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Wijsheid
Aspect van onze Heilige Vrouwe

X Frank

De eucharistieviering wordt in de meeste kerkgemeen-

ten voorafgegaan door de Bezinning op de Wijsheid.

Deze bezinning begint met een proloog:

‘Ziet, de Wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zij

heeft haar zeven zuilen opgericht.

En zij spreekt:

van oudsher ben ik gevormd, van den beginne, vóór de

eerste tijden der aarde …

Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden’.

Er volgen dan vrije citaten uit het oudtestamentische

bijbelboek Spreuken [1]

Een rijke aanvulling hierop vinden we, ook in het Oude

Testament, in het boek Wijsheid [2], [3] dat een vroege

ervaring (200-30 v.Chr.) weergeeft van het Oude Volk.

Het is neergeschreven door een onbekende, in een ont-

wikkeld Grieks, en dus niet zoals de traditie het wil -

door Salomo:

Wijsheid is de ademtocht van Gods kracht

en de reine afstraling van de heerlijkheid

van de Almachtige:

daarom kan niets onreins tot haar komen.

Zij is de glans van het eeuwige licht,

een vlekkeloze spiegel van Gods kracht

en het beeld van zijn goedheid.

Hoewel zij één is, vermag zij alles.

Hoewel zij zichzelf blijft,

vernieuwt zij alles.

Zij is schoner dan de zon

en overtreft de hele sterrenhemel.

Met het daglicht vergeleken,

gaat zij dit verre te boven.

Noten
1. Spr 8:1, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34 en 35

2. W 7:25, 25, 26, 27a, 29. Hierboven een grotendeels

aaneengesloten deel (met weglating van vers 27b en 28), in een

vertaling gebaseerd op de NBG- (1952) en KBS- (1978/1995)

vertaling.

3. Ook in de Psalm van de Wijsheid uit de Vespers zingen we

hierover.

Geachte lezeressen en lezers

Hiermee het laatste nummer van kalenderjaar 2008. We hopen

met deze uitgave een mooie afsluiting te geven van onze

vijfde jaargang.

Met dit nummer dan ook de introductie van ons nieuwe re-

dactielid, mevrouw Anita Hoevenaars. Zij werkte al mee aan

deze ‘Reflectie’ en is vooral ingezet binnen de eindredactie,

omdat de belasting daarvan voor één persoon toch wel wat te

veel werd. Anita stelt zichzelf even voor aan het einde van

haar artikel Liefde, en de oorzaak van ons lijden. (zie elders in

dit blad).

In dit winternummer dan allereerst een kerstwens van onze

regionaris, Mgr. Frank den Outer.

Er zijn nogal wat artikelen geplaatst die gerelateerd zijn aan

Kerstmis, het geboortefeest Kerstmis en feesten binnen die

(ruimere) Kersttijd. In die artikelen ontmoeten we nogal te on-

derscheiden benaderingen, want Kerstmis en wat daarmee sa-

menhangt, kunnen in grote verscheidenheid worden gezien en

beleefd. Zo zijn o.a. de evangeliën weliswaar geen strakke his-

torie en evenmin altijd letterlijk op te vatten verhalen, maar

álles wat ons dierbaar is ‘in Kerstmis’ hoeft nog niet met ene

stelligheid overboord gegooid te worden. Iets wat niet of nau-

welijks betrouwbaar vast te stellen is, kan dan wel met een

persóónlijke visie benaderd worden én met een persoonlijk be-

leven, maar daarbij kan geen sprake zijn van ‘beweringen met

stelligheid’, zoals dat in een tweetal artikelen over “Kerst” tot

uitdrukking komt. Zo heeft bij voorbeeld een volkstelling in

het Romeinse imperium, in het begin van onze jaartelling, wel

degelijk plaatsgevonden, al was dat dan na het jaar 6 A.D. Of

Jezus dan in het jaar ‘nul’ of in 7 A.D. geboren zou zijn, doet

niets af aan datgene wat we met Kerstmis in wezen gedenken.

Daarnaast geeft het (kerst)artikel Jij bent mijn geliefd kind

(Ojas Th. de Ronde) ons een mooie kijk op een “wereldwijde

Epifanie”.

Naast artikelen die in verband staan met het geboortefeest

Kerstmis, zijn er nog andere - van andere aard - ter lezing en

overweging. Gaat uw gang!

Onze hoofdredacteur schrijft u in deze Inleiding nog het vol-

gende:

Uw spirituele ervaring in Reflectie
Reflectie mag zich verheugen op veel waardering al zijn er na-

tuurlijk ook wel opmerkingen. Als redactie leunen we dan ook

nooit achterover. Zo willen we ook aan de vormgeving de no-

dige aandacht schenken. En wat we ook nog steeds missen,

zijn uw ervaringen! De VKK is een ervaringskerk, waar niet

het dogma, maar de beleving en ervaring veel aandacht krij-

gen. Het dagblad Trouw heeft een rubriek waarin lezers over

hun ervaringen vertellen en die rubriek wordt veel gelezen.

Wat we graag zouden zien, is dat U, als Reflectielezers, ons

eens over uw ervaringen vertelt.

We zouden die graag in Reflectie willen plaatsen. Dat kan

natuurlijk onder uw eigen naam, maar ook onder een schuil-

naam, als u dat liever heeft. Wat ook mogelijk is, is dat ik u

persoonlijk interview. Meestal zal dit telefonisch gaan, zoals

dit ook vaak gebeurt in mijn programma ‘Kwantpunt’.

(www.indigosoulstation.nl ) Uiteraard krijgt u het interview

van tevoren te lezen en wordt het alleen na uw fiat gepubli-

ceerd. Ik denk, dat u met dergelijke ervaringsverhalen veel le-

zers een groot plezier zult doen. Bel of mail mij gerust:

072-5119619 of: Lambert43@chello.nl

Lambert de Kwant.

De redactie van ‘Reflectie’ wenst u allen een gezegende Kerst

en een voorspoedig, inspirerend 2009.

Maar dan ook nog even dit: in april 2009 verschijnt ons voor-

jaarsnummer

Sluitingsdatum voor kopij is 16 februari 2009.

Frits Moers, eindredacteur.



Gedachten met een Kerstwens
van onze regionaris

Na achttien jaren van zoeken en volharden om in het gebed God

te vinden, openbaart Christus zich aan Teresa van Avilla ( +

1582). Dan laat zij alle moeizame gebedregels achter zich en

wordt haar bidden heel eenvoudig. Gelovig aanwezig zijn bij

God die in haar is. Ze heeft de bron van het leven gevonden.

God is ons meer nabij dan wij onszelf nabij kunnen komen.

God beminnen en doen beminnen is nu haar enige hartstocht!

Al wie op haar weg komt, wijst zij de weg naar God en naar ‘s

mensen eigen zelf. En de deur tot het eigen hart en tot God is

het stille gebed.

Die stilte is vaak het meest directe tussen mensen die – ver-

geefs – vaak de eerste weg van het contact door middel van

woorden zijn gegaan:

Waar ieder woord werd misverstaan,

gingen wij bij onszelf te rade

en kozen welbewust de paden

die slechts in stilte zijn te gaan.

uit: In de stilte, Jean Piere Rawie

Mij bewust nu, dat woorden hun beperkingen hebben, maar

ook hun kracht, moge hieronder volgen hoe in eeuwenoude

woorden van de Kerstprefatie uit de Heilige Mis de geboorte

van het licht met Kerstmis wordt gesproken:

Het licht van Gods heerlijkheid heeft

door het mysterie van het vlees geworden woord

opnieuw geschenen voor de ogen van onze geest.

En onze harten zullen vervuld zijn

met liefde en heilige vreugde.

Groot is het verlangen van de mens dat in het diepst van de

duisternis de zon moge terugkeren;

een verlangen naar de bevrijdende komst van het Licht, dat het

aanschijn van de aarde moge vernieuwen;

dat een rijk van vrede en gerechtigheid te weeg moge brengen;

tot werkelijkheid gebracht en tegenwoordig gesteld door Jezus

de Christus, een mens die verlosser, bevrijder, lichtbrenger en

vredevorst wordt genoemd.

De geboorte van het Licht vond plaats in de dagen waarin de

heersende machten de nieuwe wereldorde die probeerde baan

te breken, trachtten uit te roeien. Het zal altijd wel zó zijn dat

koning ‘Herodessen’ veranderingen ten goede zullen tegen-

werken. Soms is hun macht zo groot, dat zij lijken te slagen.

Toch zijn het steeds weer de enkelingen die de bevrijding op

gang brengen; niet zelden is hun grote voorbeeld en inspiratie

Jezus de Christus.

Maar was Hij niet iemand die de bestaande orde juist wel aan-

vaardde? Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef

aan God wat God toebehoort. (Mt 22:21). En wilde Hij zich

niet alleen maar terugtrekken in een verstilde, geestelijke we-

reld? Mijn rijk is niet van de wereld. (Joh 18:36).

Hij sprak inderdaad voor zijn wereld, zijn koninkrijk dat allen

zo vurig verwachtten. Dat koninkrijk is van hemelse oor-

sprong en van goddelijke herkomst. Maar het is niet een he-

mels rijk los van de aardse, vaak duistere wereld. Het Konink-

rijk Gods is binnenin ons en we kunnen het ervaren. Het licht

in ons is dan sterker dan de duisternis; we zien, ook al is het

duister. Dan wordt gaandeweg dit Gods rijk op aarde gebracht.

Kerstmis is het eerste, prille begin daarvan.

Moge het licht van Kerstmis ons beroeren en verlichten, en

ons tot de bron van leven leiden

Frank, regionaris.

Berijpte takjes. Foto: Rudolf H. Smit

Feestelijke muziek voor een feestelijke maand.
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Spiri Classica

Lambèrt de Kwant

Enkele religieuze klassieken

Jij bent bent mijn geliefd kind

Over het ontwaken van het Christusbewustzijn in ieder van ons

Ojas Th. de Ronde

Sinds onheuglijke tijden wordt eind december overal op het

noordelijk halfrond het feest van de winterzonnewende ge-

vierd. De zon, bijna verdwenen, komt terug. De dagen worden

weer langer. De duistere en koude nachten korter. De zon

heeft overwonnen.

In onze Westerse consumptiemaatschappij wordt dit nog

steeds uitbundig gevierd. De warenhuizen kunnen in de weken

voor dit gebeuren de producten niet aangesleept krijgen. Want

ook al is voor de stadsmens de verbinding met ‘het lengen van

de dagen’ al lang verbroken, hij wil op deze dagen eens echt

goed feesten en vooral veel eten.

En, vreemd genoeg in onze geseculariseerde wereld, ook de

kerken stromen vol. Op 25 december wordt er de geboorte ge-

vierd van Jezus, de Zoon van God, die mens werd om ons te ver-

lossen. Een feest dat ontstaan is in de vierde eeuw AD, in de tijd

dat het christendom staatsgodsdienst werd, en dat sindsdien het

begin is gebleven van het kerkelijk jaar. En tegelijkertijd een suc-

cesvol hoogtepunt. Want ook in onze tijd, nu de kerken geduren-

de het jaar grotendeels leeg zijn, worden de kerstdiensten druk

bezocht. Gelovigen en ongelovigen willen in de donkere avond

van kerstmis de betoverende verhalen horen over een kindje dat

eens onder een goed gesternte uit een maagd geboren werd in een

stal in Bethlehem, en dat – zoals de engelen zongen – Gods enig-

geboren Zoon en de Verlosser van alle mensen bleek.

Na de dienst is het dan feest in de familiekring. Roman-

tisch of soms juist niet. Want als je met de kerstdagen uit je

dagelijkse ritme bent en even dicht op elkaar leeft, kan dat ook

veel oud zeer oproepen. Daarom trekken veel mensen erop uit,

op vakantie, naar plekken waar je nog kunt skiën en feesten in

de sneeuw.

Persoonlijk deel ik de behoefte aan warmte in deze dagen en

vind ik het heerlijk met vrienden en familie samen te zijn. Maar

ik heb wat moeite met het kerstverhaal. Ofschoon ik in mijn

jeugd graag een kerststal bouwde en de herdertjes en schapen

rond de kribbe zette, is in de loop van mijn leven het mythische

karakter hiervan zo duidelijk geworden, dat ik er momenteel

niet veel meer mee kan. Er zijn zeker tijden geweest dat deze

mythe de christelijke wereld inspireerde en bij elkaar hield.

Maar momenteel is dit kerstverhaal voor mij dogmatisch zo be-

laden en wordt het tegelijk commercieel zo uitgebuit dat het

moeilijk is er het spirituele karakter van te blijven zien.

Geraakt door het Licht
En toch hebben deze donkere dagen iets bijzonders. Iets wat

dieper gaat dan waar de commercie kan komen en wat te ma-

ken heeft met een wezenlijke vraag in ieder mensenleven: hoe

licht te brengen in donkere momenten van het leven, hoe duis-

ternis te transformeren in licht, hoe zekerheid te kunnen vin-

den in het Licht dat altijd is. Is het kerstverhaal daar een goede

mythe voor?

Voor mij is in het leven van Jezus een ander moment crucia-

ler: zijn doop in de Jordaan. Op dat moment wordt de mens Je-

zus geraakt door het Licht dat eeuwig is en vindt hij zijn

boodschap voor deze wereld.

In het Oosters Christendom wordt dit nog gevierd vlak na

kerstmis, op 6 januari. Het wordt ‘epifanie’ genoemd naar het

Griekse woord ‘epifaneia’ dat openbaring betekent. Op 6 janu-

ari wordt Jezus’ goddelijkheid gevierd, met name zoals die

aan ons werd geopenbaard bij de doop van Jezus, toen er – zo-

als het verhaal gaat – een witte duif boven zijn hoofd ver-

scheen en een stem gehoord werd die zei: ‘Jij bent mijn zoon.’

Op dat moment realiseerde Jezus zich zijn goddelijke natuur

en trad hij als zodanig in de openbaarheid. Als volwassen man

begon hij leerlingen te verzamelen, zieken te genezen, de Tho-

ra op eigen autoriteit uit te leggen. En verkondigde hij dat

voor ieder het Rijk Gods is aangebroken. Dit is de Jezus die

mij lief is en dit is ook een gebeurtenis die ik graag vier, een

paar dagen na de drukke kerstdagen, in stilte, op het moment

dat de zon weer warm en lichtend terugkeert op aarde.

Maar gaan we hiermee dan niet voorbij aan een lange tra-

ditie in het christendom, waarin het een dogma was dat Jezus

al voor zijn geboorte de eniggeboren Zoon van God was en

mens is geworden om ons te verlossen van de zonden?

Daar gaan wij op deze wijze inderdaad aan voorbij. En met

goede redenen. Historisch-kritisch onderzoek heeft onomstote-

lijk bewezen dat het proces dat tot dit dogma geleid heeft een

bijzonder lang, moeizaam en kerkpolitiek proces is geweest van

een aantal eeuwen. Het is pas in 325 A.D. op het Concilie van

Nicea – bijeengeroepen door keizer Constantijn die via de Kerk

eenheid in zijn rijk wilde garanderen – tot dogma verklaard.

Voor die tijd waren er andere tradities, met name de gnostisch-

christelijke stromingen, die hierover totaal andere opvattingen

huldigden. Maar op het orthodoxe Concilie van Nicea zijn deze

christelijke gnostici in de ban gedaan en heeft men een aantal

jaren later de geboorte van Jezus, Zoon van God, op 25 decem-

ber van het jaar 0 vastgesteld. Dit mede om de alom aanwezige

traditionele viering van de Mithrascultus, die op 25 december

het feest vierde van de Sol Invictus (de Onoverwinnelijke Zon),

een orthodox christelijke signatuur te geven.

Mens onder de mensen
In de drie eeuwen voor deze beslissing hebben de christenen

echter zonder een kerstfeest geleefd. Zij vierden toen andere

feesten. Dit ook omdat het kerstverhaal zelfs in de orthodoxe

evangeliën maar een zeer bescheiden en geïsoleerde plaats

heeft. Het komt alleen voor in de later geschreven evangeliën

van Mattheus, Lucas (rond 85 A.D.) en daar nog zonder dat

het verder in de evangeliën echt is geïntegreerd. Het is eerder

een toegevoegde waarde aan de boodschap van Mattheus en

Lucas.



Het is dan ook niet te verwonderen dat Marcus, die zijn evan-

gelie eerder schreef (60 A.D.) er geen gewag van maakt. Pau-

lus evenmin. Ook de oudste bronnen, Q en de oertekst van het

Evangelie van Thomas (beide rond 50 A.D.), vertellen niets

van een kerstverhaal. Is dat een gemis?

Als we ons op deze oudste bronnen baseren en het histo-

risch-kritisch onderzoek erbij betrekken dat sinds de Verlich-

ting op gang gekomen is, komen we tot een totaal andere visie

op Jezus . Een ‘mens onder de mensen’ die alles meemaakte

wat een mens kan meemaken en zich pas op latere leeftijd be-

wust werd van zijn goddelijke natuur, ontwaakte tot een ‘zoon

van God’.

Voor diegenen die gewend zijn hun heil buiten zichzelf te

zoeken, in een God die lang geleden ‘vanuit den hoge’ zijn

eniggeboren Zoon heeft gestuurd om ons te verlossen, is het

feitelijke verhaal van Jezus’ geboorte en leven onthutsend.

Mythische verhalen over een maagdelijke geboorte van een

kindje, over engelen die bij een stal in Bethlehem aan herders

het grote nieuws verkondigen, over wijzen die van verre ko-

men om Gods Zoon te aanbidden, vervagen echter in histo-

risch-kritisch onderzoek van de feiten. En dat kan pijn doen

als je altijd geloofd hebt dat hiervan je heil afhankelijk is.

Maar een waarachtige zoeker van de waarheid gaat door

en vindt in de nieuw gevonden feiten een meer oorspronkelij-

ke en diepere betekenis. Vitaliserend en levengevend. Want

nu blijkt de Bron van het heil veel dichterbij, onthutsend

dichtbij, namelijk in elke mens. Althans, als een unieke moge-

lijkheid. Want zoals Jezus de Bron van Leven in zichzelf

vond, zo is dat vanaf dat moment ook voor ieder ander moge-

lijk. Jezus heeft, zoals Boeddha en alle andere Avatars, de mo-

gelijkheid getoond om als mens te transformeren naar een ho-

ger bewustzijn. Om in dit leven, hier en nu, de eenheid met het

goddelijke te vinden.

In het gezin te Nazareth
Deze transformatie is Jezus niet overkomen, omdat hij al voor

zijn geboorte de eniggeboren Zoon van God zou zijn geweest

en hier op aarde al vanaf het begin een hemels leven zou heb-

ben geleid. De feiten wijzen uit dat Jezus, tot het moment van

zijn ontwaken, een mens was zoals wij. Na drie eeuwen histo-

risch-kritisch onderzoek is er een redelijk helder beeld ont-

staan van de mens die Jezus was op het moment van zijn

Doop. Een paar feiten en antwoorden op veel gestelde vragen

over het begin van zijn leven.

Is er iets bekend over zijn geboortejaar? Mattheus 2:16

zegt dat Jezus geboren werd toen de dictator Herodes de Grote

nog over Galilea heerste en de dood beval van alle kinderen

onder de twee jaar. Maar Herodes stierf in 4 B.C. Om deze en

andere redenen hebben veel historici dan ook geconcludeerd

dat het jaar 6 of 7 B.C. het meest waarschijnlijke jaar van

Jezus’ geboorte is.

De Doop van Jezus, Wasili Wasin.

Contact: p/a Galerie Wim Zwijsen, Mosterdsteeg 8

1621 HR te Hoorn. 0229-219256.

In de galerie zijn de hedendaagse iconen van Wasili

Wasin op voorraad. info@galereizwijsen.demon.nl of

www.galeriezwijsen.nl



Waar is Jezus geboren? Alles wijst erop dat Jezus geboren is

in Nazareth, in het gezin van Jozef en Maria. Als de evangelis-

ten Mattheus en Lucas het anders vertellen, hebben ze daar

hun redenen voor. Mattheus, die zijn evangelie voor de Joden

schreef, kon zo duidelijk maken dat Jezus de Zoon van David

was. En geboren worden in een stal riep herinneringen op aan

de zonnegod Mithras, die eveneens in een stal was geboren.

Ook de maagdelijke geboorte riep herinneringen op aan

deze zonnegod en in de geloofsbelijdenis van Nicea, opgesteld

in 325 AD, werd dit ook als dogma geformuleerd. Maar klopt

het historisch? Volgens Flavius Josephus, een Joodse geschied-

schrijver, had Jezus in ieder geval een broer Jacobus. Hij be-

schrijft de dood van deze broer door steniging in het jaar 62

AD. Ook het door alle christenen erkende evangelie van Mar-

cus, een van de oudste bronnen, geschreven rond 60 AD, geeft

een andere versie. Daar wordt niets verteld over een maagdelij-

ke geboorte. Integendeel, er wordt vanzelfsprekend aangeno-

men dat Jezus op normale wijze was geboren en ook broers en

zussen had. In Marcus 6:3 lezen we bijvoorbeeld hoe de mensen

van Nazareth verbaasd waren over de woorden en kracht van

Jezus. En ze zeggen dan: ‘Hij is toch die timmerman, de zoon

van Maria en de broer van Jacobus en Joses en Judas en Simon?

En wonen zijn zusters hier niet bij ons?’ Hiëronymus, die in de

vierde eeuw een vertaling van de Bijbel in het Latijn maakte,

heeft de contradictie met de dogmatiek waarschijnlijk gezien en

er neven en nichten van gemaakt. Maar dat komt niet overeen

met de grondtekst zoals wij die nu kennen.

Esseense achtergronden
Uit onderzoek blijkt dat Nazareth rond het begin van onze

jaartelling een kleine Joodse nederzetting was van Essenen .

Er is veel over hen bekend geworden door de ontdekking in

1947 van de zogenaamde Dode Zee-rollen, 200 oude hand-

schriften van rond onze christelijke jaartelling, ontdekt in grot-

ten nabij hun oude nederzetting Qumran op de westoever van

de Dode Zee .

De Essenen waren een vreedzame, geweldloze en ascetische

beweging, ontstaan tijdens de Maccabeeën-opstand (168 – 164

BC) als reactie op de Hellenisering van het joodse geloof. Zij

waren trouw aan de Tenach, volgden een innerlijke, esoterische

weg naar God en waren argwanend ten opzichte van de tempel

in Jerusalem, waar de in hun ogen ongelovige en corrupte pries-

terklasse van de Sadduceeën de macht hadden. Zij kleedden

zich in het wit, leefden sober en namen dagelijks baden om zich

te reinigen. Zij geloofden in een onsterfelijke ziel en in een

Messias die aan het einde der tijden zou komen oordelen. In de

tijd van Jezus’ geboorte leidden zij een teruggetrokken leven, in

afwachting van de komst van het Rijk van God.

De naam Essenen betekent letterlijk ‘genezers’. Zij waren

dan ook experts op het gebied van kruiden en kenden oude

manieren om te genezen door middel van klanken en licht.

Maar bovenal genazen ze door het licht van bewustzijn; door

handoplegging, gedachtekracht en de kracht van gebed en ver-

geving. Veel van hun kennis ontleenden zij aan oude teksten

uit Egypte en andere, nog veel oudere mysteriescholen. Het

waren in Jezus’ tijd ‘de witte broeders en zusters’, die gene-

zend in Palestina rondtrokken. Als zodanig waren zij dan ook

overal welkom. Over het hele land hadden zij logementen

waar ze konden overnachten en Nazareth was zo’n nederzet-

ting. Wie in de sfeer van deze rondtrekkende genezers wilde

leven, kon rond zo’n logement een huisje bouwen. Waar-

schijnlijk leefden Jozef en Maria met hun kinderen in zo’n

huisje en groeide Jezus op in de sfeer van de Essenen. In deze

sfeer van liefde, levend bewustzijn en vrede kon hij zich als

timmerman in Nazareth voorbereiden op zijn taak, die hem pas

bij de doop door Johannes – ook een Esseen – duidelijk werd.

Maria van Magdala
Jezus groeide op in woelige tijden. Barbaars, primitief, als we

er nu op terugkijken. Al vlak na zijn geboorte, toen Herodes

de Grote stierf, braken er opstanden uit. Met name de opstand

van de onderdrukte boeren in Sepphoris, een dorpje zes kilo-

meter ten noorden van Nazareth, is berucht gebleven in de ge-

schiedenis, omdat de opstand gruwelijk onderdrukt werd. De

opstandige boeren – ‘zeloten’, ijveraars voor de Wet van God

– hoopten dat God hen zou bijstaan, dat zij door hun actie de

komst van het Rijk Gods zou bespoedigen. Maar dat gebeurde

niet. Integendeel. De opvolger van Herodes de Grote, Herodes

Antipas, viel met een groot garnizoen Romeinse soldaten het

dorp aan, maakte het met de grond gelijk, kruisigde alle man-

nelijke inwoners aan palen langs de weg en voerde vrouwen

en kinderen als slaven weg.

De schrik zat er in. De boeren moesten torenhoge belasting

betalen, maar durfden zich niet meer te verweren. Ironisch ge-

noeg gebruikte Herodes Antipas het geld om Sep- phoris weer

te herbouwen en daar de hoofdstad van Galilea van te maken.

Van het geld van de boeren bouwde hij later ook het luxueuze

Tiberias aan het meer van Galilea.

In deze wereld groeide Jezus op. Niet als boer maar als

timmerman. Marcus 6:3 gebruikt hiervoor het woord ‘tek-

toon’, een woord dat uitdrukt dat iemand hout, steen of metaal

bewerkt. Luther was de eerste die dit vertaalde als ‘timmer-

man’ en dat is in het Westen zo gebleven. Het vak leerde

Jezus van zijn vader, die volgens Mattheus 13:55 ook een

‘timmerman’ was.

