist droevig –
stemmend staaltje daarvan las ik in het jongste nummer van
„Mind”, een uitgave van de „Scientific American”. Eén artikel
trok onmiddellijk mijn aandacht: „Op zoek naar God in de
hersenen.” Eén van de onderzoeken die werden vermeld, werd
verricht aan vijftien Rooms-Katholieke nonnen. Boeddhisti-
sche monniken schijnen voor dergelijk onderzoek ook erg in
trek te zijn. Het onderzoek was bedoeld om na te gaan of er
bepaalde hersendelen werden geactiveerd tijdens religieuze
meditatie en de beleving van verbondenheid of eenheid met
God. Op zich is zo’n onderzoek legitiem; het is heel aanneme-
lijk, en zelfs vastgesteld, dat bepaalde vormen van gebed, me-
ditatie of innerlijke verdieping activiteit van bepaalde hersen-
delen laten zien. Om te achterhalen wélke, werden de nonnen
– niet in habijt maar in T-shirt en ziekenhuisbroek – één voor

één de MRI-scanner in geschoven. Terwijl zij zich religieus
concentreerden, werd met behulp van sterke magneten en mag-
netische resonantie van het weefsel hun hersenactiviteit in drie
dimensies in kaart gebracht. In de terminologie van het vakge-
bied heet dit: het bestuderen van de neurale basis van religieuze
beleving. Maar hoe zelfs lévende materie überhaupt tot zoiets
irrationeels als beleving komt, laat staan tot religieuze beleving,
is nog altijd een absoluut en onaangetast mysterie. De uitkomst
kon dan ook alleen het antwoord geven wáár in de ruimte van
onze hersenen activiteit optreedt en of er een verband zou kun-
nen zijn met andere activiteiten waarbij dezelfde hersendelen
geactiveerd zijn. Op dat eerste kreeg men min of meer antwoord
– er zijn Godsplekken (god spots) aan te wijzen.

De nonnen waren overigens verheugd: het onderzoek be-
vestigde Gods interáctie met hen. Het onderzoek vertelde hun
(of ze er iets van begrepen of niet) dat God in elk geval kana-
len had, Godskanalen, waarlangs communicatie kon plaatsvin-
den. De onderzoekers waren ook verheugd: ze hadden Gods-
plekjes in de ruimte binnen de schedel gevonden. Zij zullen,
naast hun wetenschappelijke, hun persoonlijke, subjectief ge-
kleurde conclusies trekken, zoals alle mensen doen. Objectief
en subjectief delen echter één conclusie: welke plekken of
neurale net-werken we ook vinden, ze kunnen het bestaan van
God bevestigen noch ontkrachten.

Ikzelf geloof niet in Godsplekken, of in hersendelen die
verantwoordelijk zijn voor ons godsbeeld. Ik kan me ook niet
thuisvoelen in dogmatische geloofsvoorschriften. Zoals ‘de’ we-
tenschap God nooit kan vinden in organische hersenkernen, laat
staan ontmoeten, zo kun je God evenmin ontmoeten langs we-
gen die anderen hebben voorgeschreven. Om God te zoeken
moet je de grenzen van jezelf leren kennen en beseffen dat er
voorbij die grenzen méér is. Om God te kunnen vinden moet je
eerst jezelf vinden. De Vrij-Katholieke Kerk eerbiedigt deze
broodnodige vrijheid en huldigt, voor zover ik weet, de oude
gnostische gedachte dat religie boven uiterlijk gezag, en daar-
mee boven het dogma staat. Ze steunt op gnosis, het Griekse
woord voor kennis, zij het geen gewone kennis. In de klassieke
Oudheid moet op de tempel van Delphi te lezen zijn geweest:
Gnothi seauton, ken uzelve. De stam van ‘gnothi’, gno-, vinden
we behalve in ‘gnothi’ en in ‘gnosis’, ook in het Latijn terug, in
‘co-gno-sco’, dat ‘kennen’ betekent. Toch heeft kennis in het
Latijn niet die stam gno-. We vinden ‘scientia’, kennis of weten-
schap, een afleiding van scire, dat is ‘weten’. De stam daarvan is
sci-, van een ouder skei-, dat we ook terugvinden in het histo-
risch verwante Nederlands in woorden als ‘scheiden, schillen,
verschillen’. Gnosis is geen wetenschap, geen scheidende, afge-
splitste kennis; gnosis is kennis die synthese en eenheid zoekt,
verschillen en scheidingen opheft of overbrugt en de gefrag-
menteerde beleving heelt.

dracht. Daardoor ontwaakte hij en slaagde hij erin de kostbare
parel, zijn hoger Zelf ofwel de Christus-in-ons, terug te vinden
en thuis te brengen.

Geen zoenoffer
Lang voordat keizer Constantijn zich tot het christendom be-
keerde en de Kerk van Rome naar het model van het Romeinse
Keizerrijk werd gereorganiseerd, waren de gnostici deze me-
ning al toegedaan. Zij geloofden niet in het zoenoffer, omdat zij
de erfzonde verwierpen. Volgens de leer van de erfzonde had
Eva de benarde situatie van het mensdom op haar geweten.
Tegen het verbod in at zij van de boom der kennis. Haar gnosti-
sche afspiegeling Sophia, voltrok slechts wat noodzakelijk was.
Zij zette de kringloop in werking en stimuleerde de mensheid
om de wortel van goed en kwaad te zoeken teneinde deze twee
tegendelen in elkaar te doen oplossen. Uiteindelijk doel: de be-
wustmaking van het goddelijke in de mens.

De twee moeten één worden, zei de Jezus van het Tho-
mas-evangelie. Dat werd doel en zin van de gnosis. Want een-
wording betekent verlossing, bevrijding van de tweedracht,
maar dat mochten we niet aan Jezus de Christus overlaten. Hij
leefde ons een gnostisch leven voor en raadde ons aan zijn
kruis op te nemen en hem na te volgen. Met deze beeldspraak
reikte hij ons een belangrijke metafoor aan. Hem volgen bete-
kent niet anders dan zijn scholingsweg gaan, teneinde tot op-
standing van de geest in onszelf te komen.

Zoektochten
De gnostici geloofden niet zoals de kerkelijke Christenen, nee,
zij wisten. Zij waren op de hoogte van de ‘Val van Sophia’, de
onderdrukking in de materie, haar zoektocht en uiteindelijk de
verlossing. Ook Maria, de bijbelse moeder van Jezus, moest
zoeken. Zij zocht haar twaalfjarige zoon die, predikend in de
tempel, zich aan het ouderlijke toezicht had onttrokken.

Zoektochten komen in alle mythologieën voor. Psyche
zocht naar Eros, Demeter was op zoek naar haar dochter Per-
sephone, Orpheus zocht zijn verdwenen geliefde Eurydice.
Maria zocht haar twaalfjarige Zoon, en wij, de mensheid, zoe-
ken naar de spirituele bron van ons bestaan.

Dat is Gnosis, Kennis verwerven omtrent datgene wat ver-
borgen is. En vooral: leven in Wijsheid.

Daarom zegt Jezus (volgens Thomas): “Ken wat u voor u
ziet en wat voor u verborgen is, zal u geopenbaard worden.
Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden.” Dat
is precies waar de gnosis voor staat: Zelfkennis. Want zelfken-
nis, zo beweren de gnostici, is godskennis.

De Jezus van de evangeliën bedoelde hetzelfde toen hij
zei: “Hebt uw naaste lief gelijk uzelf”. Liefhebben is Kennen.
Zelfkennis wil zeggen: van jezelf houden. En daarmee wordt
bedoeld: openstaan voor je tekortkomingen, ze eerlijk onder
ogen zien en ermee aan het werk gaan. Zij zijn de vijanden die
wij lief moeten hebben. De vijanden bevinden zich niet buiten
ons, maar bewonen de eigen ziel.

Zelfkennis opdoen is hetzelfde als de zelfverwerkelijking,
de speerpunt van de Jungiaanse psychologie. Wie het Zelf wil
verwerkelijken, zal eerst alle blokkades moeten opruimen.
Zoeken is: veel opruimwerk verrichten. Daarop doelde het
Jezus-woord uit het Thomas-evangelie: zoeken en vervolgens
verontrust worden.

Dat is wat de gnostiek ons leert. Niet zelfvoldaan achter-
over leunend in het onwrikbare geloof dat Gods genade wel

over ons zal komen, maar zelf aan het werk gaan. De gnosis
ziet Jezus niet als zoenoffer, maar als wegbereider.

Word voorbijganger
In het Thomas-evangelie vat hij zijn hele leer samen in twee
woorden: “Wordt voorbijgangers.” Talm niet, maar zet je
zoektocht voort. En stop niet met zoeken totdat je vindt. Je
zult dan vast en zeker verontrust raken, maar uit de verontrus-
ting rijst de verwondering op en ... je zult een koning van de
geest zijn.

Verontrusting, waarom?
Onbevangen zoekend in het eigen zielenwezen, stuiten wij on-
verwijld op onze tekorten, onze trauma’s, fobieën en conflic-
ten. Wij ontmoeten onszelf zoals we niet willen zijn. Allemaal
verdrongen materiaal, zou Jung zeggen, kennis over onszelf
waar we ons diep voor zouden schamen, als het aan het licht
kwam. Toch wordt ons gevraagd om deze onbewuste inhou-
den onder ogen te zien. Wie zijn wij, waarom zijn wij zoals
we zijn, wat is de zin van ons bestaan. Waarom sterven wij en
wat is leven? Het juiste antwoord op al deze vragen komt
voort uit inzicht.