Mogelijk is Jezus’ vader vroeg gestorven, want de bronnen

noemen Jezus daarna altijd ‘zoon van Maria’. Zeker is wel dat

Jezus en zijn broers na de dood van Jozef diens bedrijfje heb-

ben voortgezet. Het kan best een florerend bedrijf geweest

zijn, want er was voldoende werk. Het verwoeste Sepphoris,

vlak bij Nazareth, moest volledig worden herbouwd. Er was

veel werk aan de winkel. De stad moest worden gemodelleerd

naar hellenistisch model, inclusief een citadel, rituele badhui-

zen en een amfitheater. Jezus, wiens moedertaal Aramees was,

moet hierbij ook wat Grieks en Latijn hebben leren spreken.

Sepphoris was een smeltkroes.

In deze tijd moet Jezus ook zijn uitgehuwelijkt. De meeste

historici zijn het hier over eens, omdat het anders zeker zou zijn

opgemerkt. Pas door de ontdekking van de gnostische teksten in

Nag Hammadi is er duidelijkheid gekomen over wie zijn

bruid was: Maria van Magdala, een dorpje vlakbij Nazareth.

Zij zou bekend worden als Maria Magdalena. Volgens de Nag

Hammadi geschriften had Jezus een bijzondere, intieme en spi-

rituele relatie met haar en werd zij, na Jezus’ doop, de leerling

die als enige werkelijk begreep wat er met Jezus was gebeurd.

Hun relatie heeft Jezus’ dood ook overleefd.

Groeiend bewustzijn
In die dagen moet er ook in het bewustzijn van Jezus veel ge-

beurd zijn. Het leven onder Romeinse dictatuur was hard en

voor hem was God, zoals zijn eigen vader Jozef, de goedheid

zelve. Hoe was dat met elkaar te rijmen? Er bleven hardnekki-



ge geruchten rondgaan dat de God van Israel binnenkort zou

ingrijpen om de wereld te modelleren naar het beeld zoals Hij

zich dat had voorgesteld. God zou dan definitief zijn Rijk van

rechtvaardigheid, liefde en wijsheid stichten. Maar hoe zou dit

gebeuren? Door een nieuwe gewelddadige, politieke revolu-

tie? Of door een revolutie van het hart? Voor de Esseense

vrienden van Jezus was dit niet duidelijk. Maar Jezus kwam

ook in contact met andere rondtrekkende leraren, nu van

Griekse huize, en die leerden hem veel hierover.

Historici hebben aanwijzingen dat Jezus toen hij ‘in de bouw’

werkte in Sipphoris, en later ook in Tiberias, in contact is geko-

men met rondtrekkende Griekse filosofen. Een groep ervan ken-

nen we: de Griekse ‘cynici’, volgelingen van Diogenes die

bekend was, omdat hij in een ton leefde. Het waren wijsheidsle-

raren voor wie rijkdom, aards bezit en luxe niet mee telden. Het

ging hen om iets anders: het kennen van je innerlijke wezen, je

ware aard. ‘Ken jezelf’, was hun motto. Onderzoek wat je ware

natuur is, realiseer wat niet onderworpen is aan de wetten van

vergankelijkheid, maar wat eeuwig blijft. Alleen door zelfon-

derzoek, een innerlijke revolutie, is er werkelijk inzicht en be-

vrijding van de pijn van deze wereld mogelijk.

Een aantal Amerikaanse theologen die samenwerken in de

Jesus Seminars komt tot de conclusie dat Jezus sterk door

hen is beïnvloed en zien hem als een charismatische ‘joodse

wijsheidsleraar’. Een leraar die, staande in de joodse traditie,

zijn ware aard heeft gerealiseerd en van daaruit bevrijding

preekt. Een radicaal, politiek ingrijpen van God in de geschie-

denis is dan niet meer nodig. Dit op zich is het aanbreken van

het Rijk van God.

Kom tot nieuw inzicht.
Is er een moment aan te wijzen waarop dit bewustzijn door-

brak? Volgens historici moet dit plaatsgevonden hebben bij de

doop van Jezus. Men is het erover eens dat deze plaatsvond in

het jaar 26 A.D. Een bijzonder moment in de geschiedenis. De

evangelist Marcus begint er zijn evangelie mee (Mc 1: 9-11),

en ook Mattheus (Mt 3:13 – 17) en Lucas (3:21 – 22) melden

deze gebeurtenis. Zij ontlenen hun gegeven aan Q, een verza-

meling korte feiten en spreuken uit het leven van Jezus die al

in het jaar 50 A.D. waren opgetekend .

Ook uit de teksten die in Nag Hammadi zijn gevonden blijkt

dat dit moment van cruciale betekenis was in Jezus’ leven en

een grote ommekeer teweegbracht. Vanaf dat moment begon-

nen zijn krachten toe te nemen en begon hij op eigen gezag in

de openbaarheid te treden. Misschien heeft hij altijd al in zijn

hart geweten dat dit zou gebeuren en heeft hij alleen op het juis-

te moment gewacht. De doop in de wateren van de Jordaan

bleek dat moment te zijn. Toen heeft hij de sprong gewaagd,

een sprong in de onmetelijke diepte van het goddelijke.

Johannes was familie van Jezus en zelf ook een Esseen.

Hij kwam uit de woestijn, waarschijnlijk uit de grote Esseense

gemeenschap te Qumran . Hij riep mensen op om een reini-

gingsbad te nemen in de Jordaan. In de Joodse gemeenschap

was het geen traditie een dergelijk reinigingsbad te nemen,

maar ondanks dat lieten toch velen zich ‘dopen’. En kwamen

daarbij vaak tot ‘nieuw inzicht’.

In de traditionele vertalingen van de evangeliën staat dat

Johannes de mensen opriep tot ‘berouw over hun zonden’,

maar dat is geen juiste vertaling. In de oorspronkelijke tekst

staat een Grieks woord ‘metanoeite’ wat letterlijk betekent ‘je

hart veranderen’, ‘tot nieuw inzicht komen’. Zo lezen we in

Q1: ‘In die dagen kwam het woord van God tot Johannes de

Doper, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Hij trok door

het gebied van de Jordaan en riep mensen op hun hart te ve-

randeren en tot nieuw inzicht te komen.’

Een mens ontwaakt
Johannes had al een paar maal gesproken over de bijzondere

mens Jezus. Op het moment van Jezus’ doop moet er boven-

dien iets bijzonders waarneembaar geweest zijn en werd hij

volgens ooggetuigen overstraald door iets waar geen woorden

voor zijn. In Q3 lezen we: ‘Jezus kwam vanuit Galilea naar de

rivier de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Toen

Jezus gedoopt was, bad hij en de hemel opende zich. De geest

kwam op hem als een duif, en een stem uit de hemel zei: ‘Jij

bent mijn zoon. Vandaag ben ik je vader geworden.’

In eenvoudige woorden en tegelijk prachtige symbolische

taal wordt hier het onnoembare verteld. Een mens realiseert

zijn goddelijke natuur. De mens Jezus ontwaakt. Hij wordt on-

dergedompeld in de stromende wateren van het leven, in de

wereld van geboorte en dood, en wordt zich bewust van zijn

eenheid met het goddelijke, onvergankelijke Leven. Hij reali-

seert de eenheid met het onvergankelijke, goddelijke Leven.

De mens Jezus wordt zich bewust van zijn ware aard. God,

het eeuwige, altijd aanwezige ene leven dat schuilgaat in en ach-

ter alle vormen, is zijn diepste zelf. Zoals een kind in zichzelf

zijn vader en ouders kan herkennen en toch zichzelf als afzon-

derlijk mensenkind kan zien, zo herkent Jezus in zichzelf zijn

goddelijke natuur. Toegankelijk voor hemzelf als zijn diepste

wezen, herkenbaar als zijn ware aard. De uiterlijke vorm kan

nog menselijk lijken, maar zijn diepste wezen is goddelijk, on-

vernietigbaar, niet onderworpen aan de vormwetten van geboor-

te en dood, altijd aanwezig in het eeuwige heden.

Bij zijn doop kreeg Jezus zo voelbaar deel aan Gods aan-

wezigheid in deze wereld. Het was een overweldigende door-

braak van het Rijk van God. De rest van Jezus’ leven zou no-

dig zijn om de diepte hiervan te herkennen en in zijn leven

waar te maken. En het zou tot zijn dood op het kruis duren

voordat dit proces volledig voltooid was, voordat hij de totale

overgave aan het goddelijke gerealiseerd zou hebben. Later, in

het begin van de eerste eeuw, toen de leerlingen van Jezus de

naam ‘christenen’ kregen, werd hierover gesproken als over

het ‘realiseren van het Christusbewustzijn’.

In de stilte en leegte van de woestijn
Maar eerst moest er nog veel in Jezus leven gebeuren. Jezus

trok de nabijgelegen woestijn in, omdat hij wist dat dit on-

noembare alleen te beleven zou zijn als het hart zich zou ope-

nen in de stilte, leegte en eenzaamheid van de woestijn.

In de woestijn strijdt Jezus een intense strijd. Het is een ge-

vecht met zijn oude manier van leven, zijn oude ego. Wij we-

ten nu ook van anderen die een dergelijke doorbraak van het

goddelijke in hun leven meemaken dat op zo’n moment het

oude ego in opstand komt. En zich nog eens in alle kracht en

met alle verleidingen toont. Zowel Q als de evangeliën vertel-

len hierover in een mythische vorm: de duivel probeert Jezus

te verleiden. Maar Jezus weerstaat hem.

In de woestijn moet Jezus ook het moeilijke besluit geno-

men hebben te breken met zijn oude, gelukkige bestaan, met

zijn gezin en met Maria Magdalena, de vrouw die hij zo intens

liefhad. Niet dat er sprake was van een werkelijke scheiding

tussen hen beiden, Maria bleef Jezus volgen en werd zijn
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trouwste leerling en ‘apostel van de apostelen’, maar voor Je-

zus was de relatie wezenlijk anders geworden. Hij moest alle

banden verbreken om helemaal vrij te zijn voor wat hij in zijn

hart had gevonden, helemaal vrij om te gaan en staan waar de

Geest hem zou leiden.

Jezus moest terug naar waar hij vandaan kwam, naar Gali-

lea. Daar zou hij gaan rondtrekken en mensen genezen. Daar

zou hij ook gaan optreden om het goede nieuws te vertellen.

Daar zou hij rondtrekken langs de kleine synagogen, en spre-

ken in die gezellige en rommelige ontmoetingsplaatsen waar

Joden bijeenkwamen om te zingen, te bidden, te roddelen en te

discussiëren over de schriften. Daar zou hij zijn gehoor moe-

ten vinden en het Licht ontsteken dat niet meer gedoofd zou

kunnen worden.

Een charismatische wijsheidsleraar
Teruggekeerd in Galilea met zijn lemen hutten, akkers en vis-

sersdorpen blijkt Jezus een charismatische leraar, die bekend

wordt om zijn diepzinnige en soms schokkende one liners, een

waarachtige profeet, vervuld met de geest van God. In de ogen

van zijn toehoorders ook een wijsgeer, de personificatie van

de Wijsheid, staande in de traditie van Salomo.

Jezus spreekt klare taal, Hij schenkt klare wijn. Geschikt

voor ieder en voor elk moment van het leven. Hij spreekt over

geboorte en dood, over echtgenoten en kinderen. Hij gebruikt

beelden van het platteland, de landbouw en de visserij. Er zijn

lessen over de schat die ieder in zichzelf draagt, over de relaties

in gezinnen en tussen buren, over lenen en over hoe belangrijk

het is elkaar te helpen. Aanwijzingen voor het leven van alledag

vanuit de werkelijke bedoeling van de Wet en de Profeten. De

berooide boeren en vissers luisteren ademloos toe.

En telkens komt hij terug op zijn belangrijkste thema: het

aanbreken van een nieuwe tijd, het nieuwe inzicht en een ho-

gere vorm van geluk. Telkens herhaalt hij het:’Het Rijk Gods

is aangebroken. Ken jezelf, dan zie je het.’ En daaraan aan-

sluitend: ’Hou van jezelf en bemin je naasten als jezelf. Dan

vervul je de Wet van God.’ In prachtige parabels en pakkende

one liners spreekt hij hierover, waar hij maar kan.

Zijn woorden maken grote indruk. Af en toe legt Jezus de

hand op een zieke en geneest die. En steeds meer beginnen de

mensen zich af te vragen: wat een wondere krachten gaan in

deze persoon schuil. En ze gaan hem achterna tot in de heu-

vels, waar hij zich af en toe met een klein groepje leerlingen

terugtrekt om te bidden en te mediteren. En ook daar spreekt

Hij iedereen toe en geneest hij zieken. Verbazing. Want dit is

toch de timmerman uit Nazareth. Iedereen kent toch zijn ou-

ders, broers en zussen. Waar heeft hij dit dan vandaan?

Zijn leerlingen die ook niet alles begrijpen, stellen hem

vragen. Maar ook zij kunnen het niet bevatten. Wat is er toch

sinds de doop met hem gebeurd? Alleen Maria Magdalena

wordt steeds stiller. Zij luistert en hoort, kijkt en ziet. Zij was

bij de doop. Voor haar begint het te dagen. Langzaam gaat

voor haar de zon op. Een zon die niet meer ondergaat.

Wereldwijde epifanie
De doop van Jezus markeert een nieuw begin in de geschiede-

nis van de mensheid. Een mens ontwaakt uit een droom, een

nachtmerrie. De nachtmerrie van identificatie met zijn ego. En

komt in het volle Licht. Stralend als een pasgeboren kind.

Veel mensen hebben ooit dat Licht in Hem gezien. Enke-

len herkenden ook in zichzelf wie ze werkelijk waren: kinde-

ren van het Licht. Voor hen voelde dit als een nieuwe geboor-

te. Geboren uit aardse ouders en geboren uit het Licht.

Tweeduizend jaar later schijnt dit Licht nog steeds in onze

duisternis. Maar nu zijn er meer mensen die dit Licht in zich-

zelf herkennen, zowel binnen als buiten de Kerken. Er is een

wereldwijde transformatie gaande. Er zijn geen grenzen meer.

In een tijd van crisis herkennen steeds meer mensen in zich

zelf het Licht dat niet meer ondergaat.

De zon keert terug. Bloemen openen zich. Vogels vliegen

op. In de duistere crisis waarin de aarde en de mensheid zich

momenteel bevinden, worden een aantal mensen transparant

voor het Licht dat ieder in zich draagt. Er vindt, zoals een stu-

die van Arjuna Ardagh aantoont momenteel een wereldwijde

‘translucente revolutie’ plaats. Christenen noemen dit ‘de

komst van het Rijk van God’ of ‘ het ontwaken van het

Christusbewustzijn’. Boeddhisten spreken over het realiseren

van de Boeddhanatuur. Voor de Hindoes is dit ‘Verlichting’,

het realiseren van de aangeboren, met God verbonden Atman,

de goddelijke levensadem. Seculiere wetenschappers noemen

dit de wereldwijde ‘transformatie van het bewustzijn’. Ieder

probeert in zijn eigen taal het onnoembare te begrijpen van

wat er gaande is. Het lijkt een wereldwijde epifanie.

Van nature zijn wij kind van de aarde en kind van God.

Maar dat is geen tegenstelling, zoals het ego ons wil doen ge-

loven. Deze ogenschijnlijk twee verschillende naturen kunnen

met elkaar versmelten in eenheid. Van tweeën een.

Dat is de oorspronkelijke ervaring en boodschap van de

ontwaakte, zelfgerealiseerde Jezus. Dat is het Licht dat niet

meer verborgen kon blijven, de doorbraak van het Rijk van

God. Eenmaal begonnen in een Boeddha, in Jezus en enkele

andere ‘Verlichten’ uit het verleden, is dit niet meer te stop-

pen. Het Licht breekt nu in steeds meer mensen door.

Als er in deze donkere dagen eind december iets te vieren

is, dan is dit het wel!

*****

Noten
(1) Veel informatie hierover is te vinden in het Jesus Seminar, een serie

publicaties van internationaal bekende theologen die sinds 1989

halfjaarlijks bijeenkomen in het Westar Institute in Californië:

www.westarinstitute.org.

(2) Hugh Schonfield, Odyssee der Essenen, Sevire, 1984

(3) ‘ Ist er nicht der Zimmerman, Marie Son’, Maarten Luther in: Biblia, das

ist die ganze heilige Schrift, 1534

(4) The Nag Hammadi Library:

www.nag-hammadi.c_Hlt215049229o_Hlt215049229m. Zie hiervoor

vooral het Evangelie van Philippus, het Evangelie van Thomas, De

wijsheid van Jezus Christus en het Evangelie van Maria Magdalena.

(5) Marcus Borg e.a.,Q, het verloren evangelie, Meinema, 1997

(6) www.rug.nl/qumraninstitute

(7) Arjuna Ardagh, De translucente revolutie, Altamira, 2006

Over de auteur Ojas Th. de Ronde: zie info in nr. 1, voorjaar 2008.



Het alchemistische geheim achter het Kerstverhaal

Peter Kampschuur

Kerstmis nadert, en opnieuw zullen overal ter wereld miljoe-

nen mensen de geboorte van het Kerstkind in Bethlehem ge-

denken. Niet voor niets staat het Kerstverhaal bekend als ‘the

greatest story ever told’. In de theosofie en andere esoterische

kringen kent men de verborgen innerlijke betekenis van dit

verhaal, maar in het algemeen wordt er weinig stil gestaan bij

het spirituele transformatieproces waarnaar het verwijst: het

alchemistische proces dat lichaam, ziel en geest voorbereidt op

de ‘tweede’ of ‘geestelijke’ geboorte.

Deze ‘geboorte’ is een innerlijk gebeuren, maar daarmee is

niet gezegd dat het om iets puur symbolisch of alleen maar om

iets denkbeeldigs zou gaan. De symboliek van de Kerstmythe

verwijst naar een fundamentele bewustzijnsverandering die al-

les te maken heeft met ons lichaam en de ‘energiehuishou-

ding’ daarin en eromheen. De tweede of geestelijke geboorte

wordt mogelijk als de ruimte van het mystieke hart niet langer

wordt bezet door het denkende, emotionele en willende ‘ik’.

Dat vraagt om een voorbereiding – het is geen kwestie van het

omdraaien van een psychologische knop. Het helpt niet om

anders te denken of een andere houding aan te nemen.

In oeroude tijden werd er al begrepen dat bewustzijn en

energie twee kanten van dezelfde munt zijn. De oude Chine-

zen wisten bijvoorbeeld al dat het ‘hemelse bewustzijn’, zoals

zij het noemden, alleen in het ‘geestelijke hart’ (rechts van het

orgaan hart in de borstkas) kan komen na de nodige energeti-

sche voorbereiding. Dit is het essentiële, alchemistische ge-

heim, waarnaar steeds weer in andere termen wordt verwezen.

Bij de oude Chinezen, toch al bekend vanwege hun bloem-

rijke beeldspraak en benamingen voor energiecentra, -punten

en -kanalen, is de essentie van het bedoelde transformatiepro-

ces onder andere verwoord in Het geheim

van de gouden bloem, een geschrift dat la-

ter is becommentarieerd door Richard Wil-

-helm en C. G. Jung. In de tekst zien we

vele verwijzingen naar het bedoelde proces,

bijvoorbeeld in termen van ‘de schat in de

akker’, ‘de kostbare parel’ en ‘het levens-

elixer’. In Westerse alchemistische tradities

komt de term ‘levenselixer’ ook voor, naast

‘het transformeren van lood in goud’, ‘de

steen der wijzen’, ‘de schat in de bruidska-

mer’ en ‘het alchymische huwelijk’. Ook de

symboliek van de Heilige Graal houdt hier-

mee verband en is alleen te begrijpen vanuit

het perspectief van de innerlijke alchemie.

De moderne wetenschap, die uit de al-

chemie is voortgekomen, heeft aangetoond

dat lood en goud op subatomair niveau niet

veel van elkaar verschillen: één elektron.

Maar in onze uiterlijke waarneming en

waardering is het verschil enorm. Spiritu-

eel- of innerlijk gezien is het verschil zelfs nog groter, want in

dat opzicht gaat het om de transformatie van oorspronkelijke,

ruwe, ongezuiverde levenskracht tot het licht van het hoogste

bewustzijn. Het gaat er uiteindelijk om dat dit bewustzijn toe-

gang vindt tot de ruimte van het mystieke hart en van daaruit

straalt; ook in het taoïsme en het Chinese boeddhisme wordt

dit ‘de nieuwe geboorte’ genoemd.

De verwekking van het Christuskind
Ook aan deze innerlijke geboorte gaat een bevruchting vooraf,

die net als bij een kind van vlees en bloed plaatsvindt in de

bekkenruimte. Het Christuskind moet, met andere woorden,

eerst worden verwekt en kan pas na de nodige innerlijke zui-

vering en ontwikkeling worden geboren. Deze bevruchting

vindt weliswaar in het bekken plaats, maar op een ander, in-

nerlijk niveau – in de wereld die geest en lichaam met elkaar

verbindt, het energieniveau waarop fijnstoffelijke materie

(energie) en geest één worden, de wereld van de ziel.

De energieën die in het bekken samenkomen en met elkaar

worden versmolten, zijn de ‘ruwe’ oerkracht die uit het staart-

been vrijkomt (in India ‘kundalini’-energie genoemd), dat deel

van deze energie dat al is omgezet in seksuele energie, de kos-

mische energie die we opnemen uit de ingeademde lucht en

(eventueel) in ons toelaten door de mee-ademende huid heen,

energie uit voedsel en drank, energie vanuit de aarde onder

onze voeten en het witte, hemelse licht dat vanuit een punt bo-

ven ons hoofd afdaalt door de wervelkolom, tot in het heilig-

been. Als er zich geen spanningsvelden in het bekken bevin-

den doordat we diep loslaten wat er niet in ons hoort te blijven

hangen, kunnen in deze ruimte alle mogelijke energieën die je

kunt onderscheiden, met elkaar verbonden

worden. Dit is het begin van het proces dat

wordt aangeduid met de spreuk ‘Solve et

coagula’, ‘los op en laat stollen’.

Deze betekenisvolle omschrijving van het

innerlijk-alchemistische, spirituele transfor-

matieproces slaat op de vergeestelijking van

het lichaam, gevolgd door de hernieuwde en

gezuiverde belichaming van de geest. Als het

oude wordt losgelaten (‘los op’) en het nieu-

we wordt geïntegreerd en vorm krijgt (‘laat

stollen’), dan wordt dat ‘stolsel’ ook weer

oud, zodat het moet worden losgelaten en op

een volgend – en hopelijk hoger – niveau een

nieuwe integratie kan vinden. En zo gaat dat

nog een aantal malen dóór. Steeds weer gaat

het om het loslaten van het oude en het toela-

ten van het nieuwe, zoals de uitademing gaat

en de inademing komt. Stolling kan per defi-

nitie nooit een definitieve oplossing zijn, be-

halve wanneer het lichaam geheel vergeeste-

lijkt is en de geest het lichaam dan ook geheel

bewoont, dus als de geest van top tot teen is

belichaamd. In dit eenwordingsproces van

geest en materie (c.q. energie) luidt de tweede

geboorte een heel nieuwe fase in.

geheime karakter van de rituelen varen. De kandidaat voor de

Mithrasdienst moest zweren dat hij niets van wat hem werd

meegedeeld en opgelegd zou verraden. De afgelegde eed heet-

te ‘sacramentum’, de benaming die in verband met de

mysteriedienst werd gebruikt.

Achtereenvolgens kwamen kandidaten in aanmerking om

tot Raaf (Coras), Bruid (Nymphus), Soldaat (Miles), Leeuw

(Leo), Pers (Peres), Zonneloper (Heliodromus) en Vader (Pa-

ter) te worden ingewijd. Een praktische samenvatting over de

inhoud van de inwijdingen is te vinden in het boek “Mithras”

van C.A. Wauters.

Brandmerken
De kandidaat werd ondervraagd, beproefd en voorgelicht.

Naakt en geblinddoekt knielde hij voor een gehelmde figuur

met een brandende fakkel in de hand. Wat daarna precies ge-

beurde is onbekend, maar er wordt melding gemaakt van

brandmerken op het voorhoofd, een gebruik dat in de Kerk

(gelukkig) door een zalving is vervangen. Met de handen op

de rug gebonden lag de kandidaat geknield naast een zwaard.

Suggestieve afbeeldingen laten hem zien als hij voor dood op

de grond ligt. Ten slotte knielt hij voor de Pater, die hem een

rond brood voorhoudt.

De eerder genoemde dr. Vermaseren geeft een iets gede-

tailleerder beschrijving van de plechtige inwijdingen.

De Raaf zal als een soort bode gaan dienen, zoiets als de

Vrij-Katholieke deurwachter. Zijn functie wordt dan ook in

verband gebracht met de god Mercurius-Hermes. Hem wordt

bij zijn wijding een caduceus, de staf omcirkeld door twee

slangen, ter hand gesteld. Bij deze wijding krijgt hij een vogel-

masker op. Mercurius zal zijn beschermende planeet zijn.

Waterdoop
De Nymphus verschijnt in een bruidssluier. In de loop van de

plechtigheid wordt de sluier weggetrokken en verschijnt de

kandidaat geheel naakt aan de gelovigen. De handdruk van

trouw aan Mithras heeft hij dan al gegeven. Fakkel, lamp en

kroon, aan hem overhandigd, symboliseren de bruidstoorts,

het nieuwe licht en de kroon van het huwelijk met de godheid.

Venus geldt als de beschermende planeet. Voor ons is interes-

sant te weten dat deze inwijding in verband wordt gebracht

met water. Bijna zeker vindt er dus nog een soort doop plaats,

zodat de kandidaat gereinigd de huwelijkse staat betreedt.

Het element aarde staat centraal bij de derde inwijding tot

soldaat. Dit ritueel herinnert sterk aan ons Vormsel. De soldaat

krijgt als opdracht mee te strijden tegen het kwaad. Daartoe

kan hij rekenen op de bescherming van de krijgshaftige pla-

neet Mars. Bij deze inwijding ontvangt de kandidaat een

brandmerk op zijn voorhoofd. Een deel van het ritueel speelt

zich af in de donkerte van een grot. Daar wordt hem op de

punt van een zwaard een krans aangeboden, die hij op zijn

hoofd zet en vervolgens weer van zijn hoofd zal wegduwen

als symbool van zijn soldateske doortastendheid.

Gloeiende kolen
De Leeuw verschijnt in een vuurrode mantel. Het dragen van

een vuurschop als attribuut verwijst naar het element vuur en de

vurige planeet Jupiter, onder wiens bescherming de Leeuw zal

optreden. Bekleed met een leeuwenmasker reinigt hij zijn han-

den en tong met honing als teken van zijn voornemen elk slech-

te daad en alle vormen van kwaadsprekerij te vermijden.

Tijdens deze wijding ondergaat de kandidaat ook een soort

vuurdoop. Vermoedelijk werden zijn moed en vertrouwen ge-

test door hem door een laag gloeiende kolen te laten lopen, maar

daarover bestaat geen zekerheid. In elk geval maakt een neer-

bliksemende vuurstraal de kandidaat tot een nieuw mens, een

geheiligde die de boosaardigen overwint. Bij de Leeuw vinden

we een duidelijke opdracht aan de Christelijke Acoliet terug.

Een grijze tunica is de dracht van de Pers, de vijfde inwij-

ding. Onder bescherming van de Maan zorgt hij voor de

vruchten des velds, hanteert de zeis en zal de oogst binnen ha-

len, die uit het ruggenmerg en het bloed van de stier is opge-

schoten. Vage geruchten over een bloeddoop, waarbij hij met

het bloed van gedode stier wordt besprenkeld, heb ik niet be-

vestigd kunnen vinden.

Duidelijk is dat de drie hoogste inwijdingen in verband

staan met het doden van de stier. Dat geldt ook voor de Zon-

neloper, wiens attributen een fakkel, een stralenkrans en een

zweep zijn. Hij symboliseert de Zon die dagelijks de hemel-

baan in zijn vierspan aflegt en de paarden aanvuurt met een

zweep. Aan deze zesde inwijding komt eindelijk het rituele

maal te pas. Samen met de goden Sol, de onoverwinnelijke, en

Mithras, geniet de kandidaat van de verheven maaltijd. Het zal

duidelijk zijn dat de Zon zijn beschermer is. Terwijl de Pers

wel iets heeft van onze Diaken kan de Zonneloper met onze

Priester worden gelijkgesteld.

Bijna-doodervaring
Saturnus ten slotte behoedt de Pater, de Vader, bij zijn rituele

bezigheden. Ring, staf en mijter roepen het beeld op van de

bisschop, de hoogste in de oplopende hiërarchie tussen de ge-

wone gelovige en de godheid. Over de juiste inhoud van de

zevende wijdingsceremonie is weinig bekend, maar we kun-

nen aannemen dat de kandidaat, net als de christelijke diakens,

priesters en bisschoppen, voorover liggende op de vloer ‘door

de dood gaat’ om in een nieuwe geboorte op te staan. Maar er

zijn sarcofagen gevonden, waar de kandidaat in moest plaat-

snemen, bedwelmd door soma en in staat een soort bijna dood-

ervaring te ervaren, waaruit hij herboren zou ontwaken.

Bloed van het lam
Het loont de moeite om de rituelen van onze zeven sacramenten

alsmede die van de zeven wijdingen (de voorbereidende wij-

dingen van klerk en subdiaken uitgezonderd) met de zeven in-

wijdingen van Mithras te vergelijken. Uiterlijke verschillen

kunnen nauwelijks de innerlijke verwantschappen verdoezelen.

In elk geval laat de vergelijking zien waarom de Leidse histori-

cus H.W. Singor in een oud krantenartikel schrijft, dat de religie

van Mithras zeer sterke overeenkomsten vertoont met het chris-

tendom, zowel wat betreft de symboliek als de rituelen.

Zelfs in het vergoten, en verlossende, bloed stemmen de

religies met elkaar overeen. Om welk vergoten bloed ging het

hier? Niet, aldus dr. Singor, om het bloed van Mithras zelf.

Deze god gaf niet, zoals Christus, zijn eigen leven. Het was

het bloed van de stier. Evenwel, we weten dat het ‘bloed van

het lam’ een centraal element in het traditionele christendom

is. Christus wordt dan wel niet verzinnebeeld door een stier,

hij is toch een lam. En dat kan geen toeval zijn.

* * *



vruchtbaarheid uit de lichamelijkheid te bevrijden. Uit het ka-

daver kwamen de halmen en korenaren in onstuitbare bloei te-

voorschijn. Waarschijnlijk vonden de aanhangers van Mithras

daarin het motief voor de stierendoding, een steeds terugke-

rend ritueel.

Het jodendom kende een soortgelijke slachting, maar bij

hen was niet de koe, maar een ram, het mannelijke schaap, het

slachtoffer. Het bloed van het lam speelt een gewichtige rol in

het bijbelboek Openbaring en het werkt nog altijd door in het

bloed van Christus dat bij de communie, samen met het

lichaam, wordt genuttigd. Getranssubstantieerd in brood en

wijn symboliseren deze elementen het woord en de geest van

Christus. Ze laten ons zien hoe subtiel ze mee zijn ontwikkeld

met de toenemende beschaving van de mens.

Wederkomst van de profeet
Tegen de achtergrond van het geïmporteerde Mithraïsme is de

introductie van het christendom goed te verklaren. In zijn

boek “Mithras, de geheimzinnige god” herinnert M.J. Verma-

seren aan de grote belangstelling van het jodendom voor Za-

rathustra en zijn leer. Zoals gezegd belichaamde de lichtgod

Mithras, naar een Hebreeuwse traditie, de beroemde aartseng-

el Michael. Sommigen stelden hem gelijk met hun profeet

Ezechiël. Anderen zagen in de Iraanse profeet een leerling van

Elias. Aan de andere kant staken de Magiërs hun interesse

voor het jodendom niet onder stoelen of banken. Beide reli-

gieuze stromingen waren overtuigd van de wederkomst aan

het einde der tijden van de Messias of de Saoshyant, twee ti-

tels voor hetzelfde begrip.

Dat de komst van Jezus op de een of andere manier in ver-

band werd gebracht met de leer van de Magiërs zal ons nu

misschien minder verbazen. Beide stromingen waren intens

met elkaar verwikkeld. Zelfs Mani, de stichter van de gnosti-

sche Manicheeërs, was ingewijd in het Mithraïsme. Zoals we

weten was Mani niet populair onder de vroege Christenen. Dat

zou wel eens de oorzaak kunnen zijn waarom men naar de

eindtijd toe begon te denken aan een Antichrist tegenover de

wederkomst van de Christus zelf. In elk geval begon de boze

tegenspeler van Ahoera Mazda, Ahriman, ook zijn partijtje

mee te blazen in het koor der religies in de eerste eeuwen van

het christendom.

Zeven inwijdingen
Moderne wijdingen en antieke inwijdingen zijn aan elkaar ver-

want. Het grootste verschil schuilt in de artistieke verfijning.

In vroegere tijden werd de kandidaat beproefd op zijn moed en

doorzettingsvermogen. Met het beeld van de inwijdingen on-

der natuurvolkeren voor ogen staan rationele westerlingen niet

te trappelen om te worden ingewijd. De water- en vuurproeven

zoals die uit de Griekse Mysteriën tot ons zijn gekomen klin-

ken ons nogal barbaars in de oren. Toch herinneren onze wij-

dingen daar in de verte nog aan.

De Mithrasmysteriën kenden, net als de moderne kerk, ze-

ven inwijdingen. Doel was bij elke wijding bepaalde potenti-

ële karaktereigenschappen te activeren. Vandaag de dag is dat

nog net zo, alleen de manier waarop wordt aan de kandidaat

zelf over gelaten. Het vroege christendom nam de inwijdings-

mystiek in haar geheel over, maar liet in de loop der jaren het

Mannelijke en vrouwelijke energieën
Het gegeven dat de seksuele energie in het transformatiepro-

ces is betrokken, heeft ongetwijfeld geleid tot de schutterig-

heid waarmee de Rooms-Katholieke Kerk – en het

christendom in het algemeen – met seksualiteit omgaat. Ooit

was het in de RK Kerk net zo goed bekend dat de seksuele

energie moet worden getransformeerd, als in Tantra, in de tao-

ïstische yoga of bij de oude Egyptenaren. Het besef dat de sek-

suele kracht sacraal is en door transformatie een genezende,

één makende kracht wordt, was aanleiding tot het celibataire

priesterschap en het taboe op seksualiteit vóór het huwelijk.

Eigenlijk is de christelijke symboliek, bijvoorbeeld in het

Kerstverhaal, doortrokken van verhulde verwijzingen naar het

verband tussen seksualiteit en spiritualiteit, tussen seksuele

energie en spirituele energie. Het gaat er op steeds andere ni-

veaus om dat ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ energieën, yin en

yang, tot een nieuwe synthese leiden. Op het meest fundamen-

tele niveau gaat het vrij letterlijk om seksuele energie, maar

die wordt uiteindelijk gesublimeerd tot de meest subtiele

krachten die in- en vanuit het mystieke hart stralen.

Het proces van spirituele transformatie van de oerkracht,

inclusief de seksuele energie, wordt ook beschreven als het op

elkaar inwerken van de vier elementen: aarde, water, lucht en

vuur. In bijvoorbeeld de oude Chinese alchemie (waar overi-

gens nog ‘hout’ als vijfde element wordt onderscheiden) wordt

de bekkenschaal ook wel de ‘ketel’ genoemd, waarin water

wordt verwarmd door het vuur, zodat er zich stoom vormt –

een subtielere hoedanigheid waarin de energie vanzelf opstijgt

naar hogere gebieden. De betekenis van de symboliek veran-

dert in de loop van het transformatieproces; het ‘vuur’ is in

eerste instantie het slangevuur (de Kundalini) maar in tweede

instantie de geest, en op het hoogste niveau staat ‘vuur’ sym-

bool voor de waarheid. ‘Water’ is in eerste instantie een sym-

bool voor emoties, vervolgens voor zuivere materie en uitein-

delijk voor de liefde. Steeds gaat het om de harmonieuze vere-

niging van yin en yang: materie en geest, het vrouwelijke en

het mannelijke, gevoel en verstand, beneden en boven.

Uit het ‘huwelijk’ van het mannelijke en het vrouwelijke in

onszelf wordt het innerlijke ‘kind’ geboren. Als de ruimte van

het mystieke hart vrij en zuiver is, kunnen de gezuiverde en met

elkaar versmolten energieën vanuit het bekken, waarin zich een

schaal van energie vormt, opstralen in het mystieke hart terwijl

ook het witte hemelse licht daar van bovenaf toegang vindt. De

ruimte van hoofd, nek/hals/keel en borstkas moet daartoe als

één geheel transparant zijn voor de impulsen, het licht en de

kracht van het hogere Zelf. En uiteraard moet er ook geen donk-

er meer in de weg zitten in bekken of zonnevlecht.

Er vindt dan een tweede ontmoeting van de energieën

plaats, op een hoger niveau – niet alleen hoger in lichamelijk

opzicht, maar ook een hoger bewustzijnsniveau. De versmel-

ting van de energiestromen in die ruimte van het mystieke hart

en het stralen (zich openbaren) van dit licht van daaruit wordt

in het Westen ‘de geboorte van het Christuskind’ in ons ge-

noemd. Dit ‘kind’ verenigt de vrouwelijke en mannelijke kwa-

liteiten in ons met elkaar: hart en intellect, liefde en wijsheid.

Het is de ‘tweede’ of ‘geestelijke’ geboorte, en als die zich in

je leven voltrekt, ervaar je dat als ‘herboren-’ of ‘opnieuw

geboren’ worden.

Deze termen geven aan, hoe ingrijpend de verandering is

voor het persoonlijk bewustzijn, voor je zelfbeleving als mens

op aarde. Het kan uiteraard niet gaan om een wedergeboorte

van je oude ‘ik’. Het is werkelijk alsof je een ander mens

wordt – maar dan in de zin van: pas nu werkelijk jezelf. Overi-

gens kan deze nieuwe zelfbeleving sterk overeenkomen met

de manier waarop je er ooit als kind was, ‘transparant’, onbe-

grensd, spontaan en onbevangen, in kinderlijke onschuld -

maar dan terwijl we ons daar ook van bewust zijn. Dit maakt

heel begrijpelijk wat bijvoorbeeld in het Thomas-evangelie

wordt gesteld: ‘Deze kleine kinderen die gezoogd worden, zijn

als zij die het Koninkrijk binnengaan.’

Het nieuwe bewustzijn dat zich via het energetische zuive-

ringsproces en de eenwording van lichaam, ziel en geest open-

baart, laat zich innerlijk kennen als licht: het kosmische licht

dat de duisternis in onszelf doet verdwijnen en als innerlijke

warmte door ons heen straalt. Het wordt letterlijk lichter van

binnen. Naar buiten toe, aan de anderen (die niet langer

vreemden zijn) laat dit bewustzijn of innerlijke licht zich ken-

nen als warmte, liefde, wijsheid, begrip en mededogen.

Dit bewustzijn of licht – wit, met een fijne gouden glans

erin – wordt ook wel ‘het Christuslicht’ genoemd. Als dit in

ons doorbreekt, is dat de terugkeer in de Eenheid met al wat is,

al wat leeft, en het doorstraald worden door wat men ook aan-

duidt als ‘de Heilige Geest’. Zulke wisselende benamingen

verwijzen steeds naar aspecten van één en hetzelfde. In de in-

wijdingsleer is ‘Christus’ een naam voor het ene, universele

hogere Zelf in ieder van ons – niets anders dan het Boeddha-

bewustzijn.



Persoonlijk en kosmisch bewustzijn
De verschillende esoterische tradities hebben elk hun eigen

weg tot bewustwording en transformatie, maar daarbij gaat het

in wezen steeds om ditzelfde geheim, hoe het ook symbolisch

wordt verwoord. De of het Ene is in ieder van ons, kan zich in

en via ons openbaren, en dat is in principe alleen maar

‘geheim’, omdat een olifant zich ook enorm kan vergissen en

zich dan God waant in plaats van een van de vele manifesta-

ties van de/het Ene. Maar zo mist men de essentie. Het gaat

erom dat je persoonlijke en kosmische bewustzijn, individuali-

teit en één-zijn, met elkaar moet kunnen verenigen. Dat is pas

de grote integratie: het besef dat we tegelijkertijd de of het

Ene en één van de velen zijn.

Wie deze paradox niet kan verdragen, zal neigen tot identi-

ficatie met één van beide. In het ene geval leidt dat tot zelfver-

heffing, zoals we tegenwoordig zien bij menig kersvers ‘ver-

lichte’ of ‘Zelfgerealiseerde’ die na een doorbraak in het eigen

bewustzijn het feit negeert dat hij/zij nog steeds óók een mens

onder de mensen is. In het andere geval leidt identificatie met

het mens-zijn alléén tot ‘jezelf klein maken’, jezelf reduceren

tot een voorbijgaand verschijnsel zonder wezenlijke betekenis

– de tragiek van de moderne a-religieuze mens die vergeefs

zoekt naar de zin van het leven in het algemeen en zijn of haar

eigen leven in het bijzonder.

Er zit niets anders op dan God in onszelf te vinden, terwijl

we evengoed mens blijven: dan kunnen we een bewuste ver-

persoonlijking van God in deze wereld zijn, één van de gestal-

ten of personages van het goddelijke, als een soort instrument

van het ene, universele hogere Zelf.

Ditzelfde alchemistische geheim

heeft ook tot vele mystificaties en intri-

ges geleid. In het Westen zijn er bijvoor-

beeld diverse verhalen over de Graal in

omloop, van middeleeuwse ridderverha-

len tot een schijnbaar spirituele detecti-

veroman als De Da Vinci Code en films

over Indiana Jones en andere moderne

helden. In de christelijke kerken wordt

de graal opgevat als de kelk die Jezus

Christus tijdens het laatste avondmaal

hief. Maar de graal wordt ook wel be-

schouwd als de kelk of beker waarin

zijn bloed werd opgevangen toen hij aan

het kruis hing. Beide opvattingen raken

kant noch wal, want wat Jezus Christus

doorgaf was niet zijn bloed maar zijn

licht, zijn energie, zijn Christus- of

Boeddhabewustzijn – ‘brood’ en ‘wijn’

waren de metaforen voor het ‘Christus-

lichaam’, de energie en de liefde- wijs-

heid van Christus.

De gedachte dat het letterlijk om

Jezus’ al dan niet heilige bloed zou

gaan, heeft later geleid tot de veronder-

stelling dat hij een nakomeling had ver-

wekt bij Maria Magdalena. Hier zien we

de term ‘bloed’ als ouderwetse metafoor

voor wat we inmiddels benoemen als

DNA. Zo zijn we weer een stap verder

af van datgene waarom het gaat.

De heilige graal is geen kelk of beker van materie en even-

min het bekken van Maria Magdalena alléén, maar (in eerste in-

stantie) een schaal van energie (licht) in ieders bekken - mèt zijn

aarding. We kunnen deze graal in onszelf vinden door in- en

vanuit het bekken te leren ademen, zodat we er van daaruit zijn

en de ruimte van het mystieke hart niet langer bezet houden*.

De versmelting van energieën die dan kan plaatsvinden in

deze diepte van ons wezen – een lichamelijke diepte die ge-

paard gaat met een diepe bewustzijnslaag - is de eerste stap op

weg naar de geestelijke geboorte, de geboorte van het Chris-

tuskind in ieder van ons.

* Hierop is de door Hetty Draayer geïntroduceerde vorm

van lichaamsgerichte, genezende meditatie gericht. Zie bijv.

haar boek Meditatie, energie en bewustzijn – De innerlijke

weg vanuit het kosmisch oog (Synthese/voorheen Mirananda,

Den Haag, 2001)

* * *

* * *

Mithras, Aartsengel van de onoverwinnelijke zon

Johan Pameijer

God, verborgen in het onafzienbare rijk van de kosmos, leent

zich niet voor speculatie. Terecht verbood het jodendom ons

om de godheid tot een gesneden beeld te verlagen. Toch heeft

de mensheid nooit anders gedaan dan zich een beeld vormen

van de geheimzinnige bron van het universum, waarin onze

kleine planeet al sinds onheuglijke tijden zijn rondjes draait.

Onder vele namen werd de schepper vereerd, aanbeden en

vooral geschoffeerd. Want diezelfde mensheid liet ook niets

ongedaan om het beeld van de godheid te verdoezelen en zelfs

te verkwanselen. Onbeschaamd werden nieuwe religies opge-

richt op de puinhopen van voorgaande religies. Zo beseffen

nog maar weinig christenen dat hun godsdienst in feite de re-

ïncarnatie is van de Romeinse Mithrasmysteriën.

Mithras, de naam is gevallen. Wij vieren nog steeds de ge-

boorte van Jezus op de dag waarop Mithras volgens oude bron-

nen het levenslicht aanschouwde. Wij kennen sacramenten

waartoe reeds in de Mithrasmysteriën de aanzet werd gegeven.

Zelfs onze wijdingen wortelen in de ceremoniën rond de Iraanse

lichtgod. Het wil maar niet tot ons doordringen dat achter de

drie wijzen uit het oosten drie Magiërs schuil gingen uit de

dienst van Zarathustra, echte vereerders van Mithras. Onze

communie is een rechtstreekse navolger van de rituele maaltij-

den in de Mithrasdienst. Zelfs het brandende braambos van

waaruit Jahweh sprak tot Mozes heeft zijn voorbeeld in de reli-

gie van Zarathustra. Weinig mensen beseffen dat Mithras in de

Hebreeuwse traditie identiek is met de aartsengel Michael.

Is daardoor onze religie niet anders dan een lege kopie van

een vroeger voorbeeld? In geen enkel opzicht. Het bewijst hoe

levenskrachtig religieuze ideeën zijn. In de loop der tijden voe-

gen ze zich naar veranderende omstandigheden, passen zich aan

en groeien mee in de zich voortdurend vernieuwende samenle-

ving. Zou dat niet gebeuren dan was elk religieuze vuur inmid-

dels gedoofd. De mensheid zou vervallen tot dom automatisme.

Ondanks verwilderd materialisme herinneren de vele diep-

religieuze cellen aan een universele waarheid, die alle religies

en religieus getinte bewegingen met elkaar gemeen hebben. Er

bestaat een gemeenschappelijke ondergrond waaruit alle spiri-

tuele denkbeelden zijn voortgekomen. Met enig recht mogen

we spreken over een alomvattende wereldreligie, waarvan het

christendom een vertakking is en die onder anderen is voort-

gesproten uit de antieke Mithras-mysterieen.

Strijder tegen het kwaad
Oorspronkelijk was Mithras, toen nog Mitra geheten, een van

de zeven zonen van de Hindoese moedergodin Aditi. In vedi-

sche termen was Mitra dus een van de Aditya’s, die elk een as-

pect van de zonnekracht symboliseerden. Mitra was

verantwoordelijk voor de orde in het universum. Hij moest

weerstand bieden aan kwade krachten en ging daarom voor in

de strijd tegen het kwaad. In dienst van de Iraanse zonnegod

Ahoera Mazda bewaakte hij de heelheid in de kosmos. Hij

zorgde ervoor dat Ahriman, de Iraanse duivel, de overhand

niet kon krijgen.

Dat maakte hem ook tot een oorlogsgod. Op het eerste ge-

zicht zal deze titel weinig sympathie wekken. Laten we dan

bedenken dat ook Jezus lijdelijk en actief verzet pleegde tegen

degene die hij als tegenstanders van het goede beschouwde.

Zelfs het hanteren van een zwaard schuwde hij niet. De ge-

neeskrachten en de opstanding van Jezus vinden hun voe-

dingsbodem in de onoverwinnelijke, dagelijks uit de dood her-

rijzende Zon, waarvan Mithras de vertegenwoordiger was.

De Magiërs
Volgens historisch onderzoek brachten de Magiërs Mithras

naar het westen. Deze interessante ontdekking laat zien wat de

drie wijzen uit het oosten werkelijk naar Jeruzalem voerden.

Met geen andere reden ondernamen zij hun moeizame voetreis

dan de nieuw geboren Saoshyant, de reïncarnatie van hun pro-

feet Zarathustra, te begroeten. Met veel bewijzen hebben his-

torici het verband tussen de Magiërs en de opkomst van de

Mithrasmysteriën in het Romeinse rijk aangetoond.

Via het rijk van de Chaldeeërs en Griekenland bereikten zij

Rome, waar met name de demonische keizer Nero zich in de

Mithrasverering liet inwijden. Deze plechtigheid vond plaats in

dezelfde periode waarin Mattheus, de verteller van de drie ko-

ningenmythe, aan zijn evangelie werkte. Zijn hoge inwijding

stelde Nero in staat om deel te nemen aan de rituele maaltijd.

Een magische bisschop
In het Mithraeum van Rome troffen de onderzoekers een beel-

tenis aan van een Vader, de hoogste ingewijde in de mysterie-

diensten. Het kan geen toeval zijn dat deze ambtsdrager,

gehuld in een rood gewaad en een rode puntmuts (mijter?) op

zijn hoofd, opvallend veel lijkt op de Christelijke bisschoppen.

In zijn rechterhand droeg hij een staf en aan zijn vinger prijkte

een magisterring. Deze figuur in zijn bisschoppelijke uitmon-

stering, Maximus geheten, was volgens een onthullende in-

scriptie, een Magiër.

In 66 na Christus, zo melden de onderzoekers, liet de Ar-

meense koning Tiridates de Eerste, zich door keizer Nero tot

de hoogste ingewijde van Mithras kronen. Tegenwoordig kun-

nen wij ons afvragen of een tiran als Nero wel tot deze overd-

racht van geestelijke macht de juiste persoon was. Feit is dat

langs deze weg de Mithrasmysteriën ingang vonden in het Ro-

meinse leger. De soldaten voelden zich verbonden met de ide-

alen van de god Mithras, de bestrijder van het kwaad.

Stierendoder
Een van de eigenaardigheden van de Mithrasmysteriën is het

doden van een stier. Runderen genoten in India altijd diepe

verering. Nog tot op de huidige dag zal iedere automobilist

eerbiedig om een in de weg liggende koe heenrijden. De koe is

namelijk het symbooldier van Aditi, de goddelijke moeder van

Mitra. Dankzij haar vruchtbaarheid stelde de koe de aarde

voor. Met een stier is het wat anders gesteld. Deze actieve

partner in het spel van de bevruchting dien je te doden om de



maal mogelijkheden die in het universum zijn opgenomen. In

het ene leven onderzoek je dit, in het andere leven onderzoek

je dat. In het ene leven is de ander je vriend en diezelfde ander

is in het volgende leven je vijand.

Zo bezien is het is dus onmogelijk om iemand te veroorde-

len en tot je vijand te maken. Iedereen is onze medemens, me-

despeler in het spel van het universum. Dankzij onvoorwaar-

delijke Liefde kunnen we dit spel spelen zonder verloren te ra-

ken, zonder verbannen te worden, hoe bont we het ook maken.

Liefde accepteert, laat vrij en omarmt onvoorwaardelijk, wat

wij ook doen.

Dankzij ons individuele bewustzijn kunnen we de directe

relatie met Liefde kwijtraken en helemaal vervuld raken van

onze individuele gedachten, gevoelens en handelingen. Je zou

het individuele dat los is van Liefde het ego kunnen noemen.

Het ego waarmee we overleven zonder Liefde en altijd op

onszelf gericht zijn. De gevolgen van leven vanuit het ego

zien en ervaren we dagelijks.

Hoe diep we ook zinken in het overleven zonder Liefde, er

is altijd een weg terug naar Liefde. In ons individuele bewust-

zijn hebben we de mogelijkheid om wakker te worden uit de

illusie van los van Liefde zijn. We kunnen opnieuw kiezen om

de relatie met Liefde weer bewust te ervaren en te leren uit-

drukken. We gaan dan als het ware weer de weg terug naar

onvoorwaardelijke Liefde. Omdat we deze weg bewúst kiezen

als individú en vorm geven als individu, ontwikkelen we grote

kwaliteiten zoals moed, vertrouwen, overgave, wijsheid, hu-

mor, etc. Alle kwaliteiten die Liefde in zich draagt, gaan we

bewust gebruiken en ontwikkelen. Zo destructief als we zijn

los van de Liefde, zo opbouwend zijn we vanuit Liefde.