In ons diepste wezen zijn wij goden in wording. Op tal van
plaatsen komen wij deze vaststelling tegen. In ons collectieve,
nu nog onbewuste, ontmoeten wij de goddelijke archetypen,
de stille bewoners van de individuele ziel. Sophia daalde met
ons uit de hoogste regionen neer tot in de materiële wereld en
begeleidde ons op onze lange evolutiereis. Zelfs haar reputatie
offerde zij op om via ons de goddelijke Vader te leren kennen.
En zoals veel esoterische stelsels ons leren, deed zij dat omdat
God zichzelf wilde kennen.

Sophia bewoont in haar volle spirituele diepte de menselij-
ke ziel. Zij bestaat niet veraf in een soort abstract universum,
maar leeft in ons zoals ook haar goddelijke Zoon, Christus of
het hoger Zelf het kernwezen is van onze spirituele ziel. Daar
zetelt de levenskracht, die ons ook na de dood van het lichaam
bewust doet zijn en die met ons meegaat door alle incarnaties
heen. Dat is de ware betekenis van het gnostische alternatief,
dat zoveel onrust en agressie opwekte in de traditionele Kerk.

Gnosis plaatst de grote, goddelijke gestalten van de we-
reldreligies niet buiten de mens in de geschiedenis, maar ze
maken deel uit van de menselijke ziel en zij willen gekend
worden. “Wanneer u uzelf kent, zult u worden gekend”, be-
looft Jezus in het Evangelie van Thomas, want “U zult weten
dat u zonen bent van de Levende Vader.”

Leerschool voor de ziel
Dikwijls wordt gnosis verward met een stelsel van ingewik-
kelde, nauwelijks toegankelijke mythen, hun oorsprong vin-
dend bij een Algoede, onbenoembare Alvader, en een kwaad-
aardige Demiurg, de schepper van een wereld vol lichamen
die als een gevangenis van de ziel dienen. Dat maakt de gnos-
tische wereldbeschouwing tot een even benepen religie als het
in dogma’s vastgelegde kerkelijke geloof. In werkelijkheid is
gnosis: Kennis, pure Wijsheid, de Wijsheid die deze schep-
ping bouwde als een leerschool voor de zielen.

Elk porfieren zuiltje in de Aya Sophia symboliseert een in-
dividuele ziel en het invallende licht door de ring van venster-
tjes rondom de koepel staat voor het altijd aanwezige godde-
lijke Licht in de mystieke ruimte van iedere ziel. Zo ontmoette
ik in dit grote, eerbiedwaardige en oeroude gebouw de ziel



Gnosis: Zoeken en Vinden

Inzicht in de geheimen van mens en universum

Johan Pameijer

De eerste aanblik van de Aya Sophia in Istanboel overweldigt,
de tweede aanblik verdiept. De enorme ruimte, statig overkoe-
peld en versierd met mystieke fresco’s die de eeuwigheid trot-
seren, laat een onvergetelijke indruk na. Precies veertig jaar
nadat ik op een zwoele decemberochtend in mijn eentje een
uur lang in de 1500 jaar oude tempel bivakkeerde, weet ik een
ding heel zeker. Op dat moment ontwaakte de gnosticus in
mij. De kring van vensters onder de hemelse koepel, geven
ruimte aan het zonlicht dat een transparante glans tevoorschijn
tovert. Anderhalve eeuw hield de van porfieren zuiltjes en
schemerige galerijen voorziene kerk stand, tegen elke ver-
drukking. Door de eeuwen heen vertelde zij het verhaal van de
Wijsheid, die zich een huis bouwde en haar zeven zuilen
oprichtte. Zij vertelt over zoeken en vinden.

De Aya Sophia, kerk van de heilige Wijsheid, is een univer-
sum in miniatuur. Op die oude landtong van het Europese deel
van Istanboel houdt zij de herinnering aan de aloude gnosis le-
vend. Sophia, vrouwe van wijsheid, daalde af om de mensheid
te bezielen. “Door de Kennis en met inzicht in de eenheid, zal
ieder zichzelf zuiveren van verdeeldheid, door de materie in
hemzelf te verteren als een vlam, de duisternis te verzwelgen
door het licht en de dood door het leven”, lezen we in het
Evangelie der Waarheid, een van die gnostische teksten die
ons de levende religie heeft teruggebracht. De voormalige By-
zantijnse kerk, nu een museum, staat daar om ons aan deze
woorden te herinneren.

Wat is gnosis?
Gnosis is kennis, inzicht in de mens en het universum, begrij-
pen en aanvaarden van diepe levensmysteries.

Gnosis is springlevende religie. Zij maant tot zoeken.
“Laat hij die zoekt niet ophouden met zoeken, totdat hij vindt.
En als hij gevonden heeft zal hij verontrust worden en als men

verontrust is zal men over het Al regeren.” Zo drukt de Jezus
van het Evangelie van Thomas de essentie van gnosis uit.
Onze zoektocht voert ons naar alle windstreken.