Terwijl wij als individuen Liefde kwijtraken in ons bewust-

zijn en weer bewust kiezen om vanuit Liefde te leven, dragen

we bij aan de groei van Liefde! Liefde leert zichzelf kennen,

omdat wij ook niet-Liefde uitdrukken. Maar vooral: Liefde

groeit, omdat wij bewust kiezen voor (leren) leven vanuit Lief-

de. Hierin zit de bedoeling van het spel in ons universum.

Liefde groeit door ons!
Liefde en wij zijn zo verbonden, dat we in een onlosmakelijke

relatie bestaan, groeien en een-zijn.

Dit besef werkelijk binnen laten in mijn hart is zo ontroe-

rend en ervaar ik als zo waar.

Hierin vind ik de zin van het lijden, de schoonheid van het

leven op Aarde en de compassie met al het lijden en kwetsing-

en die we onszelf en elkaar aandoen. Hierin vind ik de verge-

ving naar mezelf en anderen. Het geeft me de kracht om vanuit

onvoorwaardelijke acceptatie en omarming, alles actief lief te

(leren) hebben. In het vertrouwen dat het liefhebben van me-

zelf, anderen en de ‘vijand’, de weg is.

Wat is uw weg?

* * *

Kerstmis en de Engelen¹

Hans Moolenburgh

Wat is Kerstmis?
Op 25 december viert het Christendom over de hele aarde de

geboorte van Jezus Christus in Bethlehem. Wat weten we van

de omstandigheden? Keizer Augustus had bevolen dat zijn

hele rijk moest worden geteld. Dat hield in dat iedereen in zijn

geboorteplaats moest worden geregistreerd – een erg praktisch

besluit, met gevolg een enorm heen en weer gereis. Op de

nacht van Jezus’ geboorte waren er herders op het veld die

eerst door één engel en even later door een vele engelen, wer-

den verteld over de geboorte van de verlosser.

Bezien we deze twee punten, dan is het wel heel onwaar-

schijnlijk dat een bureaucraat als keizer Augustus midden in

de winter een nogal onhandig opgezette volkstelling liet uit-

voeren. En verder zullen er midden in de winter geen schapen

in het veld zijn, zelfs niet in het Midden Oosten – die zijn dan

in de schaapskooi.

Waarom vieren we dan Kerstmis op 25 december?
Toen in de 3 en 4 eeuw het Christendom zich over Europa

begon te verbreiden, trachtten zij die het evangelie brachten

zich zoveel mogelijk aan te passen aan de lokale gewoonten.

Zo werd bijvoorbeeld aan de beelden van Jupiter en Venus in

Rome eenvoudigweg een andere naam gegeven, te weten Pet-

rus en Maria. En in de Germaanse landen troffen zij het mi-

dwinterfeest aan over de terugkeer van het licht.. Dat feest

werd toen letterlijk gekerstend en werd ons Kerstfeest. De

oude god Wodan, of Odin, bleek een taaie rakker en die kreeg

men uiteindelijk onder de knie door er Sinterklaas van te ma-

ken. Wodan reed over de wolken en Sinterklaas rijdt nog

steeds over de daken.

Het is om die reden dat wij, Westeuropeanen, nog steeds een

beetje in de war zijn: is het nu eigenlijk het grote heidense

feest vol eten en drinken?, of is het de stille geboorte van de

Verlosser? Daarom nemen we van allebei wat.

Wanneer werd Jezus geboren?
De vraag is nu eerst, wanneer werd Jezus dan echt geboren?

Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Duidelijk is dat er

in de evangeliën twee geboorten met elkaar verweven zijn: die

van Johannes de Doper en die van zijn volle neef Jezus die

exact een half jaar later werd geboren. De doop van Johannes

werd voorzegd door de engel Gabriël aan zijn al oude vader

Zacharias. Gelukkig zijn in Jeruzalem oude lijsten van de

priesterdiensten uit die tijd gevonden, de zogenaamde lijsten

van Abia. Tot deze afdeling behoort ook Zacharias, waardoor

bekend is wanneer hij dienst had. Ook weten we dat zijn al ou-

dere vrouw vlak na zijn dienst, direct na zijn thuiskomst, door

een wonder zwanger werd. Met deze gegevens is het in 19de

eeuw (door een zekere Bullinger) gelukt de concepties en ge-

boorten van Johannes en Jezus in kaart te brengen: .

de conceptie van Johannes de Doper nabij 24 juni 5 v.Chr.,

en van Jezus 25 december 5 v.Chr.; en de geboorte van Jo-

hannes de Doper nabij 27 maart 4 v.Chr. en van Jezus 29 sep-

tember 4 v.chr.

De maanden in het Hebreeuws waren anders dan die in het

Westen: 29 september viel in het jaar van Zijn geboorte op de

15e Tisri. Dit is de eerste dag van het Loofhuttenfeest dat de

Engelsen “The Feast of Tabernacles” noemen.

Het is dan ook opvallend dat als de evangelist Johannes de

komst van Jezus beschrijft, hij ondermeer zegt: “Het woord is

vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”. In het

Grieks staat er ‘Het heeft zijn tent onder ons opgeslagen’ en in

het Engels ‘Has tabernacled among us’ (oude vertalingen). De

loofhut zit dus in de tent verborgen!

Dit alles wordt bevestigd door het feit dat de Kerk sinds

mensenheugenis op 29 september het feest van Michael en alle

engelen viert. Op 29 september 4 v.chr. de eerste dag van het

Loofhuttenfeest, verscheen aan de herders de aartsengel

Michael, de volksengel van Israel. Hij kondigde de geboorte

aan, waarna de engelen in jubelzang uitbarstten.

Als ik luister naar het Ehre sei dir Got uit het Weihnachts-

oratorium van Bach en het Hallelujah uit de Messias van Hän-

del, dan denk ik: zij hebben iets van die oorspronkelijke mu-

ziek gehoord.

Dus inderdaad: Kerstmis is een engelenfeest. We vieren

het alleen op het verkeerde moment.

Een bijzondere dag: 25 december
Maar het zal u zijn opgevallen dat 25 december wel degelijk een

bijzondere datum is. Op die dag vond de conceptie plaats in Ma-

ria. De wonderlijke zwangerschap van Maria door de Geest

Gods. Vlak nadat een andere aartsengel, Gabriël, haar die had

aangekondigd. Daarmee krijgt de 25 december een heel andere

betekenis in de titel van dit stukje ‘Kerstmis en de Engelen’.

Lambèrt de Kwant in gesprek met Hans Moolenburgh



Willen we de naam Kerstmis aanhouden (en dat zullen we ze-

ker doen), dan is dit een totaal ander feest dan een mengel-

moes van vroomheid, allerlei soorten engeltjes, engelen-

briefkaarten en jezelf te goed te doen aan spijs en drank. In te-

gendeel. Het is een intiem feest dat gedenkt hoe een eenvoudi-

ge, jonge vrouw in de stilte van haar huis geconfronteerd

wordt met een machtige engel, die haar de meest ongelofelijke

mededeling doet ooit aan een aardse vrouw gedaan, namelijk

dat ze de moeder van de Verlosser zal worden. En dan zegt ze:

‘Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw

woord’.

Misschien kunnen we daar eens aan denken op 25 december.

* * *

De Empyreum - In de vorm ener sneeuwwitte roos vertoonde zich het leger der heiligen aan mij, dat voor eeuwig

met Christus verbonden was. Paradijs 31 -1-3. Uit La Divina Commedia van Dante Alighieri (1265-1321).

Deze houtgravure is van de Fransman Gustave Doré (1832-1883)

Liefde of niet. Omdat elk mens een individu is, kan dus elk

mens haar/zijn bijdrage leveren aan een rechtvaardigere en

harmonieuzere leefwereld.

Of we wel of niet vanuit onvoorwaardelijke Liefde leven,

bepaalt onze bijdrage.

Evolutie
Hoe komt het dat wij vanuit voorwaardelijke liefde leven, ter-

wijl de onvoorwaardelijke Liefde altijd en overal aanwezig is?

Ik zie dit als een fase in onze evolutie en als onderdeel van

de evolutionaire bedoeling van het bestaan van ons universum.

In ons universum is de mogelijkheid opgenomen dat we de di-

recte verbinding met God, met Liefde kwijtraken. We raken

als het ware verdwaald.

De Aarde heeft de bijzondere plek in ons universum dat

we hier de kans krijgen om ten diepste te verdwalen. Wij als

aardse mensen hebben de mogelijkheid in ons om zo destruc-

tief te leven dat we elkaar uitmoorden en onze planeet vernie-

len. Hierin zien we het uiterste gevolg als we de directe ver-

binding met Liefde kwijt raken.

(Bezien vanuit de gedachte van reïncarnatie hebben we al-

lemaal levens geleefd waarin we ook de ervaring opgedaan

hebben van gewelddadig en destructief zijn. Dat is deel van de

aardse realiteit en reïncarnatie geeft ons de mogelijkheid om

die realiteit van alle kanten te ervaren en te leren kennen, om

ervan te leren.)

Dieper dan de vernietigende destructie kunnen we niet

zakken. We vechten zelfs met elkaar over wie de enige juiste

God kent. Ook dit gevecht komt voort uit de waarheid over

onvoorwaardelijke Liefde verloren te zijn.

Liefde is Liefde. Of je die nu beleeft in Jezus, Maria,

Brahma, Boeddha, Mohammed, Jaweh, de natuur, je hond, je

hobby, je geliefde of jezelf. Het is allemaal dezelfde Liefde die

iedereen op haar/zijn eigen individuele manier beleeft.

Wanneer we Liefde werkelijk begrijpen, is het onmogelijk

om er strijd om te voeren. Strijden is slechts het gevolg van

geen directe verbinding met onvoorwaardelijke Liefde

ervaren.

Los én verbonden
Deze kijk op de oorzaak van los van Liefde leven is onlosmake-

lijk verbonden met Liefde. Het is Liefde waaruit het universum

is geschapen. Het is Liefde die ons heeft gecreëerd. Het is dus

ook Liefde die de mogelijkheid heeft geschapen om Haar kwijt

te raken. Onze verdwaling, met alle destructie die daarbij hoort,

is volledig opgenomen in Liefde, omarmt door Liefde, en Lief-

de is ook diep (voor ons onbewust) in alle destructie aanwezig.

Als onvoorwaardelijke Liefde bestaat, dan betekent dat, dat Zij

ook in onze meest destructieve handelingen aanwezig is. Wij

drukken Haar dan niet uit, maar Zij is wel in ons aanwezig. (Je

zou destructie als de energie van bevroren Liefde kunnen zien.

Het is aan ons om die Liefde weer te ontdooien.)

Ons leven en handelen los van Liefde is nooit het gevolg

van een straf en heeft dus niets te maken met schuld en boete.

We zijn nooit verbannen.

Wij spelen slechts het evolutionaire spel van de directe re-

latie met Liefde kwijt te raken. Deze relatie raken we alleen in

ons dagelijkse bewustzijn kwijt, meer niet. Hiermee doen we

precies wat de bedoeling was toen het universum geschapen

werd!

Het kan ook niet anders want:

als het waar is dat wij gestraft kunnen worden, verbannen

kunnen worden, dan is het logischerwijs waar dat God

geen onvoorwaardelijke Liefde is;

als het waar is dat het in de schepping mogelijk is dat we

werkelijk verloren raken in helse omstandigheden, dan is

het logischerwijs waar dat God, Liefde, niet alomtegen-

woordig is;

als het waar is dat wij kunnen handelen op een manier die

niet bedoeld is door de schepper van ons universum, dan is

de schepper niet almachtig;

als het waar is dat God, onze schepper, de Liefde, niet on-

voorwaardelijk, alomtegenwoordig en almachtig is, dan is

elke inzet om onszelf en de wereld liefdevoller te maken

zinloos, want er bestaat dan überhaupt geen onvoorwaar-

delijke Liefde!

Mijn vraag aan u als lezer is om het idee dat onvoorwaardelij-

ke Liefde niet bestaat eens toe te laten in uw hart en te ervaren

wat er dan gebeurt. Opent of sluit uw hart zich? Voelt het blij

of pijnlijk? Voelt het waar of niet waar?

Ons lichaam vertelt ons precies wat waar is of niet. Ook

ons lichaam is geschapen uit Liefde en heeft daarmee het ver-

mogen in zich om Liefde te herkennen, om waarheid te her-

kennen, om God te herkennen.

Als we in ons lichaam ervaren wat waar is, is de volgende

stap om naar die waarheid te leven.

Bedoeling
Terug naar mijn uitspraak dat we precies doen wat de bedoe-

ling was toen het universum geschapen werd. Wat is daar dan

de bedoeling van? Wat is de zin van al dat lijden?

De Liefde, als scheppende bron, heeft een universum ge-

creëerd met ongelooflijk veel mogelijkheden om te ervaren.

Als een speeltuin met talloze speeltoestellen. Wij hebben een

individueel bewustzijn gekregen om die ervaringen op te kun-

nen doen. Om alle toestellen te beklimmen, er vanaf te vallen

en opnieuw te beklimmen.

In het universum en in alle individuen drukt de Liefde

zichzelf uit.

Liefde drukt zichzelf uit omwille van zichzelf.
De Liefde kan zichzelf ervaren dankzij het universum en

dankzij alle individuele levensvormen. Zonder universum was

er één Liefde en geen ervaring van Liefde. Er was niets en nie-

mand om de Liefde in uit te drukken en bewust te ervaren. Het

universum bestaat uit Liefde en omwille van Liefde. Wij be-

staan als Liefde en omwille van Liefde.

De totale schepping is een volmaakte uitdrukking van de

Liefde zelf. Deze volmaaktheid is als Liefde altijd en overal

aanwezig, ook als wij het zo niet ervaren en uitdrukken. We

herinneren het ons wel, want anders konden we niet eens naar

deze volmaaktheid verlangen!

Met ons individuele bewustzijn kunnen we de schepping

op onze eigen unieke manier beleven. We zijn volledig vrij om

binnen de schepping alles te doen, uit te proberen en te erva-

ren wat mogelijk is. Anders had Liefde het niet in Haar schep-

ping opgenomen! Zij wil dat wij alles onderzoeken wat moge-

lijk is. Dat geldt voor de harmonieuze en voor de disharmo-

nieuze mogelijkheden. Voor de lichte en de donkere, de

vreugdevolle en de pijnlijke mogelijkheden. Het een is niet

meer of minder waard dan het ander. Het zijn gewoon alle-



Liefde en de oorzaak van ons lijden

Anita Hoevenaars

God is Liefde
Dat God hetzelfde is als de onvoorwaardelijke Liefde die in ons

aanwezig is, zullen velen onder ons zo ervaren. Het is deze

Liefde waar we naar verlangen. Het is deze Liefde die ons ver-

vult, verrijkt en die niets nodig heeft. Het is deze Liefde die al-

les en iedereen lief heeft, zonder onderscheid, zonder

voorwaarden. Het is deze Liefde die overal, in alles aanwezig is.

Geen enkele handeling kan deze Liefde beschadigen of do-

ven. De goddelijke Liefde heelt ons en verbindt ons met elkaar

en Al Wat Is.

Waar de onvoorwaardelijke goddelijke Liefde aanwezig is,

smelt haat, pijn, angst en verdriet. Liefde draagt vergeving,

compassie en mededogen in zich. Evenals wijsheid en humor

om met situaties om te gaan. Ook schoonheid, creativiteit, te-

derheid en vele andere kwaliteiten zijn deel van de onvoor-

waardelijke Liefde. Of het nu gaat om vertrouwen, speelsheid

of discipline. Elke mogelijke kwaliteit bestaat dankzij Liefde.

Liefde is de alles omarmende energie die alles voortbrengt,

waar alles deel van is.

Van welke kant je het ook bekijkt: Liefde doet mee, Liefde

is aanwezig, Liefde is altijd en overal. Of we het ervaren of

niet, of we het weten of niet. Liefde is absoluut en verdwijnt

niet als wij opgaan in onze relatieve werkelijkheid. Wij kun-

nen onszelf afsluiten voor de directe ervaring van Liefde.

Liefde kan zichzelf nooit afsluiten voor de directe ervaring

van ons. Liefde is ín ons, Liefde ís ons. Liefde heeft ons ge-

creëerd en zichzelf in ons uitgedrukt. Als wij naar Gods even-

beeld zijn geschapen, dan zijn wij uit Liefde geschapen, uit

Liefde opgebouwd en met Liefde gevuld. Schepper en

schepping zijn één, Liefde en mens zijn één.

In onze geschiedenis zien we prachtige voorbeelden van

mensen die leven vanuit onvoorwaardelijke Liefde. Jezus,

Boeddha, Mohammed en andere groten onder ons. Ook Gand-

hi en Mandela zijn lichtende voorbeelden van leven en hande-

len vanuit Liefde. De wijsheid, vergeving en compassie die zij

elk op hun eigen manier manifesteerden, getuigen van onvoor-

waardelijke Liefde. Zij hebben grote dingen gerealiseerd waar

miljoenen mensen dagelijks baat bij hebben. In mijn leven

kom ik ook allerlei soorten ‘gewone’ mensen tegen die hande-

len vanuit onvoorwaardelijke Liefde. Dat kan de schoenma-

ker, de parkeerwachtster en de dochter van een vriendin zijn.

Leven vanuit Liefde is niet voorbehouden aan mensen van een

bepaalde religie, intelligentie of ras. In elk mens is de godde-

lijke Liefde aanwezig, want elk mens is een schepsel van deze

Liefde. Liefde is de bron die aan alles en iedereen ten grond-

slag ligt. Elk schepsel, hoe miniem ook, is voortgekomen uit

Liefde en is dus vervuld met goddelijke Liefde. Elk mens kan

dus (bij momenten) handelen vanuit Liefde, God in zichzelf.

We doen het niet altijd, maar het is wel altijd mogelijk!

Dat vind ik nou juist zo geweldig aan het leven. Op elk

moment kan ik, kunt u, kiezen om de weg te gaan van (leren)

leven vanuit God in onszelf, vanuit de onvoorwaardelijke

Liefde in onszelf.

Voorwaardelijke liefde
Wij leven overwegend of regelmatig vanuit de voorwaardelij-

ke liefde.

Op het moment dat we de directe verbinding met de on-

voorwaardelijke Liefde in ons kwijt zijn, neemt de voorwaar-

delijke liefde het over. Een liefde van waaruit we goed bedoel-

de acties ondernemen. Een liefde die tegelijk altijd iets nodig

heeft voor zichzelf. Wanneer we vanuit voorwaardelijke liefde

onszelf inzetten voor een ander, hebben we het ook nodig dat

we iets terug krijgen. Dat kan zijn dat de ander dankbaar is,

van ons houdt, ons begrijpt of iets concreets voor ons terug

doet. Wat we ook willen hebben: voorwaardelijke liefde

verwacht altijd iets terug.

Vaak zijn we onszelf niet bewust van wát we dan terug

verwachten. In deze (onbewuste) verwachting ligt natuurlijk

een kiem van de teleurstellingen die we in het leven oplopen.

We hebben onbewuste verwachtingen en met onze goede

bedoelingen zetten we ons vanuit voorwaardelijke liefde in,

met de (onbewuste) bedoeling om onze verwachting vervuld te

krijgen. Zo werkt de voorwaardelijke liefde in ons dagelijkse

leven. Als onze verwachting aansluit bij dat wat de ander ons

wil geven, hebben we het goed met elkaar. Omdat dit ook

even zo vaak níet op elkaar aansluit, levert het ons conflicten,

teleurstelling, irritatie, eenzaamheid, leegte, etc. op. Als dat

wat we verwachten langdurig afwezig is, ontwikkelen we

steeds extremere vormen van gedrag om hiermee te overleven.

Dan kan depressie of huiselijk geweld zijn. Maar ook oorlog

en machtsmisbruik.

Wellicht is het zo dat alle vormen van lijden, die wij ons-

zelf en elkaar aandoen, veroorzaakt worden door het handelen

vanuit voorwaardelijke liefde?

Deze gedachte spreekt mij erg aan. Het scherpt het pro-

bleem aan van het lijden waarmee wij als mensen worstelen,

zodat we niet om de oorzaak heen kunnen. Tegelijk is er altijd

een mogelijkheid om voorbij ons lijden te groeien, want leven

vanuit onvoorwaardelijke Liefde is altijd mogelijk.

Wanneer leven in voorwaardelijke liefde de hoofdoorzaak

is van het lijden dat wij onszelf en elkaar aandoen, dan is op-

nieuw (leren) leven vanuit ónvoorwaardelijke Liefde het be-

langrijkste antwoord. Of het nu gaat om de grote wereldpro-

blematiek van armoede, oorlog, milieuvervuiling, onderdruk-

king en ga zo maar door. Of om lijden in huiselijke kring van

teleurstelling, conflicten, eenzaamheid, kwetsing, ongelij-

kwaardigheid, e.d. Zo groot, zo klein, zo klein, zo groot. Een

machtsstrijd in huiselijke kring is in essentie hetzelfde als een

oorlog op wereldniveau. Hebzucht die de financiële crisis ver-

oorzaakt, is dezelfde hebzucht als waarmee we jagen op een

koopje in de uitverkoop.

‘Verbeter de wereld begin bij jezelf’, is zo waar omdat alle

grote wereldproblemen beginnen in onszelf als individu. Wij,

als individuen, creëren ons leven en de wereld zoals hij eruit

ziet. In ons individu-zijn voelen we ons verbonden met on-

voorwaardelijke Liefde of niet. Als individu leven we vanuit

Wie heeft er gelijk?

Lucas, Matteus, of toch allebei?

Johan Pameijer

De sterrenhemel boven het Ebroesgebergte fonkelde en vonkte

alsof ze de drie Iraanse wijzen wilde wakker schudden. Maar de

drie sliepen niet. Zojuist hadden ze het boek der boeken gevon-

den in een van de grotten en nu zaten ze op een rots en sloegen

de perkamenten bladen een voor een om. Nooit eerder had een

levend oog een blik in deze bladen geslagen. De oeroude ge-

schiedenis van de boeken stond de drie astrologen helder voor

de geest. Net als hun verre voorvaderen kenden ze de overleve-

ring. Aan het begin der tijden gaf de godheid het boek over de

geheimen des levens aan de hemelse mens Adam en die liet ze

op zijn beurt na aan zijn zoon Seth, met de opdracht ze te ver-

bergen op een geheime plek. Veel later, als de tijd er rijp voor

was, zou iemand ze ontdekken. Die tijd was nu aangebroken.

Met waardige eerbied namen de drie wijzen de inhoud tot

zich. Langzaam maar zeker ontrolde zich het mysterie van le-

ven en dood onder hun ogen. Toen viel hun blik op een onver-

hoedse mededeling. Een felle ster aan de hemel zou de weder-

geboorte van een goddelijke persoonlijkheid aankondigen. De

drie wijzen kenden hem als de Saoshyant, de wedergeboren

Zarathustra. Ergens in het Oosten zou de ster verschijnen en

wie de moed kon opbrengen de ster over de onbegaanbare

bergpaden te volgen, was het vergund de plaats van de godde-

lijke geboorte te ontdekken.

Vanaf dat tijdstip speurden de drie wijzen iedere avond de

nachtelijke hemel af. Duizenden sterren brachten het univer-

sum nabij. Knipogend ondersteunden ze de drie magiërs bij

hun meditaties. Plotseling ontwaarden ze een ster, die de aan-

dacht trok en zichtbaar groeide. Langzaam bewoog zij langs

het zwerk en zij ging in westelijke richting. Snel maakten ze

hun reisbagage gereed en togen ze op weg, de drie wijzen uit

het oosten. Tot zover een oude Iraanse legende uit de traditie

van Zarathustra.

Iraanse gasten
Matteus nam het estafettestokje over en vertelde hoe de drie

wijzen, geleid door die wonderbaarlijke ster, Palestina binnen-

trokken. Zoals het behoort, meldden ze zich eerst bij koning

Herodes, niet beseffend wat zij daarmee ontketenden. Het ge-

rucht van de geboren koning deed de jaloerse vorst verstijven.

Een gevaarlijke concurrent als dit kind kon hij zeker niet tole-

reren. Maar tegenover zijn Iraanse gasten betoonde de koning

zich een welwillend gastheer.

Iedereen kent het verslag van de evangelist Matteus. De

drie wijzen vonden het kind in een stal, omdat er voor de ou-

ders geen plaats was geweest in de herberg. Ze bogen nederig

en bewezen het prille schepseltje alle eer. De drie geschenken

die zij aanboden, goud, wierook en mirre, vielen bij de ouders

in goede aarde.

Inmiddels opende Herodes een heksenjacht op pasgeboren

jongetjes. De legende gewaagt van een omvangrijke kinder-

moord, een feit dat in de geschiedenis niet is teruggevonden.

De Herodes aangewreven gruweldaad herinnert aan veel oude-

re legenden, zich afspelend in Egypte en India, maar aan

Palestina ging het misdrijf voorbij.

Matteus had het evangelie van Marcus wel gelezen, maar

trof in dat handschrift niets aan over een geboorte. Het ge-

schrift opende met de doop en de geboorte van de Christus,

die in de jonge dopeling voer. Omdat het geboorteverhaal ont-

brak, ging de evangelist zelf op zoek en stuitte op die oude

Iraanse legende. Zo introduceerde hij de fonkelende ster en de

drie wijzen uit het oosten.

Jubelende herders
Een tiental jaren later begon ook de vermeende geneesheer met

de naam Lucas aan een evangelie. Zeker, geboeid las hij de ver-

slagen van zijn voorgangers Marcus en Matteus. Prachtige wer-

ken, zonder meer, maar er ontbrak iets aan, vond hij. De ge-

boorte van zo’n belangrijk wereldleraar moest toch zeker met

veel vreugde ontvangen zijn? Kijk naar de Boeddha in het Ver-

re Oosten, over wie Lucas van Boeddhistische missionarissen

het een en ander had vernomen. Bij diens geboorte in het lust-

oord Loembini bij Kapilavastoe zongen goden en andere bo-

venzinnelijke wezens in het gevolg van de hoogzwangere

koninklijke moeder Maya, terwijl de leeuwen zich vredig neer-

vlijden te midden van de weelderige lentetooi. Als de geboorte

van de prins daarginds al zo uitbundig werd gevierd, dan moest

het er hier in het landelijke Bethlehem, zeker zo vrolijk zijn toe-

gegaan. En Lucas noteerde “En het geschiedde in die dagen dat

er een bevel uitging vanwege keizer Augustus....”

Zijn lezing is klassiek geworden. Vrijwel iedereen heeft

wel eens iets vernomen over de zingende engelen, de herders

in het veld aan wie met grote blijdschap door een engel de ge-

boorte van de Heiland “genaamd Christus” werd verkondigd.

Het werd een van de meest geliefde verhalen uit de wereldlite-

ratuur, een legende met de allure van een krachtig archetype.

Miljoenen mensen over de hele wereld raakten vertrouwd met

de engelen, de herders, de os en de ezel en de kribbe, waarin

het Kind zijn eerste kreetjes slaakte. Maar het verslag van Lu-

cas verschilt wel hemelsbreed van de visie van Matteus. Spre-

ken de twee evangelisten elkaar tegen of is er iets anders aan

de hand? We zullen ons daar eens in verdiepen.

Goud, mirre en wierook
Tot de dag van vandaag verschijnen er boeken met verslagen

over de zoektocht naar de ware aard van de drie wijzen. Het

verhaal spreekt nog steeds tot de verbeelding, al beseffen veel

mensen dat we met een poëtische legende te doen hebben.

Adrian Gilbert, auteur van het boek “Wie waren de wijzen uit

het oosten”, noemt de rol van de wijzen in Mattheus’ kerstver-

haal van a tot z een raadsel. “Ze verschijnen als goede feeën

bij de geboorte, schenken ieder iets wat Jezus’ lot als het ware

symboliseert: goud voor een koning, wierook voor een pries-

ter en mirre voor een genezer. Deze legende heeft iets heel

vreemds en esoterisch,” slaat hij de spijker op zijn kop.

De volksmond voorzag de inmiddels zo vertrouwde drie

Perzen zelfs van de westers klinkende namen Melchior, Kas-

par en Balthazar. Maar hun ware geheim schuilt in de drie ge-

schenken: goud, wierook en mirre, drie symbolen voor God,



godsdienst en lijden. In deze drie geschenken zien we weer-

spiegeld de goddelijke incarnatie, zijn lijden op aarde en zijn

terugkeer tot de goddelijke Vader, ofwel Vader, Zoon en

heilige Geest.

Nu we met de kennis van tegenwoordig naar de wijzen en

hun, voor een baby absurde, geschenken kijken, is het zonne-

klaar dat we in de drie mannen de drie-eenheid geest, ziel en

lichaam mogen herkennen.

De boodschap is duidelijk. De mens is een samensmelting

van drie bewustzijnsniveaus, uiteengerafeld in een sterfelijk

en een onsterfelijk principe. Het lichaam is een tijdelijk voer-

tuig, de geest is van eeuwige aard en de ziel verbindt beide ui-

tersten met elkaar dwars door de incarnaties heen. Dit zijn de

ware geschenken van de drie koningen, magiërs of wijzen, die

in principe symbool staan voor de drie spirituele aspecten in

het menselijke wezen. Deze constatering brengt ons bij de

essentie van het driekoningen-verhaal.

Lucas transformeert het lustoord Loembine naar de nederi-

ge stal en posteert de goden als engelen aan de hemel, terwijl

de leeuwen veranderen in schapen, gehoed door jubelende

herders. Ontelbare hemelse jonkvrouwen, bekend als de apsa-

ra’s, helpen moeder Maya bij de geboorte. De apokriefe tradi-

tie maakte daar de twee vroedvrouwen van, van wie Salome

haar hand verloor bij het onderzoek van de moeder op haar

maagdelijkheid. Maar het Kind Jezus genas de hand door die

alleen maar aan te raken.

Boeddhisme en Christelijk geloof leunen heel dicht tegen

elkaar aan, alleen de lokale omstandigheden verschillen he-

melsbreed.

Lucas maakte gebruik van zijn dichterlijke vrijheid om de

Boeddhistische omstandigheden aan te passen aan de armelij-

ke situatie waarin Jezus geboren zou zijn.

De heilige zeven
Wij zullen nooit precies weten wat de evangelisten Matteus en

Lucas bewogen heeft om zo radicaal afwijkende versies van

het geboorteverhaal te schrijven. Ondanks de schijnbare te-

genstellingen van hun verslagen schijnt er het stralende licht

van een verbindende eenheid doorheen, al zullen we die op het

eerste gezicht niet opmerken. De inspirerende geest achter de

beide auteurs heeft het zo geregeld dat de lezer “naar binnen”

moet schouwen om het geheim achter de twee zo sterk uiteen-

lopende geboorteverhalen te ontdekken.

Zonder twijfel heeft dat te maken met de heiligheid van het

getal zeven. Ruim veertig maal plaatst de Bijbel een zevental

voor het voetlicht. Denk maar aan de zeven scheppingsdagen,

zeven gemeenten, de zeven geesten voor Gods troon, de zeven

zuilen die de Wijsheid bouwde, de zeven tekenen bij het ster-

ven van Jezus en niet te vergeten de zeven beden van het Onze

Vader. Vooral de laatste refereren onmiskenbaar aan Pythago-

ras en zijn ingewijde leerlingen, die aan de magische zeven

een kosmische betekenis toekenden. Zij zijn de scheppers van

het vooral in spirituele kringen bekende zevental, de zeven

chakra’s en de zeven lichamen, waarvan er vier te maken heb-

ben met het lichamelijke leven en drie met het geestelijke le-

ven. De vierde, die de lagere (en dus sterfelijke drie) van de

hogere (en dus onsterfelijke) drie scheidt, vormt een brug van

het sterfelijke naar het onsterfelijke. Te midden van de zeven

chakra’s is dat het hartchakra, een etherisch orgaan, dat glo-

baal gezegd het lagere transformeert naar het hogere.

Als je de twee geboorteverhalen, die van Matteus en die

van Lucas, in elkaar schuift. als twee bij elkaar behorende

principes, dan komt, tot onze verrassing, het heilige zeven-

voud tevoorschijn. Kijk maar, de drie wijzen, het beeld van

Vader, Zoon en Geest, volgen de Ster, die het kosmisch/god-

delijke principe vertegenwoordigt. Bij Mattheus strandt het

verslag op de tiran Herodes. Maar intussen wordt in de velden

van Effatha feest gevierd. Bij Lucas verschijnen de engelen

om vanuit hun geestelijke woongebied het goddelijke Kind eer

te bewijzen. Op hetzelfde moment doen de herders in het veld

hetzelfde op hun eigen aardse manier. Zij bejubelen de ge-

boorte van het Kind, dat omringd door de dieren, de Os en de

Ezel, in een Kribbe ligt.

Wie dit verhaal diep in zich opneemt, zal alras ontdekken

dat Ster, wijzen en engelen de geestelijke wereld vertegen-

woordigen, terwijl herders, dieren en kribbe een onweerlegba-

re beschrijving vormen van het stoffelijk aardse aspect. Tussen

de geestelijke drie en de stoffelijke drie vinden we het Kind,

de brug, het beeld van het hartchakra.

Zo zien we ons geconfronteerd met het heilige zevental

van Ster (God), wijzen (de drievuldigheid), de engelen (het

spirituele denken), het Kind (de goddelijke brug), de herders

(de mens in de wereld), de dieren ( het dierlijke in de mens) en

de kribbe (de materie).

Misschien valt daaruit de hogere inspiratiebron te herken-

nen, van waaruit Matteus en Lucas hebben geschreven. Wat zij

schiepen was geen geschiedenis, maar een spirituele impuls van

de ziel, de bezielende kracht in de stoffelijke mensheid. Tot de

huidige dag wil het sprookjesachtige geboorteverhaal ons erop

wijzen dat we vanuit de ziel moeten leren leven. Niet de mate-

rie, maar de ziel zal de mensheid tot de opstanding leiden.

In het tweede scheppingsverhaal komt de naam “God” niet

meer voor en verschijnt de naam “Here God”. In het kader van

dit artikel is het niet van belang daar verder op in te gaan, al is

dat een belangrijk gegeven.

En de Here God ging ertoe over de mens te vormen uit stof

van de aardbodem … (Gen 2:7a)

Het lijkt erop, dat hier de lichamelijke mens wordt gebo-

ren, dat de mens zijn / haar lichaam krijgt, maar het gaat eer-

der om een voornemen, een begin maken met ‘vormen’ (ma-

ken). Dat kan verderop duidelijk worden in een ander vers,

maar ik houd liever de gegeven volgorde van de verzen aan. In

elk geval is het door dat gedeelte van vers 7 duidelijk, dat het

nu niet meer gaat om het geestelijke Wezen van de mens. De

‘Geest’ is er reeds (Gen 1).

Vers 7 gaat verder: …en in zijn neusgaten de levensadem

te blazen, en de mens werd een levende ziel.

We zouden kunnen zeggen, dat het lichaam er dan dus al

moet zijn (neusgaten, adem). Maar we kunnen vers 7 eigenlijk

zien als een samenvatting van wat er gáát gebeuren. Wel

wordt hier de “Drievuldigheid Mens” aangegeven: Geest (Gen

1), ziel en lichaam (Gen 2); de “indaling” van God als de Here

God in de mens. De Here God als ’s mensen Heer, zijn Mees-

ter, zijn Begeleider. Wat een geschenk!

Het 12de Woord
Gen 2:18: Verder zei de Here God: ‘Het is niet goed dat de

mens alleen blijft …’. Wil de mens existeren, dan kan dat niet

met alleen maar zijn Geest (Gen 1), de mens heeft “voeten op

aarde” nodig; dus:

Ik zal een hulp voor hem maken, als zijn tegenhanger. Het

woord ‘tegenhanger’ kan vanuit de oorspronkelijke taal ook ver-

taald worden met “die bij hem past” en met “die hem aanvult”.

Letten we erop, dat er staat: ‘mens’, niet ‘man’. Hier kan

niet bedoeld zijn de vrouw te gaan scheppen, maar het mense-

lijke lichaam als tegenhanger van de menselijke Geest. Man en

vrouw als ‘de Mens’ bestaan al (Gen 1).

Daarom deed de Here God een diepe slaap op de mens val-

len, en terwijl hij sliep, nam hij één van zijn ribben en sloot

toen het vlees over die plaats toe. (Gen 2:21).

Letten we er weer op, dat er ‘mens’ staat en (nog) niet ‘man’.

Vooruitlopend op vers 22 kan hier al gesteld worden, dat de mens

belichaamd wordt. Maar eerst wordt de mens nog in een diepe

slaap gebracht. In de Hebreeuwse woorden ‘diepe slaap’ ligt een

verband met het woord ‘neerdalen’. De mens wordt in een andere

(aardse) wereld geplaatst. Hij wordt “uitgezet”, de méns – man-

nen en vrouwen – gaat existeren in de wereld.

En wat is er met die ‘rib’? Die (Hebreeuwse) rib is één van

de zijden (aanzichten) van de mens, hoe we die ook noemen

willen: rechts, “vrouwelijk”, schaduw, water, of stof. En die

“rib” werd tot iets afzonderlijks gebouwd (zie vers 22) en voor

het weggenomene kwam ‘het vlees’. De mens wordt

belichaamd.

De geboorte van de vrouw of van het lichaam?
Maar dan dat op het eerste oog vreemde vers 22: Daarna

bouwde de Here God de rib die hij uit de méns had genomen

tot een vrouw en bracht haar tot de mens.

Dat vers is voer voor velen, ook binnen godsdiensten, die er

de opvatting op na houden van de ongelijkwaardigheid van de

vrouw t.o.v. de man, en wel vanuit de letterlijke woorden in dat

vers. Die gedachte kan nog eens versterkt worden door vers 23:

Toen zei de mens:’Dit is eindelijk been van mijn gebeente.

En vlees van mijn vlees. Deze zal Mannin worden genoemd.

Omdat deze uit de man werd genomen.

Maar voor velen zijn voorgaande verzen ook voer om die-

per te graven dan een letterlijke tekst, en wel vanuit de beteke-

nis die (in ménselijke bewoordingen) gegeven moet worden

aan die begrippen in de oorspronkelijke taal.

De ‘rib’ werd uit de mens genomen, en ‘de vrouw’ werd

tot de mens gebracht (vers 22). En in vers 23 ziet de mens het

onderscheid tussen ‘de man’ en ‘de mannin’.

We kunnen het kort houden: in die verzen is er geen sprake

van een fysieke, geslachtelijke vrouw, noch van zulke man.

Vrouw en man zijn beiden de mens uit wie de “rib” werd geno-

men. Wat er met “vrouw” wordt bedoeld, is het lichaam van de

mens, is de uitdrukking van de “vrouwelijke” zijde van élk

mens (zowel van vrouw als man). In de oorspronkelijke, sym-

bolische taal staat “vrouw” en “vrouwelijk” voor het lichaam en

het lichamelijke. “Man” en “mannelijk” staat voor geest en het

geestelijke. We kunnen het wel betreuren, dat die termen vanaf

den beginne zo gekozen zijn, maar wat meer te betreuren valt, is

dat we er maar zo moeilijk vanaf komen om die spirituele ter-

men steeds ‘stiekem’ te betrekken op de fysieke man en vrouw.

Over vers 23 dan nog even dit:

van dat afzonderlijke lichaam, die “vrouw” die hij gekre-

gen heeft, zegt de mens (man en vrouw), dat hij weet en voelt

dat het van hem is, dat het behoort tot zijn existentiële bestaan.

Vers 23 spreekt een blijdschap uit, vanuit het gegeven dat de

mens blijkbaar weet, dat zijn lichamelijke bestaan (“vrouw”)

uit zijn geestelijke Wezen (“man”) voortkomt.

Daardoor kan de mens ook beseffen wat scheiding bete-

kent en dat zijn lagere aard een eigen weg kan gaan, waardoor

de mens tevens beseft dat er hereniging, eenwording dient

plaats te vinden: Eén “vlees” worden. Zo beneden, zo Boven.

Literatuurverwijzing:
* “De letters van het leven – het wezen van het Hebreeuwse alfabet”,

F. Weinreb. Ankh-Hermes, Deventer, z.j.

* “De Bijbel als schepping”, F. Weinreb. Servire, 1986, 5 druk.

* * *



vallen ziel, als de Gezalfde, de hemelse; de aardse en de god-

delijke Messias. De betekenis van de 9, de Teth, is veeleer

“het dubbel”. En een ‘dubbel’ kunnen we ook een ‘evenbeeld’

noemen, (dubbelganger).

Het pictogram [zie afbeelding] van de He-

breeuwse 9, de Teth, is het beeld van een baar-

moeder (met embryo), maar dan met de ope-

ning naar bóven gericht! En die pictografische

voorstelling van de letter is een combinatie van

de letters ‘Zajien’ (het linker gedeelte) en de

‘Kaf’, (het rechter gedeelte van de ‘Teth’).

In die ‘Teth’ dus een ‘links’ en een ‘rechts’, een ‘dubbel’, een

soort ‘Wij’ dus. “Laten WIJ de Mens maken …”, een ‘Wij’ in

de éénheid van de baarmoeder, een “mannelijk” en een “vrou-

welijk” in de éénheid van de baarmoeder. Een Wezen dat uit

Zichzelf kan baren, zonder tussenkomst van een tweede; niets

fysieks dus in dat baren.

In vers 26 wordt gesproken over de Mens maken (Wij,

meervoud), maar in vers 27 staat: “God (één, enkelvoud) ging

ertoe over de Mens te scheppen. In vers 26 spreekt God als het

ware tegen zijn Schepping.

Het ‘voornemen’ de mens te maken (vs. 26), leidt eerst tot

het scheppen van de Mens (vs. 27), het geestelijke Wézen van

de mens, het baren van de Mens als evenbeeld Gods; geen lijf-

elijke mens dus nog. ‘Maken’ heeft te maken met een voortdu-

ren van een handeling, ‘scheppen’ met een (goddelijke) ge-

dachte, de Idee, het Wezen dat “gedacht” is. En dat Wezen is

een Evenbeeld, een “dubbel” van God. En dát wordt gescha-

pen “in Genesis 1”. Het “maken” komt in Genesis 2.

Vers 27 (Gen 1): “En God ging ertoe over de Mens te

scheppen, naar Zijn beeld schiep Hij hem”. Hem, dé Mens. De

Mens, een hem, een ‘enkelvoud’, noch man noch vrouw. Als

er sprake geweest zou zijn van man(nen) en vrouw(en), dan

had hier HEN gestaan. Maar er staat: ‘hem’.

De Mens, een ‘hem’, met twee zijden: een ‘linker’ en een

‘rechter’ (zie de Teth). Het WEZEN Mens wordt hier gescha-

pen, naar Gods beeld, en dat is geen lichamelijk iets.

Maar dan volgt in vers 27, ná dat “hem”: “ als man(nelijk)

en als vrouw(elijk) schiep Hij hen.

Waar komt plots dat “hen” vandaan? Er is toch sprake van

een “hem”! God schiep toch geen twee soorten mens! Hij

schiep het menselijke Wezen, met twee zijden, twee aanzich-

ten, maar androgyn, met het ‘mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’

in zichzelf, met het Zelfbarende in zich.

Er is hier m.i. geen sprake van een belichaamde mens,

maar van ’s mensen Géést, de Mens als eenheid nog, beeld

Gods immers. Zo schrijft Mgr. Frank in het voorgaande arti-

kel: “Dat in het eerste scheppingsverhaal van de mens geen

materie te pas komt, pleit voor de idee dat het wezen van de

mens gelijkenis vertoont met God; en dat de geslachtelijkheid

niet behoort tot het wezenlijke”.

Als het hier om het Wezen van de mens gaat, geldt dat dus

zowel voor de mens ‘man’ als voor de mens ‘vrouw’. Ook dit

“dubbel” (man – vrouw) is zoals alles in de schepping gege-

ven vanaf den beginne; scheppingsdaden leiden steeds tot een

dubbel, een tweeheid.

Kwadratering
Na deze ‘brutale’ stellingen gaan we nog even verder met het

10de Woord Gods, in vers 28 (Gen 1):

… God zei tot hen: ‘Weest vruchtbaar en wordt tot velen

en vult de aarde en onderwerpt haar …’ Ik maak daar nu maar

meteen van: ‘God zei tot hem …’, de Mens. En verder dan –

nu volgens de Statenbijbel - : “Weest vruchtbaar en vermenig-

vuldigt u”.

Het woord ‘weest’ duidt hier evenmin op een noodzakelijk

meervoud. God spreekt tot zijn “dubbel” met de aanspreking

“U”, zoals in vers 29 (Gen 1): “Ziet, ik heb U alle zaaddragen-

de plantengroei … gegeven. U diene het tot voedsel”. God ( in

Genesis 1) spreekt niet tegen een klomp aarde, maar tegen zijn

eigen evenbeeld.

Maar hoe zit dat dan met de opdracht “weest vruchtbaar en

vermenigvuldigt u”, als het wezen van de Mens nog niet be-

lichaamd is?

Het 9 Woord, de letter Teth geeft, zoals gezegd, het beeld

van de baarmoeder met de opening naar boven, in de richting

van de “hemel”, van het goddelijke. Reeds Pythagoras zag de

betekenis van het geestelijk vruchtbaar zijn door vermenigvul-

diging, in zijn stelling a² + b² = c² . In dit artikel voert het te

ver daar nu op in te gaan, maar er is sprake van een opdracht

tot ‘kwadratering’. Het betekent zoveel als het zich verheffen

tot een hogere macht van de twee aanzichten van de geestelij-

ke mens om tot éénwording te komen, verbeeld in die

‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ zijden (3 en 4), ‘links’ en

‘rechts’ in het wezen Mens om tot de geboorte van het kind

(5), de nieuwe Adam te komen.

Er is in vers 28 geen sprake van lichamelijke voortplan-

ting, maar van ontwikkeling, van het kwadrateren van het Zelf

in de mens, het “kind Gods” (5) te ontwikkelen tot “zoon

Gods” (5²). Het begrip ‘Zoon’ heeft dan al vanuit Genesis 1

niets te maken met een lijfelijke man of vrouw.

En dan gaat vers 28 verder met: “… en vervult de aarde en

onderwerpt haar …”, wat voor de Mens betekent: het aardse

te (ver)vullen met zijn Geest Gods en het aardse te onderwer-

pen aan die Geest, Meester te zijn / worden over het lagere.

Kortom: er is sprake van een ‘geestelijke’ vruchtbaarheid en

van geestelijk “talrijk” worden, tot “veel” worden.

Geen 12 Woord in Genesis 1
In vers 29 spreekt God dan het 11 Woord, waarin het

“zaad-dragende” gegeven wordt aan de Mens: “U diene het tot

voedsel”.

Een 12 Woord wordt niet meer gesproken, terwijl die

“12” toch een bekende, symbolische betekenis heeft. Zo zijn

er o.a. de 12 tekens van de dierenriem, de 12 uren van de dag,

de 12 van de nacht, de 12 apostelen, de 12 stammen, zelfs het

dozijn én de kwadratering daarvan tot het gros, 144, de

144.000 getekenden. Zo ook de getallen voor het ‘mannelijke’

(3), het ‘vrouwelijke’ (4) en het ‘kind’ (5), samen 12.

Geen 12 woord nog, nog geen belichaming van de Mens.

Dat gebeurt in Genesis 2.

II. De geboorte van de mens als existentieel wezen
In de eerste drie verzen van Genesis 2 wordt Genesis 1 als het

ware nog even afgesloten. En dan begint met vers 4 een

nieuw, ander scheppingsverhaal. Er kan een gevoel van ver-

warring ontstaan, als we Gen 1 en Gen 2 met elkaar vergelij-

ken, omdat er vaak tegengestelde mededelingen voorkomen.

Zo kan ook de volgorde van de verzen in Genesis 2 nogal

verwarring wekken.

Van Macht naar Eenheidsbewustzijn

Lambèrt de Kwant

Hoewel Reflectie doorgaans geen aandacht schenkt aan poli-

tiek, kunnen we er met de verkiezing tot US-president van Ba-

rack Obama naar mijn gevoel niet omheen. Want in die

verkiezingsnacht gebeurde er iets bijzonders. Mensen zaten

aan de buis gekluisterd en waren diep geraakt door de toe-

spraak van Obama. Zelfs de doorgaans cynische Maarten van

Rossum liet blijken getroffen te zijn. Ik ben die nacht niet op-

gebleven, omdat ik eigenlijk voelde dat het met Obama wel

goed zou komen en wie had dat gevoel niet. Zijn verkiezing

geeft de wereld een impuls en hoop op de mogelijkheid dat het

anders kan en moet.

Een mooie gedachte.
In dit artikel drie citaten die via ‘doorgevingen’ tot stand zijn

gekomen. Ik weet dat hier in VKK-kring verschillend over

wordt gedacht, maar ik waag het er toch maar op ze te citeren,

omdat ze exact de tijdgeest van dit moment weergeven. Ik

denk dat wat er nu wereldwijd gebeurt, te maken heeft met

diep ingrijpende veranderingsprocessen die gaande zijn. Een

transformatieproces dat al lang geleden is ingezet. En ook al

zal dat proces niet voor iedereen gelijk zijn, er zullen steeds

meer groepen (zielengroepen) gezamenlijk betrokken zijn bij

dit proces, zoals dit ook al door Alice Baily in de veertiger ja-

ren van de vorige eeuw in o.a. haar boek “Het naar buiten tre-

den van de geestelijke hiërarchie” al werd gezegd:

“…dat de mensheid gestadig vooruitgegaan is van een toe-

stand van blinde onwetendheid en onbewustheid tot een intel-

ligente levensbeschouwing en een groeiend besef van

verantwoordelijkheid. Dit gevoel van verantwoordelijkheid,

dat in u allen aan het ontwaken is – in deze tijd op grote schaal

– is betrekkelijk nieuw en is een van de factoren, welke de

zorg en de pijn die u allen voelt, doen toenemen.”

Deze woorden zijn anno 2008 nog steeds heel actueel. Opval-

lend is, dat woorden van gelijke strekking wereldwijd worden

gebezigd.

Kwantumsprong
Hiermee wordt bevestigd wat de mystica Zohra Noach in deze

tijd in haar recente boek “Mens en kwantumsprong in kos-

misch perspectief” van meester El Morya doorkreeg: “U,

mensheid, staat nu op het punt tot een zo groot mogelijke

kwantumsprong en doorbraak te komen dat hierdoor de ver-

borgen dimensies, die in de mens en om hem heen in de kos-

mos aanwezig zijn, nu het duidelijkst in zijn fysieke en

materiële bewustzijn zullen indalen.

Vreest niet. Deze indaling is geen reden tot wat voor angst

of ongerustheid dan ook. Het betekent slechts dat u, mens, die

in uzelf de drager van het hoogste kosmische licht bent, nu

door deze kwantumsprong, tot het volle bewustzijn zult gera-

ken in uw menselijk zijn.

Dit menselijk zijn zal zich dan zo kunnen ontplooien dat

hiervan een geheel vernieuwende, positieve invloed op de ge-

hele wereld en over de gehele wereld, voor ieder mens, zal

kunnen uitgaan.

Deze kwantumsprong behelst, zo zeg ik u, dat zij ten diep-

ste is gebaseerd op de directe en wezenlijke aanwezigheid van

Geest in de menselijke materie.”

“De evolutie van het bewustzijn van de mensheid is nu zo-

ver gekomen dat zij de zeer sterk ontwikkelde rationele en

technologische linkerhelft van het brein zal kunnen verbinden

met de nu nog diffuse en niet zo sterk ontwikkelde rechterhelft

van het brein. Deze verbinding houdt in dat hierdoor in de

mens een grotere actieradius kan komen in zijn verhouding tot

ieder ander medeschepsel, tot ieder ander mens en tevens in

zijn begrip en besef van zijn verantwoordelijkheid in de een-

heid van het zijn op aarde.”

Ook uit de openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdale-

na aan Gabriela Gaastra een citaat in verband met de verkie-

zing van Barack Obama als president van de Verenigde Staten

en de invloed daarvan op de mensheid.