Op mijn zoektocht was de Aya Sophia een belangrijk rust-
punt. Waarom, zo vroeg ik mij af. Vanwege de imposante ar-
chitectuur of door de eerbiedwaardige ouderdom van het mo-
nument. Na zoveel jaren denk ik het te weten. Onder het koe-
peldak van de kerk bevond ik mij in de ademstroom van de he-
melse vrouwe. Ooit maakte zij zich los uit de sfeer van de
goddelijke Vader en vertoonde zich aan hem als zijn spiegel-
beeld, zijn naar de materie toegewende dynamische kracht.
De wetenschap noemt deze gebeurtenis de Big Bang. Het jo-
dendom vereert in haar de shechina en het Hindoeïsme kent
haar als Shakti. Eens gebeurde het, hoewel niemand het be-
grijpt. De oerkern spleet en het universum ontvouwde zich
binnen het tijdsbestek van een nanoseconde.

Moeder – mater - materie
De gnostici namen waar hoe Sophia, de Wijsheid, aan haar
eigen, unieke leven begon. Wegdrijvend van haar goddelijke
oorsprong, raakte zij in handen van lagere entiteiten, de zoge-
naamde planeetsferen of archonten. Deze hulden haar in steeds
dichtere graden van stof en uiteindelijk werd zij op onze pla-
neet, haar aardse weerspiegeling, de moederstof, de materie
waaruit wij, mensen, zijn gemaakt. Maar zij vormde niet al-
leen de vlezige buitenkant, zij was ook de bezieler. Zo werd
Sophia, de wereldziel, de moeder van alle zielen.

Haar goddelijke oorsprong was zij echter vergeten. Daar-
om zegt het Evangelie der Waarheid: “Deze onwetendheid be-
treffende de Vader bracht angst en vrees teweeg. En de angst
werd zo dicht als mist, zodat niemand iets kon zien. Daardoor
vervaardigde de Dwaling haar eigen materie in leegte zonder
de Waarheid te kennen.”

In het beroemde gnostische Lied van de parel, voorkomend
in de apocriefe Handelingen van Thomas en in de boeken van
het Manicheïsme, is zij de afgedwaalde koningszoon. Uitge-
zonden om een zwaar bewaakte, kostbare parel te zoeken, ver-
gat hij zijn opdracht en werd Egyptenaar in Egypte.

Hartverscheurende taferelen beschrijft de Pistis Sophia,
een gnostische tekst die in de 18de eeuw werd teruggevonden.
Sophia, afkomstig uit de Lichtwereld, raakt gevangen in de
klauwen der duisternis. Daaraan kan ze alleen ontkomen door
het zingen van dertien boetezangen, een metafoor voor de te-
rugkeer naar Kennis. “Want Kennis ontstond, opdat ‘het
vergeten’ zou worden vernietigd”, zegt het Evangelie der
Waarheid. Vanwege de Vader openbaart zich het verborgen
mysterie aan de volmaakten. Hij, Jezus de Christus, verlicht
hen die in de duisternis wonen.

In het ‘Lied van de parel’ herinnerde een brief, verzonden
door het koningshuis, de verdwaalde koningszoon aan zijn op-

Die elementen – de jungiaanse naar heelheid zoekende psyche,
de gnostische queeste naar God via zelfkennis in vrijheid ver-
gaard, plus de bron van onze cultuur die de Bijbel is, met inbe-
grip van de door de censuur verdonkeremaande apocriefe
boeken, vonden we in „De vergeten waarheid” in een klare,
begrijpelijke en rijke mengeling en eenheid terug.

Wij hebben dit boek met plezier uitgegeven.
„Gods kanalen” is misschien een volslagen ander boek.

Maar het is uniek als iemand van religieuze signatuur als u
(Johan Pameijer, red.) een boek schrijft waarin God verbonden
wordt met elders vrij algemeen als zweverig bestempelde per-
sonen en leringen. U hebt ze – zowel de menselijke kanalen
als hun leringen – in een nieuw en voor velen toegankelijker

licht gesteld. U hebt ze benaderd op een wijze die wij verre
verkiezen boven de benadering van onze menselijke beleving
die uit het onderzoek met de vijftien nonnen spreekt.

Wat is immers kennis als we gescheiden worden van ‘de
kennisse des harten’, zoals prof. Quispel het noemde, van de
kennis waarop we in het leven moeten leren blindvaren?

Wij zijn blij met uw boeken in ons fonds.