Een zonnewende van hoop

Deze keer geen column, maar een artikel dat vooral over ‘hoop en verwachting’ gaat.

Daar gaat het toch ook om, om de verwachting naar de zonnewende, als de dagen weer gaan lengen en het weer steeds

lichter wordt. Al duizenden jaren wordt de winterwende immers in vele culturen op het noordelijk halfrond als feest

gevierd, omdat dit solstitium het moment bepaalt waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het

ware rechtsomkeert maakt en de dagen weer gaandeweg beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende

veelal gepaard met het maken van veel licht in al haar gedaanten: lampen, kaarsen, vuur. Alle middelen werden voor dit

doel ingezet. Het midwinterse lichtfeest stond onder meer bekend als Yule of Joelfeest.

De datum voor het christelijke feest van Kerstmis heeft, zoals bekend, indirect zijn oorsprong in de oeroude

feestgebruiken rond de winterwende. Hij is gebaseerd op de traditionele geboortedag van Sol Invictus en die dag is weer

gebaseerd op eerste lengen van de dagen ná de zonnewende. Door het gebruik van een andere kalender wordt in de

Orthodoze Kerk Kerstmis iets later gevierd. Ik schrijf over de golf van hoop die in november over de wereld spoelde, een

tsunami van hoop. Daarom is het goed om tijdens de zonnewende onze aandacht op die hoop en verwachting te richten.

De blik gericht op een wat betere wereld in 2009.



“De mensheid beweegt zich steeds meer in de richting van een-

heidsbewustzijn. De Verenigde Staten en de internationale ge-

meenschap hebben gedurende de onlangs afgeronde

Amerikaanse presidentsverkiezingen een bijzondere ontwikke-

ling ondergaan. Dit proces is veel verder gegaan dan het simpel-

weg kiezen van een president. Met het oog op de centrale rol

die de Verenigde Staten binnen de internationale gemeenschap

spelen, zijn deze verkiezingen van wezenlijk belang voor de

mensheid in het algemeen geweest. Toch hebben de laatste pre-

sidentsverkiezingen een extra speciale betekenis gehad. De hele

wereld conformeerde zich aan het bewustzijnsproces dat zich

binnen de VS afspeelde. Jullie hebben, met z’n allen, niet alleen

een nieuwe president, maar in wezen voor een nieuw tijdperk

gekozen. Een tijdperk waar jullie samen in willen stappen. Jullie

hebben gekozen voor wie jullie in essentie willen zijn en dus

niet alleen een nieuwe president voor de VS.”

Het zijn woorden die uit mijn hart zijn gegrepen, want zo-

als dat hier is verwoord, heb ik het rond die verkiezingen ook

zo ervaren. Er was meer aan de hand dan het simpelweg kie-

zen van een president. Hier was een onbewuste onderstroom

gaande die wereldwijd gesteund werd en wordt. Met de komst

van Obama als de machtigste man te wereld, lijkt er in de

Amerikaanse cultuur straks veel te veranderen en lijkt er af-

scheid genomen te zijn van een tijdperk, van het oude

tijds-machtsdenken.

Eenheidsbewustzijn
Ooit was Obama buurtwerker die de consensus zocht en sa-

men met anderen de problemen probeerde op te lossen. Niet in

een polarisatie, maar in een harmoniemodel. Je zou haast zeg-

gen dat met de komst van Obama in het Witte Huis het in ons

land vaak zo verguisde poldermodel z’n intrede doet in de

VS,, wat ook in de rest van de wereld tot veranderingen kan

leiden. Kijk maar eens naar Rusland: de nieuwe Russische

president Medvedev mag dan spierballentaal bezigen, hij is

duidelijk niet zo’n hardliner als Poetin. De tijd zal het leren.

Ik heb nooit zo geloofd in een Utopia, een wereld van al-

leen maar harmonie en zonder oorlog en geweld. We leven in

de wereld van dualiteit: donker en licht, vreugde en verdriet,

van geboorte en dood. Het was de wijze prediker die al

schreef: “Voor alles wat gebeurt, is er een uur, een tijd voor

alles wat er is onder de hemel.” Wel geloof ik dat een wereld-

wijd transformatie- en veranderingsproces tot de mogelijkhe-

den behoort, zoals ook Baily dat al zag: “...het is een feit dat

ondanks oorlog en afscheiding, ondanks wreedheid (Congo

LdK), ongebreidelde hartstochten en zelfzucht er niettemin op

dit ogenblik meer werkelijk begrip ontstaat, meer goede wil en

meer gerichte liefde dan ooit in de geschiedenis.”

Zij schreef dit zo’n zestig jaar geleden, nadat de wereld-

wijde waanzin was uitgeraasd wat ertoe heeft geleid dat er in

dit werelddeel al die jaren geen oorlog gewoed heeft. Nee,

voorlopig nog geen Utopia, maar het zou best kunnen dat we

nu aan het begin staan van zo’n periode van spirituele ople-

ving. Wat de wereld aan afgrijselijk geweld en lijden heeft ge-

zien en meegemaakt, heeft een snellere evolutie veroorzaakt

dan alle voorgaande eeuwen het geval was. Dit zag ook de

mysticus en ziener Sri Aurobindo die de mens zag als over-

gangswezen dat de mogelijkheid heeft om, voorbij het menta-

le, een supramentaal bewustzijn te bereiken en zo het leven op

aarde te transformeren. “Mij gaat het om de aarde, niet om an-

dere werelden als zodanig, ik zoek een aardse realisatie en

geen vlucht naar verre toppen.”

Hij wees erop dat de evolutie van de mens niet ophoudt bij

wat wij nu zijn. Yoga versnelt volgens hem het proces van de

evolutie. Wij zijn bezig een bovenmenselijk stadium te berei-

ken. Zoals de chimpansee tot mens evolueerde, zo evolueert de

mens naar het bovenmenselijke. Daartoe voert hij het begrip

supramentaal in. Elke overgang is een crisis. Daar is eerst de

geboorte van het psychische (Atman) in het hart van de gewo-

ne mens. De ziel zo gezegd. Maar later wordt in de geest de

goddelijke geest geboren (Purusha) die vervolgens de geest

vergoddelijkt. Nog weer later vindt er een derde transformatie

plaats: de supramentale. De gehele mens wordt vergoddelijkt.

Ik heb, vooral de laatste tijd, het gevoel gehad dat er iets

op til is. Dat er grote veranderingen gaande zijn. Ik voelde dit,

met vele anderen, toen de voor de mensheid zo heilzame kre-

dietcrisis uitbrak, waarmee een periode van het ‘grote graaien’

tot het verleden lijkt te behoren en er ook achter het dogma

van het marktdenken de nodige vraagtekens worden gezet. De

crisis kan een verdere omslag tot gevolg hebben, zo die al niet

is ingezet en uitgerekend in deze fase treedt een man als Oba-

ma naar voren en zien we ook een tot voor kort wat bleke

Wouter Bos uitgroeien tot een staatsman van formaat, naar wie

ook in Washington geluister wordt. Het is niet denkbeeldig dat

Bos dit land ooit ontstijgt en internationaal een belangrijke rol

zal gaan spelen. Ik zei het al dat politiek in Reflectie niet of

nauwelijks ter sprake komt, maar ik kom daar met het oog op

wat er nu wereldwijd en in ons land gaande is, op terug

De wereldwijde politieke ontwikkelingen hebben alles te

maken met de transformatie van het bewustzijn, zoals dat ook

blijkt uit het pas verschenen boek Welkom in 2012. Hype?

Welke hype?, waaraan ook ik een bijdrage leverde en waaraan

Frank den Outer in het volgende nummer aandacht zal schenk-

en. (zie ook de boekenrubriek)

Er zullen nog veel publicaties en boeken over dit thema

verschijnen. Een thema dat je ziet bij visionaire auteurs zoals

o.a. Sri Aurobindo veel is ‘evolutie’. Zo is ook het hele oeuvre

van Teilhard de Chardin geïnspireerd door dit evolutiedenken.

Maar dit is bijvoorbeeld ook het sleutelwoord in het boek Het

Wereldbrein van Peter Russell, waarin deze een aantal beslis-

sende sprongen signaleert die zich in het evolutieproces op

aarde hebben voorgedaan. Volgens hem is het tempo van de

evolutie duidelijk aan het toenemen: “Als de voor de huidige

tijd zo kenmerkende grote versnelling ons naar een evolutio-

naire sprong voert, wat staat ons dan te wachten? Zouden we

op de drempel kunnen staan van een sprong die net zo veelbe-

tekenend is als de evolutie van leven uit levenloze materie?”

En op een andere plaats schrijft hij: “De reeks wereldomvat-

tende problemen waar de mensheid nu tegenover staat zou

weleens van even groot belang kunnen zijn voor onze verdere

evolutie als destijds de zuurstofcrisis was. Nooit eerder in de

geschiedenis van het menselijk ras zijn de gevaren zo extreem

groot geweest; toch zijn ze in hun rol van evolutionaire kataly-

satoren misschien net wat we nodig hebben om ons naar een

hoger niveau te stuwen”. (4)

Veel auteurs spreken van een mondiaal transformatieproces,

maar nuchter bezien zou je kunnen vaststellen dat visionaire

figuren in vervlogen tijden ook vaak dat gevoel hadden. Toch

lijkt het erop dat er meer dan ooit sprake is van revolutionaire

De geboorte van de mens

Frits Moers

Zoals in het hieraan voorafgaande artikel van bisschop Frank,

“De schepping van hemel en aarde en van de mens” wordt ge-

zegd ( zie §2 daarvan), kan het eerste hoofdstuk van Genesis

een onuitputtelijke bron zijn om inzicht te krijgen in het wezen

van de mens. Ondernemen we die poging, dan kan inderdaad

tot verschillende bevindingen gekomen worden. Onder die be-

vindingen zijn zeker ook zeer persoonlijke, eigen bevindingen

van beschouwelijke of intuïtieve aard. Dat betekent geenszins

dat zulke “bevinding”de juiste is of hoeft te zijn. Wel betekent

dat, dat er een diepere betekenis gegeven kan worden aan dat

wat er letterlijk geschreven staat, hoe persoonlijk en ‘onweten-

schappelijk’ dan ook bekeken. Bij wat er geschreven staat, blijft

immers de vraag bestaan hóé de alleroorspronkelijkste tekst

vertaald werd en óf die bewoordingen wel de juiste (kunnen)

zijn. Gezonde twijfel en “logica” hoeven ook in religie niet ach-

terwege te blijven; integendeel, die kunnen er juist toe bijdragen

de diepere, innerlijke betekenis van “woorden” te achterhalen

en het “onlogische” te “begrijpen”.

De oorspronkelijke taal van Genesis
De oorspronkelijke taal van Genesis is het oud-Hebreeuws.

Het is een taal – vlot gezegd – die het wezen van het woord of

een begrip uitdrukt in getallen (ook cijfers); en een dergelijk

getal weer weergeeft met een letter, al iets minder abstract. Zo

is bijv. het ‘getal’ 1 de letter A, beide eigenlijk nog in abstrac-

tie, in wézen, nog “ongeboren”, nog niet uitgedrukt in iets

concreets. De volledig “uitgeschreven” letter A, de Alef (

A+L+E+F) – even heel eenvoudig gezegd – vormt het woord

‘(ossen)kop’. Daardoor ontstaat een bééld. De Hebreeuwse

lettertekens zijn pictogrammen, waarin dat beeld van een ge-

tal, letter of woord wordt uitgedrukt, getekend, geboren wordt.

En ook dat beeld verwijst naar een innerlijke betekenis, niet

naar bijv. een letterlijke (ossen)kop.

Een bééld … , zo zegt bisschop Frank in zijn artikel te-

recht: “ Een beeld van God betekent zoveel als: de mens

draagt een verwijzing naar God in zich”. De mens is dus niet

God, maar een beeld van God, dus wel goddelijk in zijn We-

zen.

1. De geboorte van het Wézen Mens
[Waar niet anders vermeld, zijn de bijbelteksten genomen uit:

Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift – Watchtower

Bible, 2006.]

De Mens werd geschapen door het Woord. Immers, in Ge-

nesis 1: 26 wordt gezegd: “Verder zei God: ‘Laten wij de

mens maken …”. God sprák dus. God sprak het Woord,

Woorden.

Maar voordat de Mens geschapen werd, sprak God al acht-

maal eerder (8x) om datgene te scheppen wat voor de mens

noodzakelijk is om te kunnen leven. We zien dat in Genesis 1,

in de volgende verzen:

1:3: “Nu zei God: ‘Er kome licht”’ …”

1:6: “Verder zei God: ‘Er kome een uitspansel tussen de

wateren’ …”

1:9: “Verder zei God: ‘Dat de wateren… verzameld worden en

het droge land te voorschijn kome”.

1:11: “Verder zei God:’De aarde late gras uitspruiten, zaaddra-

gende plantengroei, vruchtbomen waarvan het zaad erin is, op

de aarde’.”

1:14: “Verder zei God: ‘Dat er lichten komen aan het uitspan-

sel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en de

nacht; en ze moeten dienen tot tekenen en voor tijdperken en

dagen en jaren’.”

1:20: “Verder zei God: ‘Dat de wateren … levende zielen

voortbrengen en dat vliegende schepselen vliegen’.”

1:22: “Daarop zegende God ze en zei: ‘Weest vruchtbaar en

wordt tot vele …’.”

1:24: “Verder zei God: ‘Laat de aarde levende zielen voort-

brengen naar hun soort …’.”

Dat zijn de acht woorden van God, voordat de Mens ter

sprake komt. Er worden voorwaarden geschapen voor het le-

ven van de mens, in zijn éxistentie op aarde.

Zomaar 8 “woorden”, of bestaat er een innerlijke betekenis

van die “toevallige” 8, van de oorspronkelijke (Hebreeuwse) 8?

De Hebreeuwse 8 heeft de letter ‘Chet’ [zie afbeelding]. En

die letter, volledig uitgeschreven (C-H-E-T)

geeft het woord en het beeld ‘Omheining’,

te zien in het weergegeven pictogram, met

de opening naar beneden. De afbakening

dus, zo mooi verwoord in onze “Bezinning

op de Wijsheid” (naar Spr 8:28a,29) “Toen

Hij een kring trok boven het vlak van de af-

grond…Toen Hij de zee haar grenzen stelde

… Toen Hij de fundamenten der aarde legde…”. Dat is de

ruimte waarin de mens kan gaan existeren, als beeld Gods.

Tevens levert de 8, het achtste woord, (in het Hebreeuws)

het zegel van de kómende wereld, de wereld van de Gezalfde,

van de Koning. “Het achtste” levert de spijzen voor de Ko-

ning; de spijzen liggen klaar voor de Koning: … de schepping

ligt klaar voor de Mens.

Maar dat wezen ‘mens’ moet nog geschapen worden. En

dan volgt het negende Woord (9) van God: in Genesis 1: 26:

“Verder zei God: ‘Laten wij de mens maken naar ons beeld,

overeenkomstig onze gelijkenis…’.” (‘Beeld’ in het He-

breeuws ook: schaduw, dubbel).

Voor het eerst spreekt God hier met ‘Wij’, wat niet eerder

gebeurde, ook niet bij de dieren, die toch “levende zielen”

worden genoemd, en die gezegend werden.

Laten we eens kijken naar dat 9 Woord, naar de 9 in het

Hebreeuws.

Het goddelijke ‘dubbel’
De Hebreeuwse 9 staat voor de letter ‘Teth’, uitgeschreven

ook wel soms de ‘slang’ genoemd, maar dat geldt ook voor de

letter ‘60’. De slang is dubbel: zowel de aardse slang, de ge-



3. Scheppen in de liturgie van de heilige Mis*).
Na het Adeste Fideles en vóór de Herdenking van de Heiligen

bidt de celebrant tijdens de H. Mis:

“Dit alles vragen wij U (God de Vader), in de naam van

Uw Zoon, want wij erkennen en belijden dat door Hem alles

is geschapen …”.

Hier staat dus dat God de Zoon alles geschapen heeft.

Wordt dat ook zó bedoeld?

‘Door Hem’ is wel een correcte vertaling van het Engels

‘by Him’ van de LCC liturgy (1983). Het is gebaseerd op Kol

1:16,17a [3]. In het oorspronkelijke Grieks van het Nieuwe

Testament staat voor ‘door Hem’ in dit vers dia autou. De

King James Version (1611) van de Bijbel vertaalt dia autou

zwak met “by Him”; moderne Engelse vertalingen [4] geven

het weer met ‘through Him’, resp. by means of him (door Hem

heen, via Hem); maar de recente Engelse vertaling [5] met ‘in

him’, met een voetnoot bij ‘in’: Or by’ . De gezaghebbende

Franse vertaling 6] volgt deze interpretatie.

De Engelse tekst van de Vrij-Katholieke H. Mis volgt

blijkbaar de King James version: by Him.

Het Griekse dia betekent in dit verband ‘door iets heen,

zodat het eruit komt’. De juiste vertaling uit het Grieks moet

dus zijn: ‘via’ of ‘door bemiddeling van’. Daarmee worden de

hierboven aangehaalde liturgische woorden van de H. Mis:

Want wij erkennen en belijden….dat via (of: door bemid-

deling van) Hem alles is geschapen…, in overeenstemming

met moderne vertalingen.

De conclusie is, dat in de VK Misliturgie sprake is van

God de Vader die alles geschapen heeft, en wel door middel

van God de Zoon. In andere woorden: de eerste Logos - de

Vader is de Schepper, de tweede Logos - Zijn Zoon - is Zijn

manifestatie op aarde.

Hier wordt overigens niets gezegd over een ex nihilo van

de schepping; op andere plaatsen, in de VK leer [6], komt dit

wel ter sprake, afgezien van een enkele opmerking hierboven

in §1.

***

Noten
1a. Zie ook het artikel in dit nummer: De geboorte van de mens, Frits Moers.

1b. In het artikel van Frits Moers in dit nummer: De geboorte van de mens

wordt een andere en verdere benadering gegeven over het scheppend

spreken van God: (“en God zei”).

2. Ojas Th. de Ronde, God in de Evolutie - het Westen op zoek naar de Bron

van het leven, Reflectie 5(3), p 6-10

3. Kol 1:16,17a : Want in Hem (d.i. Christus) zijn alle dingen geschapen …;

alle dingen zijn door Hem en tot Hem

geschapen (1:16); en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in

Hem. (1:17a) - NBG 1952, of Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in

Hem. (1:17a - KBS 1995).

4. Interlinear Bible, J.P. Green, res. The Kingdom Interlinear Translation of

the Greek Scriptures (1969).

5. New Revised Standard Version (1995/2003): … for in (by) him all things

…. were created… all things have been created through him and for

him..

6. La bible de Jérusalem (1988), bij noot ‘Primauté du Christ’ (dans l’ordre de

la Creation): Il est l’image du Dieu invisble, Premier-Né, car c’est en lui

qu’ont été créées toutes choses … tout a été créé par et pour lui.

7. In de VK literatuur is hierover, en daarmee samenhangende zaken, veel te

vinden. In kort bestek, zie: Pelgrim op Aarde - hoofdlijnen van de

Vrij-Katholiek Visie in vogelvlucht, 94 blz, 1997.

Over de auteur mgr. Frank den Outer: zie nr. 1, voorjaar 2008.

gebeurtenissen en veranderingen, zoals dat ook blijkt uit de

komst van Obama in het Witte huis.

Wat er in Amerika gebeurt, zijn tekenen van hoop in een

wanhopige en wanhopende wereld. Het geeft velen een impuls

die zijn weerga niet kent. Obama is geen heilige en zal niet al-

les kunnen veranderen. Zijn verkiezing is een opmaat tot een

anders denken, tot een anders met elkaar omgaan. De geschie-

denis heeft aangetoond dat afgezien van manipulaties achter

de schermen, dramatische en ingrijpende veranderingen van

onderaf komen. Mensen hebben het gevoel dat ze een stem

hebben gekregen, gehoord worden. Obama is een exponent

van het mondiale transformatie en evolutieproces van deze

aarde en hij kan een inspiratiebron zijn om deze processen in

goede banen te leiden, hoezeer de tegenkrachten dit ook zullen

dwarsbomen. Ik zei het al, ik geloof niet zo in een Utopia.

Lijkt me trouwens erg saai, want in Utopia, lijkt mij, gebeurt

er niet veel en zal het evolutieproces stagneren of stoppen.

Sri Aurobindo wees er terecht op dat “wanneer de Vrede

een feit is, deze hogere of Goddelijke Kracht van omhoog kan

neerdalen en in ons werken."

We zullen dan eerst aan de vrede moeten werken, vooral

aan innerlijke vrede. Eerst vrede sluiten in en met onszelf. Hoe

kunnen de goddelijke krachten ons bereiken als we zelf niet in

harmonie zijn. Leven in een wereld van dualiteit, maar wel le-

vend vanuit een eenheidsbewustzijn.

Ik geloof daarom stellig dat het nu anders kan en anders in

de wereld zal gaan dan toe nu toe het geval was.

Yes, we can!



De schepping van hemel en aarde en van de mens

X Frank

Genesis, het eerste Bijbelboek, is het meest becommentarieer-

de gedeelte van het Oude testament. Daarin wordt verhaald

hoe de schepping van hemel en aarde en van de mens heeft

plaats gevonden; sommigen beschouwen het als een reële be-

schrijving van het ontstaan van het heelal en van het leven op

aarde, inclusief dat van de mens. Bij nader inzien kan dat na-

tuurlijk niet: Genesis is een mythe, die wezenlijke elementen

indirect en verhalend ter sprake brengt en geen feiten geeft

van kosmische of astronomische aard, of het ontstaan betref-

fende het leven op aarde.

Dit artikel gaat nader in op de schepping van het univer-

sum en de wereld, en (van het wezen) van de mens.

1. De schepping.
Schiep God alles, en gebeurde dat uit het niets?

Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus de Christus her-

dacht en, zoals bij elke geboorte, betreft het een nieuwe schep-

ping. Kerstmis is ook te omschrijven als de geboorte van het

nieuwe licht. Niet alleen een herdenking, ook wijst het op een

op die tijd plaatsvindende gebeurtenis, mogelijk zelfs gezien

als van kosmische aard. Christus openbaart zich dan op de in-

nerlijke gebieden als een nieuw Licht, waarvan de evangelist

Johannes zegt dat dit het ware, of waarachtige, of echte Licht

is, dat in de wereld komt en dat ieder mens verlicht (1:19)

De komst van dit Licht wordt in de duisternis van de nacht

aangekondigd door lichtwezens, de engelen, en verschijnt als-

of dit uit het niets voortkomt, geheel onvoorzien. (Hoe zou het

anders nieuw kunnen zijn als het was voorzien?) Het Christus-

licht komt uit de lichtwereld van God de Zoon en is er één

mee, een inzicht dat in de 4 -eeuwse geloofsbelijdenis van

Nicea tot uiting komt, waar sprake is van Licht van Licht.

In diezelfde tijd, in die 4de eeuw, daartoe lang voorbereid,

heeft het vroege christendom zich uitgesproken over het ont-

staan van de schepping. Naast de vele andere leerstellingen

vinden we het ex nihilo. Hiermee wordt kort de leer aangege-

ven dat God de wereld heeft geschapen, en dat dat gebeurde

‘uit het niets’, ex nihilo. Sinds die tijd, ten tijde van het conci-

lie van Nicea, maakt het ex nihilo deel uit van het orthodoxe

geloof. De Kerk meende zich toen op het Hebreeuwse boek

Genesis te kunnen baseren – dat gerekend werd tot de canon

van de bijbelse geschriften, definitief vastgesteld aan het eind

van die eeuw – door te verkondigen dat God de wereld schiep

uit het niets, maar dat was een visie die vreemd is aan de heer-

sende opvattingen van het Grieks Platonische denken. Daar

gold eerder dat de Allerhoogste door uitstortingen of emana-

ties leven en kracht in de wereld liet uitgaan en daardoor tot

openbaring kwam. Ook in het Joodse denken is sprake van

emanaties. De Kerk, in de eerste eeuwen, dacht daar anders

over. Aan de grootsheid en almacht van God wordt immers te-

kort gedaan als Hem alléén het scheppen van orde uit de oer-

chaos werd toebedeeld! Genesis spreekt weliswaar over de

Geest die over de wateren zweefde, maar God schiep toch im-

mers het hele universum en formeerde niet alleen de aarde en

de zon en de maan zoals Hij later de mens uit het stof der aar-

de formeerde. De kerkvaders Origenes (begin 3 eeuw) en

Clemens van Alexandrië (eind 2 eeuw) waren het er niet mee

eens. Dat mocht niet verhinderen dat het concilie van Nicea

het ex nihilo als dogma vastlegde. Het is nog steeds de gang-

bare idee van de Kerk.

In het Oosten, maar ook in het Westerse denken, is het

denkbeeld van perioden in de schepping en in het schepsel niet

onbekend. Ten aanzien van het Absolute, de ongeopenbaarde

God, houdt dit in dat Deze zich periodiek openbaart in een ge-

neratio spontanea. Dit wil zeggen dat er sprake is van het

spontaan ontstaan van iets zonder voortbrenger. Ook al betreft

het een Voortbrenger, dan onttrekt zich deze ongeopenbaarde

God totaal aan ons, en is voor ons alsof het iets uit het niets

door niets ontstaat.

Door te spreken over generatio spontanea, of over het ex

nihilo wordt hiermee toch niets verduidelijkt: het blijft een

mysterie hoe schepping en schepsel tot stand komen.

In het VK-denken – met name dat van Leadbeater – open-

baart God zich in Zijn Drievuldigheid door de oermaterie te be-

levendigen. Dat gebeurde het eerst door God de Heilige Geest

en lijkt in overeenstemming te zijn met de laatste zin van het

eerste vers van Genesis: de Geest Gods zweefde over de wate-

ren. Daarbij komt niet duidelijk naar voren dat God ook die oer-

materie schiep. Ook hier blijft het mysterie verborgen.

Wat heeft de huidige astronomie ons daarover te vertellen?

Misschien denkt u wel: ‘niets’, immers, natuurwetenschap en

religie bestrijken totaal verschillende gebieden, zo is de

algemene mening.