* * *



Spiri classica

* * *

Mijn verbinding met mijn eigen licht
We zijn zo vaak ook op zoek naar dé ultieme spirituele erva-
ring, maar gaan vaak voorbij aan die momenten in ons leven dat
dit Licht zich manifesteerde. Dat kan gebeurd zijn tijdens een
wandeling in de natuur, door een ontmoeting of ook door het al-
leen zijn. Je weet dan, dat je níét alleen bent, maar Al Één, één
met het Al, één met het Licht. Zelf ervaar ik in de hectiek van
het journalistzijn die momenten van verbinding tijdens een wan-
deling in de fraaie, stille, duinen. Zonder deze momenten zou ik
niet meer kunnen en willen functioneren. Ik ben ook heel dank-
baar voor de kennis die ik in de loop der jaren op spiritueel ge-
bied mocht verkrijgen. En niet alleen door erover te lezen of te
spreken, maar het ook innerlijk te ervaren. Ik krijg steeds meer
behoefte om dat waarover ik schrijf, ook zelf te ervaren. Dat is
niet altijd mogelijk, maar waar mogelijk probeer ik het.

Zo ben ik de laatste tijd veel met licht en kleuren bezig ge-
weest en schreef daar ook een artikel over in het december-
nummer van De Koorddanser. Ik kwam onder andere in
contact met de kleurentherapeute Helen Poolman, een van de
geïnterviewden in dit artikel, en die in november ook te zien
was in het tv-programma Goedemorgen Nederland. (1)

Het bijzondere is, dat je zelf je kleuren mag uitkiezen, kleu-
ren die iets vertellen over wie je bent en waar je op dit moment
in het leven staat. Het gaat hier om een zelf selectief niet in-
mengende benadering die de verbinding tussen ons lichtwezen
en het licht van onze fysieke lichaam creëert. Deze connectie
die in eerste instantie door kleur wordt uitgedrukt, helpt je meer
bewust te worden van het licht in jezelf en de levende lichtener-
gieën van onze elektromagnetische velden waardoor wij worden
omgeven, het licht van onze aura. Wauw!

Ook Praveeta Timmerman van het Instituut voor Kleuren-
punctuur(2) legt in het interview uit dat mensen heel sterk op
licht reageren. “Licht geeft energie, beïnvloedt de stemming
en zet het lichaam in beweging.”

Voor Praveeta is kleurentherapie gebruik maken van af-
zonderlijke kleuren om de mens weer balans en harmonie te
brengen. Waar het om gaat is, dat we in deze tijd weer zijn
gaan ontdekken dat we lichtwezens zijn, zoals ik dit onlangs
ook weer eens in een prachtige, oeroude Turkse mythe las.
Kennis zo oud als de wereld!

Een prachtige Kerstboodschap! We zijn Lichtwezens en
het gaat erom daarmee weer in contact, in connectie te komen,
een re-connection. We hoeven alleen maar op onze lichtknop
te drukken om weer in contact te komen met ons innerlijk
licht, ons Lichtwezen!

In het tv-programma was duidelijk te zien, dat de journaliste
die deze behandeling bij Helen Poolman onderging, ook letter-
lijk licht werd; ze zat daar gewoon licht uit te stralen en zelf heb
ik ook iets dergelijks meegemaakt. Nu ik dagelijks gebruik
maak van deze kleuren van het licht, merk ik hoe dit op mij in-
werkt en hoe dingen in mijn leven ook gaan veranderen en dat
er steeds meer hulp geboden wordt, vooral in de Kerstijd die in-
middels achter ons licht, die mij meer dan ook bepaalde bij het
Licht, het Christusbewustzijn dat harten verzacht.

Terugkeer naar het Licht
De geboorte van Christus herinnert ons aan het nieuwe Chris-
tusbewustzijn van deze tijd. Helen Poolman attendeerde mij in
dit verband erop dat er in Aura Soma een kleurencombinatie is
die ons herinnert aan dit nieuwe Christusbewustzijn. In de

sfeer van Kerst citeer ik uit het Aura-Soma sourcebook over
de Christusfles.

“Het licht zal zich steeds meer manifesteren in de fysieke
wereld. Het goddelijke licht komt in elk aspect van ons leven,
in elk aspect van de materie. Het biedt de mogelijkheid om ons
bewust te worden van de waarheid van liefde, offerende lief-
de. Via onszelf leggen we innerlijke relaties met de bron. Deze
kleurencombinatie van de christusfles is helder over rood en
helpt ons om offerende liefde in onszelf te ontwikkelen en
geeft ons de energie om met en voor het licht te werken. Het
helpt ons ook om door ons lijden nieuwe energie te krijgen,
het kan onze energie weer in het licht brengen, waardoor het
ons kan helpen onszelf te accepteren wie we zijn vanuit een
onthecht gezichtspunt. Tegelijkertijd ondersteunt het ons ook
om niet opgenomen te worden in ons verlangen naar terugkeer
in het licht. Het gaat om het vinden van de balans tussen onze
gebondenheid aan materie enerzijds en het willen terugkeren
naar het licht anderzijds. Zijn wij in staat onze spirituele
verantwoordelijkheid te nemen? (4)

Een mooi citaat, temeer omdat ik zelf ondervonden heb,
wat mijn keuze voor een bepaalde kleurenkeuze met mij deed
en waardoor ik ook werd bevestigd in het werk dat ik mag
doen: het doorgeven van kennis.