Nu blijkt het bijzonder moeilijk te zijn voor de astronomen

niets te vinden: niets is zo moeilijk … Het uiteindelijke niets –

zuiver vacuüm dus – zal moeten worden gezocht in de diepe

ruimte van het universum. Onlangs hebben astronomen dan

ook uitgestrekte gebieden van ‘niets’ gevonden, ver weg van

mensen, sterren en sterrenstelsels. Het zuivere vacuüm mag

dan wel zonder stof, zonder elementaire deeltjes of atomen

zijn, het zou niet leeg zijn, maar vol van energie! Zou dan toch

iets in het niets zijn? Zou dan bovendien iets uit het niets kun-

nen voortkomen? Er zijn nu al astronomen die menen dat die

energie, ‘gevangen’ in diep vacuüm aan te wenden is door

ruimte te scheppen.

Het vraagstuk van het ontstaan van iets, al of niet uit het

niets, komt mogelijk een stapje naderbij als we ons het sinds

Einstein (in het begin 20 eeuw) aanvaarde idee goed realise-

ren: materie kan worden getransformeerd in energie, en omge-

keerd energie in materie. Of anders gesteld: iets (materie) kan

voortkomen uit niets (energie), en dan geldt in zekere zin het

ex nihilo van het vroege christendom! Maar energie wordt te-

genwoordig hoe langer hoe duidelijkere ‘aan den lijve’ erva-

ren en beschouwd te behoren tot het, zij het subtiele, stoffe-

lijke gebied. Energie is dus zeker niet niets, en daarmee geldt

het ex nihilo juist weer niet. God formeerde dus ‘alleen maar’

de oermaterie, zoals Genesis het vertelt.

Immers, alleen op een bepaald, ‘laag’ niveau ervaren we ener-

gie direct als iets. Maar op een meer subtiel, en daarmee ook

meer wezenlijk niveau, is energie niets voor ons: immers ons

bewustzijn kan het niet vatten. Hebben Origenes en Clemens

van Alexandrië dan niet toch gelijk, als zij het niet eens zijn

met het ex nihilo? Maar zou de jonge Kerk, door dit wel te

aanvaarden, niet óók gelijk hebben als achter God de ongeo-

penbaarde Voortbrenger en Schepper van het hele universum

schuil gaat?

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door u daar bevestigd,

wat is dan de mens / sterveling dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar hem omziet.

Ps 8:4-5 (NBV )

Deze afsluitende versregels brengen ons tot het volgende

hoofdstuk.

2. De schepping van de mens
Het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek – Genesis 1

– blijkt een onuitputtelijke bron te zijn om daaruit nader in-

zicht te willen krijgen over het wezen van de mens. Velen,

door de jaren heen, hebben dat trachten te doen, en kwamen,

zoals te verwachten, tot verschillende bevindingen. Het leidde

ook tot verschillende, ‘officiële’ vertalingen van eenzelfde

vers binnen eenzelfde taal, ook wanneer rekening werd gehou-

den met het gegeven dat de oorspronkelijke taal van Genesis

het oud-Hebreeuws is – dat later in het Grieks werd vertaald.

Het Grieks werd in vele gevallen de basis van alle Westerse

vertalingen., maar ook het Duits van de ‘Maarten Luther-

vertaling’ van de Bijbel voor de reformatorische christenen.

Het eerste deel van het zesentwintigste vers uit hoofdstuk

één van het boek Genesis (Gen 1:26a) luidt in het Nederlands

van drie verschillende, recente Bijbelvertalingen:

God zeide: Laat ons mensen maken, naar ons beeld, als

onze gelijkenis. (NBG 1952)

God zei: Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons,

op ons gelijkend (KBS 1995)

God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn,

die op ons lijken. (NBV 2004)

Het woord ‘mens’– in het Hebreeuws ‘adam’ – is een collec-

tief, dat ook’ mensheid’ kan betekenen. En ‘beeld van God’

betekent zoveel als: de mens draagt een verwijzing naar God

in zich. In het volgende vers (Gen 1:27) wordt vermeld, ook

hier in drie vertalingen weergegeven:

En God schiep de mens naar zijn beeld;

naar Gods beeld schiep Hij hem;

man en vrouw schiep Hij hen. (NBG 1952)

En God schiep de mens naar zijn beeld,

beeld van God schiep Hij hem;

mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (KBS 1995)

God schiep de mens als zijn evenbeeld,

als evenbeeld van God schiep hij hem,

mannelijk en vrouwelijk schiep hij

de mensen. (NBV 2004)

Dit enkele vers (Gen 1:27) bestaat uit drie regels poëzie. Het is

karakteristiek voor Bijbels verhalend proza dat de verhaal-

vorm soms onderbroken wordt door dichtregels om een be-

langrijk moment te accentueren. In elke regel staat het werk-

woord ‘scheppen’, in totaal dus drie keer – een Bijbels rond

getal – als om te onderstrepen dat het scheppingswerk zijn

hoogtepunt bereikt heeft. De strekking van de tweede regel

van dit vers is niet dat de mens een man is, ook al staat hier

‘hem’. Ook in het Hebreeuws is ‘mens’ een mannelijk

woord. De uitdrukkelijke boodschap is dat de mens ‘manne-

lijk en vrouwelijk’ is, zoals de derde versregel te verstaan

geeft, al wordt dat in de derde, nieuwste vertaling van 2004

(NBV) niet zó opgevat. De verteller heeft mogelijk iedere

zweem van dominantie van de man over de vrouw, of omge-

keerd, willen vermijden.

Volgens de Midrasj – de gezaghebbende exegese van de

Hebreeuwse Bijbel – bestond de mens oorspronkelijk uit twee

helften: de een mannelijk, de ander vrouwelijk (androgyn).

Daartoe geeft Gen 5:2 wel aanleiding, hoewel de NBG-verta-

ling hieraan voorbij gaat (Man en vrouw schiep Hij hen), ter-

wijl de latere, hier weergegeven vertalingen (Mannelijk en

vrouwelijk schiep Hij hen) – KBS, en (Mannelijk en vrouwe-

lijk schiep hij de mensen) – NBV, ook wel de androgyne mens

zouden kunnen bedoelen.

Waar hier sprake is van het beeld en de gelijkenis (in vers

26a), zou het gaan over de gehele mens – niet over een deel

ervan als geest, of ziel of lichaam. En bovendien betreft het

hier elk mens, niet zoals bij voorbeeld in Egypte waar alleen

de farao het levende evenbeeld was van de godheid. He-

breeuwse werkwoorden voor maken (asa) in vers 1:26 en

scheppen (bare) in vers 1:27 verschillen overigens wel, maar

hebben dezelfde betekenis.

In beide scheppingsverzen van dit eerste scheppingsver-

haal (in Gen 1) staat dat man en vrouw ‘naast elkaar’ worden

geschapen; en daar komt geen materie aan te pas. Dit is in te-

genstelling tot het tweede scheppingsverhaal (in Gen 2:22)

waar de schepping ‘na elkaar’ plaats vindt: eerste de man, dan

de vrouw; en bovendien maakt hierbij de schepper gebruik

van materie. Maar in beide verhalen wordt de mens pas ge-

schapen nadat hemel en aarde op orde zijn gebracht.

Dat aan het eerste scheppingsverhaal van de mens geen ma-

terie te pas komt, pleit voor de idee dat het wezen van de mens

gelijkenis vertoont met God; en de geslachtelijkheid niet be-

hoort tot het wezenlijke. De mens is dus ‘in wezen’ goddelijk.

En aan de schepping van de wezenlijke mens (Gen 1:26a en 27)

gaat de schepping van hemel en aarde vooraf (Gen 1:1-2:4a) en

volgt daarop later (in Gen 2:4b - 5:32) de schepping van de tota-

le mens, inclusief de materiële lichamelijkheid. [1a]

Welke waarde moeten we toekennen aan het eerste Bijbel-

boek Genesis, of nauwkeuriger aan Gen 1-2.4? Is het waar?

Beschrijft het de werkelijkheid? Het boek kan zeker niet let-

terlijk worden genomen: de zes scheppingsdagen (Gen 1) stro-

ken natuurlijk niet met de wetenschappelijke bevindingen over

ontstaan van de aarde en dat van het leven op de aarde. Het is

ook goed te weten dat Genesis het resultaat is van een zeer

lang proces, waarin teksten van verschillende tijden en oor-

sprong bij elkaar zijn gebracht en bewerkt. Het redactieproces

begon ca 1000 v.Chr. en omvatte een periode van ca. 500 jaar.

Toch kunnen we aan dat eerste Bijbelboek op een enkel punt

reële waarde toekennen: het voornaamste is wel dat de mens

een evenbeeld is van God, in wezen dus goddelijk, maar nog

niet voltooid. De mens is een zich ontwikkelend wezen. [1b].

In een fascinerend artikel [2] in het vorige (herfst)nummer

van Reflectie, wordt veel meer dan hier boven diepgaand ge-

schreven over het eerste Bijbelboek Genesis, speciaal over het

eerst hoofdstuk daarvan, de oude priestercodex, dat pas in de

6de eeuw v.Chr. ‘ontdenkt’ werd en aan de Hebreeuwse bijbel

– de vijf boeken van Mozes – werd toegevoegd. Gen 1: 26 en

27 komen daarin natuurlijk ook ter sprake.
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kort gedaan als Hem alléén het scheppen van orde uit de oer-

chaos werd toebedeeld! Genesis spreekt weliswaar over de

Geest die over de wateren zweefde, maar God schiep toch im-

mers het hele universum en formeerde niet alleen de aarde en

de zon en de maan zoals Hij later de mens uit het stof der aar-

de formeerde. De kerkvaders Origenes (begin 3 eeuw) en

Clemens van Alexandrië (eind 2 eeuw) waren het er niet mee

eens. Dat mocht niet verhinderen dat het concilie van Nicea

het ex nihilo als dogma vastlegde. Het is nog steeds de gang-

bare idee van de Kerk.

In het Oosten, maar ook in het Westerse denken, is het

denkbeeld van perioden in de schepping en in het schepsel niet

onbekend. Ten aanzien van het Absolute, de ongeopenbaarde

God, houdt dit in dat Deze zich periodiek openbaart in een ge-

neratio spontanea. Dit wil zeggen dat er sprake is van het

spontaan ontstaan van iets zonder voortbrenger. Ook al betreft

het een Voortbrenger, dan onttrekt zich deze ongeopenbaarde

God totaal aan ons, en is voor ons alsof het iets uit het niets

door niets ontstaat.

Door te spreken over generatio spontanea, of over het ex

nihilo wordt hiermee toch niets verduidelijkt: het blijft een

mysterie hoe schepping en schepsel tot stand komen.

In het VK-denken – met name dat van Leadbeater – open-

baart God zich in Zijn Drievuldigheid door de oermaterie te be-

levendigen. Dat gebeurde het eerst door God de Heilige Geest

en lijkt in overeenstemming te zijn met de laatste zin van het

eerste vers van Genesis: de Geest Gods zweefde over de wate-

ren. Daarbij komt niet duidelijk naar voren dat God ook die oer-

materie schiep. Ook hier blijft het mysterie verborgen.

Wat heeft de huidige astronomie ons daarover te vertellen?

Misschien denkt u wel: ‘niets’, immers, natuurwetenschap en

religie bestrijken totaal verschillende gebieden, zo is de

algemene mening.

Nu blijkt het bijzonder moeilijk te zijn voor de astronomen

niets te vinden: niets is zo moeilijk … Het uiteindelijke niets –

zuiver vacuüm dus – zal moeten worden gezocht in de diepe

ruimte van het universum. Onlangs hebben astronomen dan

ook uitgestrekte gebieden van ‘niets’ gevonden, ver weg van

mensen, sterren en sterrenstelsels. Het zuivere vacuüm mag

dan wel zonder stof, zonder elementaire deeltjes of atomen

zijn, het zou niet leeg zijn, maar vol van energie! Zou dan toch

iets in het niets zijn? Zou dan bovendien iets uit het niets kun-

nen voortkomen? Er zijn nu al astronomen die menen dat die

energie, ‘gevangen’ in diep vacuüm aan te wenden is door

ruimte te scheppen.

Het vraagstuk van het ontstaan van iets, al of niet uit het

niets, komt mogelijk een stapje naderbij als we ons het sinds

Einstein (in het begin 20 eeuw) aanvaarde idee goed realise-

ren: materie kan worden getransformeerd in energie, en omge-

keerd energie in materie. Of anders gesteld: iets (materie) kan

voortkomen uit niets (energie), en dan geldt in zekere zin het

ex nihilo van het vroege christendom! Maar energie wordt te-

genwoordig hoe langer hoe duidelijkere ‘aan den lijve’ erva-

ren en beschouwd te behoren tot het, zij het subtiele, stoffe-

lijke gebied. Energie is dus zeker niet niets, en daarmee geldt

het ex nihilo juist weer niet. God formeerde dus ‘alleen maar’

de oermaterie, zoals Genesis het vertelt.

Immers, alleen op een bepaald, ‘laag’ niveau ervaren we ener-

gie direct als iets. Maar op een meer subtiel, en daarmee ook

meer wezenlijk niveau, is energie niets voor ons: immers ons

bewustzijn kan het niet vatten. Hebben Origenes en Clemens

van Alexandrië dan niet toch gelijk, als zij het niet eens zijn

met het ex nihilo? Maar zou de jonge Kerk, door dit wel te

aanvaarden, niet óók gelijk hebben als achter God de ongeo-

penbaarde Voortbrenger en Schepper van het hele universum

schuil gaat?

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door u daar bevestigd,

wat is dan de mens / sterveling dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar hem omziet.

Ps 8:4-5 (NBV )

Deze afsluitende versregels brengen ons tot het volgende

hoofdstuk.

2. De schepping van de mens
Het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek – Genesis 1

– blijkt een onuitputtelijke bron te zijn om daaruit nader in-

zicht te willen krijgen over het wezen van de mens. Velen,

door de jaren heen, hebben dat trachten te doen, en kwamen,

zoals te verwachten, tot verschillende bevindingen. Het leidde

ook tot verschillende, ‘officiële’ vertalingen van eenzelfde

vers binnen eenzelfde taal, ook wanneer rekening werd gehou-

den met het gegeven dat de oorspronkelijke taal van Genesis

het oud-Hebreeuws is – dat later in het Grieks werd vertaald.

Het Grieks werd in vele gevallen de basis van alle Westerse

vertalingen., maar ook het Duits van de ‘Maarten Luther-

vertaling’ van de Bijbel voor de reformatorische christenen.

Het eerste deel van het zesentwintigste vers uit hoofdstuk

één van het boek Genesis (Gen 1:26a) luidt in het Nederlands

van drie verschillende, recente Bijbelvertalingen:

God zeide: Laat ons mensen maken, naar ons beeld, als

onze gelijkenis. (NBG 1952)

God zei: Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons,

op ons gelijkend (KBS 1995)

God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn,

die op ons lijken. (NBV 2004)

Het woord ‘mens’– in het Hebreeuws ‘adam’ – is een collec-

tief, dat ook’ mensheid’ kan betekenen. En ‘beeld van God’

betekent zoveel als: de mens draagt een verwijzing naar God

in zich. In het volgende vers (Gen 1:27) wordt vermeld, ook

hier in drie vertalingen weergegeven:

En God schiep de mens naar zijn beeld;

naar Gods beeld schiep Hij hem;

man en vrouw schiep Hij hen. (NBG 1952)

En God schiep de mens naar zijn beeld,

beeld van God schiep Hij hem;

mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (KBS 1995)

God schiep de mens als zijn evenbeeld,

als evenbeeld van God schiep hij hem,

mannelijk en vrouwelijk schiep hij

de mensen. (NBV 2004)

Dit enkele vers (Gen 1:27) bestaat uit drie regels poëzie. Het is

karakteristiek voor Bijbels verhalend proza dat de verhaal-

vorm soms onderbroken wordt door dichtregels om een be-

langrijk moment te accentueren. In elke regel staat het werk-

woord ‘scheppen’, in totaal dus drie keer – een Bijbels rond

getal – als om te onderstrepen dat het scheppingswerk zijn

hoogtepunt bereikt heeft. De strekking van de tweede regel

van dit vers is niet dat de mens een man is, ook al staat hier

‘hem’. Ook in het Hebreeuws is ‘mens’ een mannelijk

woord. De uitdrukkelijke boodschap is dat de mens ‘manne-

lijk en vrouwelijk’ is, zoals de derde versregel te verstaan

geeft, al wordt dat in de derde, nieuwste vertaling van 2004

(NBV) niet zó opgevat. De verteller heeft mogelijk iedere

zweem van dominantie van de man over de vrouw, of omge-

keerd, willen vermijden.

Volgens de Midrasj – de gezaghebbende exegese van de

Hebreeuwse Bijbel – bestond de mens oorspronkelijk uit twee

helften: de een mannelijk, de ander vrouwelijk (androgyn).

Daartoe geeft Gen 5:2 wel aanleiding, hoewel de NBG-verta-

ling hieraan voorbij gaat (Man en vrouw schiep Hij hen), ter-

wijl de latere, hier weergegeven vertalingen (Mannelijk en

vrouwelijk schiep Hij hen) – KBS, en (Mannelijk en vrouwe-

lijk schiep hij de mensen) – NBV, ook wel de androgyne mens

zouden kunnen bedoelen.

Waar hier sprake is van het beeld en de gelijkenis (in vers

26a), zou het gaan over de gehele mens – niet over een deel

ervan als geest, of ziel of lichaam. En bovendien betreft het

hier elk mens, niet zoals bij voorbeeld in Egypte waar alleen

de farao het levende evenbeeld was van de godheid. He-

breeuwse werkwoorden voor maken (asa) in vers 1:26 en

scheppen (bare) in vers 1:27 verschillen overigens wel, maar

hebben dezelfde betekenis.

In beide scheppingsverzen van dit eerste scheppingsver-

haal (in Gen 1) staat dat man en vrouw ‘naast elkaar’ worden

geschapen; en daar komt geen materie aan te pas. Dit is in te-

genstelling tot het tweede scheppingsverhaal (in Gen 2:22)

waar de schepping ‘na elkaar’ plaats vindt: eerste de man, dan

de vrouw; en bovendien maakt hierbij de schepper gebruik

van materie. Maar in beide verhalen wordt de mens pas ge-

schapen nadat hemel en aarde op orde zijn gebracht.

Dat aan het eerste scheppingsverhaal van de mens geen ma-

terie te pas komt, pleit voor de idee dat het wezen van de mens

gelijkenis vertoont met God; en de geslachtelijkheid niet be-

hoort tot het wezenlijke. De mens is dus ‘in wezen’ goddelijk.

En aan de schepping van de wezenlijke mens (Gen 1:26a en 27)

gaat de schepping van hemel en aarde vooraf (Gen 1:1-2:4a) en

volgt daarop later (in Gen 2:4b - 5:32) de schepping van de tota-

le mens, inclusief de materiële lichamelijkheid. [1a]

Welke waarde moeten we toekennen aan het eerste Bijbel-

boek Genesis, of nauwkeuriger aan Gen 1-2.4? Is het waar?

Beschrijft het de werkelijkheid? Het boek kan zeker niet let-

terlijk worden genomen: de zes scheppingsdagen (Gen 1) stro-

ken natuurlijk niet met de wetenschappelijke bevindingen over

ontstaan van de aarde en dat van het leven op de aarde. Het is

ook goed te weten dat Genesis het resultaat is van een zeer

lang proces, waarin teksten van verschillende tijden en oor-

sprong bij elkaar zijn gebracht en bewerkt. Het redactieproces

begon ca 1000 v.Chr. en omvatte een periode van ca. 500 jaar.

Toch kunnen we aan dat eerste Bijbelboek op een enkel punt

reële waarde toekennen: het voornaamste is wel dat de mens

een evenbeeld is van God, in wezen dus goddelijk, maar nog

niet voltooid. De mens is een zich ontwikkelend wezen. [1b].

In een fascinerend artikel [2] in het vorige (herfst)nummer

van Reflectie, wordt veel meer dan hier boven diepgaand ge-

schreven over het eerste Bijbelboek Genesis, speciaal over het

eerst hoofdstuk daarvan, de oude priestercodex, dat pas in de

6de eeuw v.Chr. ‘ontdenkt’ werd en aan de Hebreeuwse bijbel

– de vijf boeken van Mozes – werd toegevoegd. Gen 1: 26 en

27 komen daarin natuurlijk ook ter sprake.



3. Scheppen in de liturgie van de heilige Mis*).
Na het Adeste Fideles en vóór de Herdenking van de Heiligen

bidt de celebrant tijdens de H. Mis:

“Dit alles vragen wij U (God de Vader), in de naam van

Uw Zoon, want wij erkennen en belijden dat door Hem alles

is geschapen …”.

Hier staat dus dat God de Zoon alles geschapen heeft.

Wordt dat ook zó bedoeld?

‘Door Hem’ is wel een correcte vertaling van het Engels

‘by Him’ van de LCC liturgy (1983). Het is gebaseerd op Kol

1:16,17a [3]. In het oorspronkelijke Grieks van het Nieuwe

Testament staat voor ‘door Hem’ in dit vers dia autou. De

King James Version (1611) van de Bijbel vertaalt dia autou

zwak met “by Him”; moderne Engelse vertalingen [4] geven

het weer met ‘through Him’, resp. by means of him (door Hem

heen, via Hem); maar de recente Engelse vertaling [5] met ‘in

him’, met een voetnoot bij ‘in’: Or by’ . De gezaghebbende

Franse vertaling 6] volgt deze interpretatie.

De Engelse tekst van de Vrij-Katholieke H. Mis volgt

blijkbaar de King James version: by Him.

Het Griekse dia betekent in dit verband ‘door iets heen,

zodat het eruit komt’. De juiste vertaling uit het Grieks moet

dus zijn: ‘via’ of ‘door bemiddeling van’. Daarmee worden de

hierboven aangehaalde liturgische woorden van de H. Mis:

Want wij erkennen en belijden….dat via (of: door bemid-

deling van) Hem alles is geschapen…, in overeenstemming

met moderne vertalingen.

De conclusie is, dat in de VK Misliturgie sprake is van

God de Vader die alles geschapen heeft, en wel door middel

van God de Zoon. In andere woorden: de eerste Logos - de

Vader is de Schepper, de tweede Logos - Zijn Zoon - is Zijn

manifestatie op aarde.

Hier wordt overigens niets gezegd over een ex nihilo van

de schepping; op andere plaatsen, in de VK leer [6], komt dit

wel ter sprake, afgezien van een enkele opmerking hierboven

in §1.

***

Noten
1a. Zie ook het artikel in dit nummer: De geboorte van de mens, Frits Moers.

1b. In het artikel van Frits Moers in dit nummer: De geboorte van de mens

wordt een andere en verdere benadering gegeven over het scheppend

spreken van God: (“en God zei”).

2. Ojas Th. de Ronde, God in de Evolutie - het Westen op zoek naar de Bron

van het leven, Reflectie 5(3), p 6-10

3. Kol 1:16,17a : Want in Hem (d.i. Christus) zijn alle dingen geschapen …;

alle dingen zijn door Hem en tot Hem

geschapen (1:16); en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in

Hem. (1:17a) - NBG 1952, of Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in

Hem. (1:17a - KBS 1995).

4. Interlinear Bible, J.P. Green, res. The Kingdom Interlinear Translation of

the Greek Scriptures (1969).

5. New Revised Standard Version (1995/2003): … for in (by) him all things

…. were created… all things have been created through him and for

him..

6. La bible de Jérusalem (1988), bij noot ‘Primauté du Christ’ (dans l’ordre de

la Creation): Il est l’image du Dieu invisble, Premier-Né, car c’est en lui

qu’ont été créées toutes choses … tout a été créé par et pour lui.

7. In de VK literatuur is hierover, en daarmee samenhangende zaken, veel te

vinden. In kort bestek, zie: Pelgrim op Aarde - hoofdlijnen van de

Vrij-Katholiek Visie in vogelvlucht, 94 blz, 1997.

Over de auteur mgr. Frank den Outer: zie nr. 1, voorjaar 2008.

gebeurtenissen en veranderingen, zoals dat ook blijkt uit de

komst van Obama in het Witte huis.

Wat er in Amerika gebeurt, zijn tekenen van hoop in een

wanhopige en wanhopende wereld. Het geeft velen een impuls

die zijn weerga niet kent. Obama is geen heilige en zal niet al-

les kunnen veranderen. Zijn verkiezing is een opmaat tot een

anders denken, tot een anders met elkaar omgaan. De geschie-

denis heeft aangetoond dat afgezien van manipulaties achter

de schermen, dramatische en ingrijpende veranderingen van

onderaf komen. Mensen hebben het gevoel dat ze een stem

hebben gekregen, gehoord worden. Obama is een exponent

van het mondiale transformatie en evolutieproces van deze

aarde en hij kan een inspiratiebron zijn om deze processen in

goede banen te leiden, hoezeer de tegenkrachten dit ook zullen

dwarsbomen. Ik zei het al, ik geloof niet zo in een Utopia.

Lijkt me trouwens erg saai, want in Utopia, lijkt mij, gebeurt

er niet veel en zal het evolutieproces stagneren of stoppen.

Sri Aurobindo wees er terecht op dat “wanneer de Vrede

een feit is, deze hogere of Goddelijke Kracht van omhoog kan

neerdalen en in ons werken."

We zullen dan eerst aan de vrede moeten werken, vooral

aan innerlijke vrede. Eerst vrede sluiten in en met onszelf. Hoe

kunnen de goddelijke krachten ons bereiken als we zelf niet in

harmonie zijn. Leven in een wereld van dualiteit, maar wel le-

vend vanuit een eenheidsbewustzijn.

Ik geloof daarom stellig dat het nu anders kan en anders in

de wereld zal gaan dan toe nu toe het geval was.

Yes, we can!