Dat is heel wat als researcher, als radioverslaggever, als
reli-journalist en als organisator van symposia. Ook enkele bij-
zondere sessies bij een sjamaan hebben mij veel inzicht en
zicht in gegeven. (5). Een heel bijzonder najaar dus.

Als je Licht toelaat in je leven, zal dit zich ook in jezelf en
in je leven manifesteren; ook je omgeving zal veranderen.

In deze dagen voor Kerst, zingen we over het Licht dat in
de wereld kwam, een metafoor voor het licht dat wij zelf zijn.
De Christus-(Licht)energie zal zich in steeds meer mensen
gaan manifesteren.

Het is ook treffend te zien hoe de oeroude kennis over de
werking van kleuren en licht weer werd en wordt opgepakt.

Als je je hiervoor openstelt, zul je ook transparanter, ge-
voeliger worden voor de lichtimpulsen die naar deze wereld
gezonden worden.

Ik wens alle Reflectielezers veel Licht voor 2008.

* * *



Kerstcolumn:

Licht en kleur ervaren

Lambèrt de Kwant

Er wordt in deze tijd vaak over die ‘donkere’ dagen voor Kerst
gesproken. Goed, de dagen mogen dan donker zijn, maar wat je
ziet, is dat veel mensen tegen deze ‘donkerte”opzien en die
haast lijken te cultiveren. Een donkerte die ze proberen te ver-
drijven door het thuis maar zo gezellig mogelijk te maken.

En niet alleen in huis, ook daarbuiten. In november waren
er al verlichte gevels en tuinen te zien en het lijkt ieder jaar
meer te worden. Met gezelligheid thuis, kaarsen en een kerst-
boom, is natuurlijk op zich niets mis. Alleen lijken velen ver-
geten te zijn dat ze zelf lichtwezens zijn, ook licht in deze
wereld kunnen zijn. Onze kennis over licht en kleur neemt
steeds meer toe en er zijn kleurenbehandelingen die ook meer
kleur in het leven brengen. Daar gaat deze wat langere kerst-
column over. Over onze re-connection met het Licht om zo
weer kleur te brengen in ons leven.

Veel mensen met een bijna-doodervaring (ik spreek liever van
een Bijzondere Licht Ervaring (BLE) ervaren na hun terug-
keer het leven niet altijd als aangenaam.

Hoewel velen van hen de zin inzien van hun terugkeer, er-
varen ze momenten van vervreemding en eenzaamheid en wie
kent dit eigenlijk niet?

Hoe kan het ook anders, na die overweldigende ervaring
met het Licht. En velen van ons ervaren hun verblijf hier soms
als een barre tocht door een lange, donkere tunnel waarvan de
wanden hun kreten spottend weerkaatsen. En dan, is daar die
krachtige hand die je meevoert naar dat wenkende licht aan het
eind van de tunnel. Een hand die er eigenlijk altijd al was, maar
niet opgemerkt wordt. De vader staat zijn (verloren) zoon allang
op te wachten en denkt allang niet meer aan de manier waarop
deze de erfenis er doorheen gejast heeft. En denk aan dat ge-
dicht over die droom, in dit nummer, waarin de dromer droomt
dat hij op de moeilijkste ogenblikken gedragen werd. Niet dat ik
zelf het leven alleen maar zie als een tranendal. Ik kan van dit
leven intens genieten, maar er zijn momenten in ieders leven dat
we door diepe dalen gaan en er de nodige tranen zijn, ook als
we door de nacht van de ziel gaan, maar het donkerste uur is het
uur vlak voor de dageraad. Op zulke momenten mag je weten
dat het Licht weer zal komen. Geestelijke groei gaat nu eenmaal
gepaard met groeipijnen; daar weet ik op 64-jarige leeftijd nog
steeds van mee te praten!

IJzer omsmeden in goud
Wat beleven we vaak van die momenten van vervreemding en
eenzaamheid. Nee, niet de eenzaamheid van het alleen zijn,
maar de moeite om hier en nu te zijn en altijd weer die con-
frontaties en strijd, ook innerlijke strijd.

De man met de hamer blijft langskomen, ook na overwel-
digende, spirituele ervaringen. Juist dan, lijkt het wel.
Wie in staat is tot zelfreflectie, wordt zich pijnlijk bewust van
de eigen donkere kanten. Ook al heb je een ingrijpende, spiri-
tuele ervaring van welke aard dan ook gehad, je blijft oplopen
tegen bepaalde aspecten van je ego en ervaart lessen in de
leerschool van het leven. In zijn pas verschenen boek “Gods
kanalen” (4) wijst Johan. Pameijer er terecht op dat het onder

onze bewustzijnsdrempel kookt en borrelt. “Onophoudelijk is
het onbewuste bezig om ijzer om te smelten in goud. Wij mer-
ken er weinig van. Alleen in onze dromen, in de visioenen van
zieners en in de mythen van de oude beschavingen, vangen we
glimpen op van de innerlijke beroering.”

IJzer omsmeden in goud, je zou ook kunnen zeggen, dat
het Licht constant probeert onze innerlijke donkerte te verdrij-
ven. Johannes van het Kruis sprak in dit verband van het
“donkere licht”.

Waar we ook mee te maken krijgen, is de illusie van het af-
gesneden zijn, zoals Vasalis al treffend verwoordde:

Zoveel soorten van verdriet

Ik noem ze niet

Maar èèn, het afstand doen en scheiden

En niet het snijden doet zo’n pijn

Maar het afgesneden zijn.

Of zoals iemand dichtte: (1)

Daar waar ik thuis hoor

Niet zover hier vandaan

Kan ik niet zijn

Mijn ziel liet ik achter

Leef nu vanuit gemis

Maar, het verlangen naar het Licht is sterk, overweldigend
sterk en biedt tegelijkertijd weer veel perspectief en hoop om
door te gaan. We weten innerlijk eigenlijk van het licht en het
feit dat we gedragen worden.

In tal van gesprekken en door publicaties, ontdek ik hoe
ook veel mensen verlangen naar het licht, naar daar waar ze
vandaan komen. Komend vanuit de heelheid, vanuit het Licht.
In dit weerbarstige bestaan dat zoveel leermomenten bevat en
waarin we weer moeten leren Lichtwezens te zijn.

Mensen met een bijna-doodervaring of andere ervaringen,
vertellen van die haast onuitsprekelijke confrontatie met dat
licht. Een licht dat niet anders is dan het licht in hun zelf, hun
eigen ziel. Het Lichtwezen dat ze ontmoetten, zijn zijzelf!

Het is een vergeten aspect van ons dat zich op zo’n mo-
ment manifesteert.

Yogananda wees er eens op dat net achter het donker van
gesloten ogen het licht van God schijnt. ‘Als je in meditatie
dat licht ziet, hou er dan met devote ijver aan vast. Voel jezelf
erin: dat is waar God woont.

Als je daarentegen geen licht ziet in meditatie, concentreer
je dan op het punt van je wenkbrauwen en staar diep in het
donker dat je met gesloten ogen ziet. Probeer door je devotie
die dikke sluier te doordringen.

Mettertijd zul je zeker het innerlijke licht zien, want het is
er, stralend in je voorhoofd. Net als alle mensen ogen hebben,
heeft ook iedereen een geestesoog in zijn voorhoofd. Het
wacht alleen op ontdekking in diepe innerlijke concentratie.”

Om onze innerlijke werelden te kunnen bereizen, hoeven
we niet te wachten tot de fysieke dood of een ongeluk dat een
bijna-doodervaring veroorzaakt. Je hoeft ook niet zo per se te
wachten op een spirituele ervaring. Door middel van onder an-
dere meditatie of gewoon stiltemomenten kunnen we leren hoe
we door deze innerlijke deur naar believen in en uit kunnen
gaan en ik heb ervaren hoe kleurentherapie je daar behulp-
zaam bij kan zijn.

BOEKENINFO

Lambèrt de Kwant

.



Een woord vooraf

Frits Moer, Eindredacteur

Geachte lezeressen en lezers,

In deze aanspreking onze lezeressen voorop, niet alleen van-
wege een alfabetische volgorde, maar ook vanwege de kwanti-
teit van onze abonnees.

U heeft ons laatste nummer van 2007 in handen, dat u he-
laas pas in januari 2008 ontvangt.

‘Reflectie’ gaat nu, in 2008, de 5de jaargang in (als voort-
zetting van vroegere uitgaven onder andere benamingen, in 76
jaargangen).

Het is goed daar eens even bij stil te staan.

De voorgangers van ‘Reflectie’ waren inhoudelijk honderd
procent “Vrij-Katholiek”, om dat zo uit te drukken. Niet dat
dat voor iedereen “benauwend” was, maar toch.

Juist vanuit dat “Vrij-Katholieke” groeide ook de wens
naar een “breder forum”. En dat mede, omdat veel van onze
leden tevens lid zijn van andere genootschappen, broeder-
schappen en “Bewegingen” op het spirituele vlak. En “Bewe-
ging” is een mooi begrip!

De eerste reacties op ‘Reflectie’, in 2004, hielden o.a. in:
“Jullie hebben de lat wel erg hoog gelegd!” Oei, hoe wordt dat
bedoeld? Betekent dat een vraag of we dat wel vol kunnen
houden, of wat anders? Want ook de “geleerdheid”, het men-
tale in veel artikelen werd aangehaald. Een breed forum …
dus ook meer plaats voor artikelen vanuit “het hart” werd ge-
vraagd? Misschien juist vanuit het gemis daaraan in de ‘voor-
ganger’ van Reflectie?

Maar wat heet “vanuit het hart”? Artikelen van beschou-
wende aard komen immers ook vanuit het “hart”. We hebben
geprobeerd er daar voldoende van te plaatsen.

Maar ook artikelen van informatieve aard, vanuit een brede
visie, worden blijkbaar gewaardeerd. Het is zoals met het le-
zen van bepaalde boeken … niet om UIT te lezen in één adem,
lekker achterover liggend, maar om IN te lezen, stukje bij
beetje, dichtslaan steeds en … innerlijk verwerken.

Kortom, we zijn dankbaar voor de vele positieve reacties
op dit tijdschrift, in de eerste vier jaren. We streven een brede
visie na, zonder onze VK-identiteit te willen verliezen. Zo
komt dat in dit nummer ook weer voor.

Na een artikel van mgr. Frank over ‘Gnosis’ in het herfst-
nummer 2007, nu een artikel daarover van Johan Pameijer.
Voorts een artikel over Theosofie, een bewerking van een arti-
kel van priester Jaap Kouwe, z.g., van de hand van zijn zoon
priester Frank Kouwe en priester Wies Kuiper. Beide onder-
werpen toch typisch “Vrij-Katholiek”, zou ik willen zeggen.

In volgende nummers dan hopelijk iets over ‘esoterie’ en
‘mystiek’, eveneens “zaken” in het VK-gedachtegoed.

Over “Mystiek” gesproken … leest u het artikel over de
bijzondere BDE van Thomas Mellen eens aandachtig, én het
artikel daaraan voorafgaand, van Rudolf H. Smit.

Geen specifiek kerstnummer dit jaar, behoudens de “co-
lumn” van Lambèrt de Kwant.

Verder ook “vanuit het hart” een impressie van ons kerk-
congres 2007, hopelijk aanleiding tot er in 2008 ook bij te wil-
len zijn.

Rudolf H. Smit levert een best artikel over allerlei fantasie
m.b.t. “Kirlian aura-fotografie”, niet als fanatiek “Skepticus”,
maar vanuit een skepsis die nodig blijft.

Mgr. Frank den Outer laat de “Geloofsbelijdenis” aan ons
voorbijgaan. Ook zo’n artikel vanuit het bredere “forum”.

Een nieuwe rubriek ook nog: “Spiri Classica”. We overwe-
gen in die rubriek voortaan ook onze gezangen in de VKK
daarin aan te halen en toe te lichten. Ik hoorde van een domi-
nee in Raalte: “Onze oudere protestanten zouden ze zó mee
kunnen zingen”.

Ten slotte, op het 25-jrg. jubileum van de kerkgemeente Raal-
te, 28 oktober jl., was de heer Hans Hamaker aanwezig na-
mens uitgeverij Symbolon, (echtgenoot van Karin
Hamaker-Zondag), omdat toen ook het 25-jrg. priesterschap
van Johan Pameijer werd herdacht, en Johans nieuwe boek
“Gods kanalen” ten doop werd gehouden door uitgeverij Sym-
bolon. De heer Hamaker verraste ons met een heel diepzinnige
toespraak. Daarvan laten we “kop en staart” weg in dit “lande-
lijke” artikel, elders in dit blad.

Wij, de redactie, wensen u een voorspoedig en Zalig 2008, in
eigen hand … én in Gods Hand.

Het volgende nummer verschijnt in april 2008. Inleverdatum
voor kopij (echt) uiterlijk 15 februari 2008. We zijn immers
afhankelijk daarvan voor het tijdig verschijnen van een vol-
gend nummer.

* * *

IN MEMORIAM

Priester Frans ten Brink (1915-2007)

Op hoge leeftijd heeft, op 24 november jl., onze oudste
priester afscheid moeten nemen van zijn aardse leven.
De Requiemmis in de VK. kerk van Den Haag en de
uitvaartdienst in Delft, waar Frans jaren lang heeft ge-
woond, vond enige dagen daarna plaats, onder grote
belangstelling, onder meer van leden van de Rotter-
damse en Haagse kerkgemeenten.

Frans is betrekkelijk jong, op 27-jarige leeftijd, tot
priester gewijd. Pas onlangs, twee en een half jaar gele-
den, is hem het emeritaat gegeven, maar steeds was hij,
tot begin van dit jaar, met zijn echtgenote An aanwezig
tijdens de erediensten in ‘zijn’ Rotterdamse gemeente.
Daarvan was hij daar ruim tien jaar de eerst-aanwezend
priester. Hij introduceerde in Rotterdam onder meer
een zondagse kinderdienst. Zijn hele leven toonde hij
zich sterk betrokken bij de kerkelijke gemeenschap, in
Christus’ dienst.

Wij zullen zijn warme en vriendelijke persoonlijk-
heid missen.

Moge hij rusten in vrede, en het eeuwige licht op
hem schijnen.

XFrank.
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