“De mensheid beweegt zich steeds meer in de richting van een-

heidsbewustzijn. De Verenigde Staten en de internationale ge-

meenschap hebben gedurende de onlangs afgeronde

Amerikaanse presidentsverkiezingen een bijzondere ontwikke-

ling ondergaan. Dit proces is veel verder gegaan dan het simpel-

weg kiezen van een president. Met het oog op de centrale rol

die de Verenigde Staten binnen de internationale gemeenschap

spelen, zijn deze verkiezingen van wezenlijk belang voor de

mensheid in het algemeen geweest. Toch hebben de laatste pre-

sidentsverkiezingen een extra speciale betekenis gehad. De hele

wereld conformeerde zich aan het bewustzijnsproces dat zich

binnen de VS afspeelde. Jullie hebben, met z’n allen, niet alleen

een nieuwe president, maar in wezen voor een nieuw tijdperk

gekozen. Een tijdperk waar jullie samen in willen stappen. Jullie

hebben gekozen voor wie jullie in essentie willen zijn en dus

niet alleen een nieuwe president voor de VS.”

Het zijn woorden die uit mijn hart zijn gegrepen, want zo-

als dat hier is verwoord, heb ik het rond die verkiezingen ook

zo ervaren. Er was meer aan de hand dan het simpelweg kie-

zen van een president. Hier was een onbewuste onderstroom

gaande die wereldwijd gesteund werd en wordt. Met de komst

van Obama als de machtigste man te wereld, lijkt er in de

Amerikaanse cultuur straks veel te veranderen en lijkt er af-

scheid genomen te zijn van een tijdperk, van het oude

tijds-machtsdenken.

Eenheidsbewustzijn
Ooit was Obama buurtwerker die de consensus zocht en sa-

men met anderen de problemen probeerde op te lossen. Niet in

een polarisatie, maar in een harmoniemodel. Je zou haast zeg-

gen dat met de komst van Obama in het Witte Huis het in ons

land vaak zo verguisde poldermodel z’n intrede doet in de

VS,, wat ook in de rest van de wereld tot veranderingen kan

leiden. Kijk maar eens naar Rusland: de nieuwe Russische

president Medvedev mag dan spierballentaal bezigen, hij is

duidelijk niet zo’n hardliner als Poetin. De tijd zal het leren.

Ik heb nooit zo geloofd in een Utopia, een wereld van al-

leen maar harmonie en zonder oorlog en geweld. We leven in

de wereld van dualiteit: donker en licht, vreugde en verdriet,

van geboorte en dood. Het was de wijze prediker die al

schreef: “Voor alles wat gebeurt, is er een uur, een tijd voor

alles wat er is onder de hemel.” Wel geloof ik dat een wereld-

wijd transformatie- en veranderingsproces tot de mogelijkhe-

den behoort, zoals ook Baily dat al zag: “...het is een feit dat

ondanks oorlog en afscheiding, ondanks wreedheid (Congo

LdK), ongebreidelde hartstochten en zelfzucht er niettemin op

dit ogenblik meer werkelijk begrip ontstaat, meer goede wil en

meer gerichte liefde dan ooit in de geschiedenis.”

Zij schreef dit zo’n zestig jaar geleden, nadat de wereld-

wijde waanzin was uitgeraasd wat ertoe heeft geleid dat er in

dit werelddeel al die jaren geen oorlog gewoed heeft. Nee,

voorlopig nog geen Utopia, maar het zou best kunnen dat we

nu aan het begin staan van zo’n periode van spirituele ople-

ving. Wat de wereld aan afgrijselijk geweld en lijden heeft ge-

zien en meegemaakt, heeft een snellere evolutie veroorzaakt

dan alle voorgaande eeuwen het geval was. Dit zag ook de

mysticus en ziener Sri Aurobindo die de mens zag als over-

gangswezen dat de mogelijkheid heeft om, voorbij het menta-

le, een supramentaal bewustzijn te bereiken en zo het leven op

aarde te transformeren. “Mij gaat het om de aarde, niet om an-

dere werelden als zodanig, ik zoek een aardse realisatie en

geen vlucht naar verre toppen.”

Hij wees erop dat de evolutie van de mens niet ophoudt bij

wat wij nu zijn. Yoga versnelt volgens hem het proces van de

evolutie. Wij zijn bezig een bovenmenselijk stadium te berei-

ken. Zoals de chimpansee tot mens evolueerde, zo evolueert de

mens naar het bovenmenselijke. Daartoe voert hij het begrip

supramentaal in. Elke overgang is een crisis. Daar is eerst de

geboorte van het psychische (Atman) in het hart van de gewo-

ne mens. De ziel zo gezegd. Maar later wordt in de geest de

goddelijke geest geboren (Purusha) die vervolgens de geest

vergoddelijkt. Nog weer later vindt er een derde transformatie

plaats: de supramentale. De gehele mens wordt vergoddelijkt.

Ik heb, vooral de laatste tijd, het gevoel gehad dat er iets

op til is. Dat er grote veranderingen gaande zijn. Ik voelde dit,

met vele anderen, toen de voor de mensheid zo heilzame kre-

dietcrisis uitbrak, waarmee een periode van het ‘grote graaien’

tot het verleden lijkt te behoren en er ook achter het dogma

van het marktdenken de nodige vraagtekens worden gezet. De

crisis kan een verdere omslag tot gevolg hebben, zo die al niet

is ingezet en uitgerekend in deze fase treedt een man als Oba-

ma naar voren en zien we ook een tot voor kort wat bleke

Wouter Bos uitgroeien tot een staatsman van formaat, naar wie

ook in Washington geluister wordt. Het is niet denkbeeldig dat

Bos dit land ooit ontstijgt en internationaal een belangrijke rol

zal gaan spelen. Ik zei het al dat politiek in Reflectie niet of

nauwelijks ter sprake komt, maar ik kom daar met het oog op

wat er nu wereldwijd en in ons land gaande is, op terug

De wereldwijde politieke ontwikkelingen hebben alles te

maken met de transformatie van het bewustzijn, zoals dat ook

blijkt uit het pas verschenen boek Welkom in 2012. Hype?

Welke hype?, waaraan ook ik een bijdrage leverde en waaraan

Frank den Outer in het volgende nummer aandacht zal schenk-

en. (zie ook de boekenrubriek)

Er zullen nog veel publicaties en boeken over dit thema

verschijnen. Een thema dat je ziet bij visionaire auteurs zoals

o.a. Sri Aurobindo veel is ‘evolutie’. Zo is ook het hele oeuvre

van Teilhard de Chardin geïnspireerd door dit evolutiedenken.

Maar dit is bijvoorbeeld ook het sleutelwoord in het boek Het

Wereldbrein van Peter Russell, waarin deze een aantal beslis-

sende sprongen signaleert die zich in het evolutieproces op

aarde hebben voorgedaan. Volgens hem is het tempo van de

evolutie duidelijk aan het toenemen: “Als de voor de huidige

tijd zo kenmerkende grote versnelling ons naar een evolutio-

naire sprong voert, wat staat ons dan te wachten? Zouden we

op de drempel kunnen staan van een sprong die net zo veelbe-

tekenend is als de evolutie van leven uit levenloze materie?”

En op een andere plaats schrijft hij: “De reeks wereldomvat-

tende problemen waar de mensheid nu tegenover staat zou

weleens van even groot belang kunnen zijn voor onze verdere

evolutie als destijds de zuurstofcrisis was. Nooit eerder in de

geschiedenis van het menselijk ras zijn de gevaren zo extreem

groot geweest; toch zijn ze in hun rol van evolutionaire kataly-

satoren misschien net wat we nodig hebben om ons naar een

hoger niveau te stuwen”. (4)

Veel auteurs spreken van een mondiaal transformatieproces,

maar nuchter bezien zou je kunnen vaststellen dat visionaire

figuren in vervlogen tijden ook vaak dat gevoel hadden. Toch

lijkt het erop dat er meer dan ooit sprake is van revolutionaire

De geboorte van de mens

Frits Moers

Zoals in het hieraan voorafgaande artikel van bisschop Frank,

“De schepping van hemel en aarde en van de mens” wordt ge-

zegd ( zie §2 daarvan), kan het eerste hoofdstuk van Genesis

een onuitputtelijke bron zijn om inzicht te krijgen in het wezen

van de mens. Ondernemen we die poging, dan kan inderdaad

tot verschillende bevindingen gekomen worden. Onder die be-

vindingen zijn zeker ook zeer persoonlijke, eigen bevindingen

van beschouwelijke of intuïtieve aard. Dat betekent geenszins

dat zulke “bevinding”de juiste is of hoeft te zijn. Wel betekent

dat, dat er een diepere betekenis gegeven kan worden aan dat

wat er letterlijk geschreven staat, hoe persoonlijk en ‘onweten-

schappelijk’ dan ook bekeken. Bij wat er geschreven staat, blijft

immers de vraag bestaan hóé de alleroorspronkelijkste tekst

vertaald werd en óf die bewoordingen wel de juiste (kunnen)

zijn. Gezonde twijfel en “logica” hoeven ook in religie niet ach-

terwege te blijven; integendeel, die kunnen er juist toe bijdragen

de diepere, innerlijke betekenis van “woorden” te achterhalen

en het “onlogische” te “begrijpen”.

De oorspronkelijke taal van Genesis
De oorspronkelijke taal van Genesis is het oud-Hebreeuws.

Het is een taal – vlot gezegd – die het wezen van het woord of

een begrip uitdrukt in getallen (ook cijfers); en een dergelijk

getal weer weergeeft met een letter, al iets minder abstract. Zo

is bijv. het ‘getal’ 1 de letter A, beide eigenlijk nog in abstrac-

tie, in wézen, nog “ongeboren”, nog niet uitgedrukt in iets

concreets. De volledig “uitgeschreven” letter A, de Alef (

A+L+E+F) – even heel eenvoudig gezegd – vormt het woord

‘(ossen)kop’. Daardoor ontstaat een bééld. De Hebreeuwse

lettertekens zijn pictogrammen, waarin dat beeld van een ge-

tal, letter of woord wordt uitgedrukt, getekend, geboren wordt.

En ook dat beeld verwijst naar een innerlijke betekenis, niet

naar bijv. een letterlijke (ossen)kop.

Een bééld … , zo zegt bisschop Frank in zijn artikel te-

recht: “ Een beeld van God betekent zoveel als: de mens

draagt een verwijzing naar God in zich”. De mens is dus niet

God, maar een beeld van God, dus wel goddelijk in zijn We-

zen.

1. De geboorte van het Wézen Mens
[Waar niet anders vermeld, zijn de bijbelteksten genomen uit:

Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift – Watchtower

Bible, 2006.]

De Mens werd geschapen door het Woord. Immers, in Ge-

nesis 1: 26 wordt gezegd: “Verder zei God: ‘Laten wij de

mens maken …”. God sprák dus. God sprak het Woord,

Woorden.

Maar voordat de Mens geschapen werd, sprak God al acht-

maal eerder (8x) om datgene te scheppen wat voor de mens

noodzakelijk is om te kunnen leven. We zien dat in Genesis 1,

in de volgende verzen:

1:3: “Nu zei God: ‘Er kome licht”’ …”

1:6: “Verder zei God: ‘Er kome een uitspansel tussen de

wateren’ …”

1:9: “Verder zei God: ‘Dat de wateren… verzameld worden en

het droge land te voorschijn kome”.

1:11: “Verder zei God:’De aarde late gras uitspruiten, zaaddra-

gende plantengroei, vruchtbomen waarvan het zaad erin is, op

de aarde’.”

1:14: “Verder zei God: ‘Dat er lichten komen aan het uitspan-

sel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en de

nacht; en ze moeten dienen tot tekenen en voor tijdperken en

dagen en jaren’.”

1:20: “Verder zei God: ‘Dat de wateren … levende zielen

voortbrengen en dat vliegende schepselen vliegen’.”

1:22: “Daarop zegende God ze en zei: ‘Weest vruchtbaar en

wordt tot vele …’.”

1:24: “Verder zei God: ‘Laat de aarde levende zielen voort-

brengen naar hun soort …’.”

Dat zijn de acht woorden van God, voordat de Mens ter

sprake komt. Er worden voorwaarden geschapen voor het le-

ven van de mens, in zijn éxistentie op aarde.

Zomaar 8 “woorden”, of bestaat er een innerlijke betekenis

van die “toevallige” 8, van de oorspronkelijke (Hebreeuwse) 8?

De Hebreeuwse 8 heeft de letter ‘Chet’ [zie afbeelding]. En

die letter, volledig uitgeschreven (C-H-E-T)

geeft het woord en het beeld ‘Omheining’,

te zien in het weergegeven pictogram, met

de opening naar beneden. De afbakening

dus, zo mooi verwoord in onze “Bezinning

op de Wijsheid” (naar Spr 8:28a,29) “Toen

Hij een kring trok boven het vlak van de af-

grond…Toen Hij de zee haar grenzen stelde

… Toen Hij de fundamenten der aarde legde…”. Dat is de

ruimte waarin de mens kan gaan existeren, als beeld Gods.

Tevens levert de 8, het achtste woord, (in het Hebreeuws)

het zegel van de kómende wereld, de wereld van de Gezalfde,

van de Koning. “Het achtste” levert de spijzen voor de Ko-

ning; de spijzen liggen klaar voor de Koning: … de schepping

ligt klaar voor de Mens.

Maar dat wezen ‘mens’ moet nog geschapen worden. En

dan volgt het negende Woord (9) van God: in Genesis 1: 26:

“Verder zei God: ‘Laten wij de mens maken naar ons beeld,

overeenkomstig onze gelijkenis…’.” (‘Beeld’ in het He-

breeuws ook: schaduw, dubbel).

Voor het eerst spreekt God hier met ‘Wij’, wat niet eerder

gebeurde, ook niet bij de dieren, die toch “levende zielen”

worden genoemd, en die gezegend werden.

Laten we eens kijken naar dat 9 Woord, naar de 9 in het

Hebreeuws.

Het goddelijke ‘dubbel’
De Hebreeuwse 9 staat voor de letter ‘Teth’, uitgeschreven

ook wel soms de ‘slang’ genoemd, maar dat geldt ook voor de

letter ‘60’. De slang is dubbel: zowel de aardse slang, de ge-



vallen ziel, als de Gezalfde, de hemelse; de aardse en de god-

delijke Messias. De betekenis van de 9, de Teth, is veeleer

“het dubbel”. En een ‘dubbel’ kunnen we ook een ‘evenbeeld’

noemen, (dubbelganger).

Het pictogram [zie afbeelding] van de He-

breeuwse 9, de Teth, is het beeld van een baar-

moeder (met embryo), maar dan met de ope-

ning naar bóven gericht! En die pictografische

voorstelling van de letter is een combinatie van

de letters ‘Zajien’ (het linker gedeelte) en de

‘Kaf’, (het rechter gedeelte van de ‘Teth’).

In die ‘Teth’ dus een ‘links’ en een ‘rechts’, een ‘dubbel’, een

soort ‘Wij’ dus. “Laten WIJ de Mens maken …”, een ‘Wij’ in

de éénheid van de baarmoeder, een “mannelijk” en een “vrou-

welijk” in de éénheid van de baarmoeder. Een Wezen dat uit

Zichzelf kan baren, zonder tussenkomst van een tweede; niets

fysieks dus in dat baren.

In vers 26 wordt gesproken over de Mens maken (Wij,

meervoud), maar in vers 27 staat: “God (één, enkelvoud) ging

ertoe over de Mens te scheppen. In vers 26 spreekt God als het

ware tegen zijn Schepping.

Het ‘voornemen’ de mens te maken (vs. 26), leidt eerst tot

het scheppen van de Mens (vs. 27), het geestelijke Wézen van

de mens, het baren van de Mens als evenbeeld Gods; geen lijf-

elijke mens dus nog. ‘Maken’ heeft te maken met een voortdu-

ren van een handeling, ‘scheppen’ met een (goddelijke) ge-

dachte, de Idee, het Wezen dat “gedacht” is. En dat Wezen is

een Evenbeeld, een “dubbel” van God. En dát wordt gescha-

pen “in Genesis 1”. Het “maken” komt in Genesis 2.

Vers 27 (Gen 1): “En God ging ertoe over de Mens te

scheppen, naar Zijn beeld schiep Hij hem”. Hem, dé Mens. De

Mens, een hem, een ‘enkelvoud’, noch man noch vrouw. Als

er sprake geweest zou zijn van man(nen) en vrouw(en), dan

had hier HEN gestaan. Maar er staat: ‘hem’.

De Mens, een ‘hem’, met twee zijden: een ‘linker’ en een

‘rechter’ (zie de Teth). Het WEZEN Mens wordt hier gescha-

pen, naar Gods beeld, en dat is geen lichamelijk iets.

Maar dan volgt in vers 27, ná dat “hem”: “ als man(nelijk)

en als vrouw(elijk) schiep Hij hen.

Waar komt plots dat “hen” vandaan? Er is toch sprake van

een “hem”! God schiep toch geen twee soorten mens! Hij

schiep het menselijke Wezen, met twee zijden, twee aanzich-

ten, maar androgyn, met het ‘mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’

in zichzelf, met het Zelfbarende in zich.

Er is hier m.i. geen sprake van een belichaamde mens,

maar van ’s mensen Géést, de Mens als eenheid nog, beeld

Gods immers. Zo schrijft Mgr. Frank in het voorgaande arti-

kel: “Dat in het eerste scheppingsverhaal van de mens geen

materie te pas komt, pleit voor de idee dat het wezen van de

mens gelijkenis vertoont met God; en dat de geslachtelijkheid

niet behoort tot het wezenlijke”.

Als het hier om het Wezen van de mens gaat, geldt dat dus

zowel voor de mens ‘man’ als voor de mens ‘vrouw’. Ook dit

“dubbel” (man – vrouw) is zoals alles in de schepping gege-

ven vanaf den beginne; scheppingsdaden leiden steeds tot een

dubbel, een tweeheid.

Kwadratering
Na deze ‘brutale’ stellingen gaan we nog even verder met het

10de Woord Gods, in vers 28 (Gen 1):

… God zei tot hen: ‘Weest vruchtbaar en wordt tot velen

en vult de aarde en onderwerpt haar …’ Ik maak daar nu maar

meteen van: ‘God zei tot hem …’, de Mens. En verder dan –

nu volgens de Statenbijbel - : “Weest vruchtbaar en vermenig-

vuldigt u”.

Het woord ‘weest’ duidt hier evenmin op een noodzakelijk

meervoud. God spreekt tot zijn “dubbel” met de aanspreking

“U”, zoals in vers 29 (Gen 1): “Ziet, ik heb U alle zaaddragen-

de plantengroei … gegeven. U diene het tot voedsel”. God ( in

Genesis 1) spreekt niet tegen een klomp aarde, maar tegen zijn

eigen evenbeeld.

Maar hoe zit dat dan met de opdracht “weest vruchtbaar en

vermenigvuldigt u”, als het wezen van de Mens nog niet be-

lichaamd is?

Het 9 Woord, de letter Teth geeft, zoals gezegd, het beeld

van de baarmoeder met de opening naar boven, in de richting

van de “hemel”, van het goddelijke. Reeds Pythagoras zag de

betekenis van het geestelijk vruchtbaar zijn door vermenigvul-

diging, in zijn stelling a² + b² = c² . In dit artikel voert het te

ver daar nu op in te gaan, maar er is sprake van een opdracht

tot ‘kwadratering’. Het betekent zoveel als het zich verheffen

tot een hogere macht van de twee aanzichten van de geestelij-

ke mens om tot éénwording te komen, verbeeld in die

‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ zijden (3 en 4), ‘links’ en

‘rechts’ in het wezen Mens om tot de geboorte van het kind

(5), de nieuwe Adam te komen.

Er is in vers 28 geen sprake van lichamelijke voortplan-

ting, maar van ontwikkeling, van het kwadrateren van het Zelf

in de mens, het “kind Gods” (5) te ontwikkelen tot “zoon

Gods” (5²). Het begrip ‘Zoon’ heeft dan al vanuit Genesis 1

niets te maken met een lijfelijke man of vrouw.

En dan gaat vers 28 verder met: “… en vervult de aarde en

onderwerpt haar …”, wat voor de Mens betekent: het aardse

te (ver)vullen met zijn Geest Gods en het aardse te onderwer-

pen aan die Geest, Meester te zijn / worden over het lagere.

Kortom: er is sprake van een ‘geestelijke’ vruchtbaarheid en

van geestelijk “talrijk” worden, tot “veel” worden.

Geen 12 Woord in Genesis 1
In vers 29 spreekt God dan het 11 Woord, waarin het

“zaad-dragende” gegeven wordt aan de Mens: “U diene het tot

voedsel”.

Een 12 Woord wordt niet meer gesproken, terwijl die

“12” toch een bekende, symbolische betekenis heeft. Zo zijn

er o.a. de 12 tekens van de dierenriem, de 12 uren van de dag,

de 12 van de nacht, de 12 apostelen, de 12 stammen, zelfs het

dozijn én de kwadratering daarvan tot het gros, 144, de

144.000 getekenden. Zo ook de getallen voor het ‘mannelijke’

(3), het ‘vrouwelijke’ (4) en het ‘kind’ (5), samen 12.

Geen 12 woord nog, nog geen belichaming van de Mens.

Dat gebeurt in Genesis 2.

II. De geboorte van de mens als existentieel wezen
In de eerste drie verzen van Genesis 2 wordt Genesis 1 als het

ware nog even afgesloten. En dan begint met vers 4 een

nieuw, ander scheppingsverhaal. Er kan een gevoel van ver-

warring ontstaan, als we Gen 1 en Gen 2 met elkaar vergelij-

ken, omdat er vaak tegengestelde mededelingen voorkomen.

Zo kan ook de volgorde van de verzen in Genesis 2 nogal

verwarring wekken.

Van Macht naar Eenheidsbewustzijn

Lambèrt de Kwant

Hoewel Reflectie doorgaans geen aandacht schenkt aan poli-

tiek, kunnen we er met de verkiezing tot US-president van Ba-

rack Obama naar mijn gevoel niet omheen. Want in die

verkiezingsnacht gebeurde er iets bijzonders. Mensen zaten

aan de buis gekluisterd en waren diep geraakt door de toe-

spraak van Obama. Zelfs de doorgaans cynische Maarten van

Rossum liet blijken getroffen te zijn. Ik ben die nacht niet op-

gebleven, omdat ik eigenlijk voelde dat het met Obama wel

goed zou komen en wie had dat gevoel niet. Zijn verkiezing

geeft de wereld een impuls en hoop op de mogelijkheid dat het

anders kan en moet.

Een mooie gedachte.
In dit artikel drie citaten die via ‘doorgevingen’ tot stand zijn

gekomen. Ik weet dat hier in VKK-kring verschillend over

wordt gedacht, maar ik waag het er toch maar op ze te citeren,

omdat ze exact de tijdgeest van dit moment weergeven. Ik

denk dat wat er nu wereldwijd gebeurt, te maken heeft met

diep ingrijpende veranderingsprocessen die gaande zijn. Een

transformatieproces dat al lang geleden is ingezet. En ook al

zal dat proces niet voor iedereen gelijk zijn, er zullen steeds

meer groepen (zielengroepen) gezamenlijk betrokken zijn bij

dit proces, zoals dit ook al door Alice Baily in de veertiger ja-

ren van de vorige eeuw in o.a. haar boek “Het naar buiten tre-

den van de geestelijke hiërarchie” al werd gezegd:

“…dat de mensheid gestadig vooruitgegaan is van een toe-

stand van blinde onwetendheid en onbewustheid tot een intel-

ligente levensbeschouwing en een groeiend besef van

verantwoordelijkheid. Dit gevoel van verantwoordelijkheid,

dat in u allen aan het ontwaken is – in deze tijd op grote schaal

– is betrekkelijk nieuw en is een van de factoren, welke de

zorg en de pijn die u allen voelt, doen toenemen.”

Deze woorden zijn anno 2008 nog steeds heel actueel. Opval-

lend is, dat woorden van gelijke strekking wereldwijd worden

gebezigd.

Kwantumsprong
Hiermee wordt bevestigd wat de mystica Zohra Noach in deze

tijd in haar recente boek “Mens en kwantumsprong in kos-

misch perspectief” van meester El Morya doorkreeg: “U,

mensheid, staat nu op het punt tot een zo groot mogelijke

kwantumsprong en doorbraak te komen dat hierdoor de ver-

borgen dimensies, die in de mens en om hem heen in de kos-

mos aanwezig zijn, nu het duidelijkst in zijn fysieke en

materiële bewustzijn zullen indalen.

Vreest niet. Deze indaling is geen reden tot wat voor angst

of ongerustheid dan ook. Het betekent slechts dat u, mens, die

in uzelf de drager van het hoogste kosmische licht bent, nu

door deze kwantumsprong, tot het volle bewustzijn zult gera-

ken in uw menselijk zijn.

Dit menselijk zijn zal zich dan zo kunnen ontplooien dat

hiervan een geheel vernieuwende, positieve invloed op de ge-

hele wereld en over de gehele wereld, voor ieder mens, zal

kunnen uitgaan.

Deze kwantumsprong behelst, zo zeg ik u, dat zij ten diep-

ste is gebaseerd op de directe en wezenlijke aanwezigheid van

Geest in de menselijke materie.”

“De evolutie van het bewustzijn van de mensheid is nu zo-

ver gekomen dat zij de zeer sterk ontwikkelde rationele en

technologische linkerhelft van het brein zal kunnen verbinden

met de nu nog diffuse en niet zo sterk ontwikkelde rechterhelft

van het brein. Deze verbinding houdt in dat hierdoor in de

mens een grotere actieradius kan komen in zijn verhouding tot

ieder ander medeschepsel, tot ieder ander mens en tevens in

zijn begrip en besef van zijn verantwoordelijkheid in de een-

heid van het zijn op aarde.”

Ook uit de openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdale-

na aan Gabriela Gaastra een citaat in verband met de verkie-

zing van Barack Obama als president van de Verenigde Staten

en de invloed daarvan op de mensheid.

Een zonnewende van hoop

Deze keer geen column, maar een artikel dat vooral over ‘hoop en verwachting’ gaat.

Daar gaat het toch ook om, om de verwachting naar de zonnewende, als de dagen weer gaan lengen en het weer steeds

lichter wordt. Al duizenden jaren wordt de winterwende immers in vele culturen op het noordelijk halfrond als feest

gevierd, omdat dit solstitium het moment bepaalt waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het

ware rechtsomkeert maakt en de dagen weer gaandeweg beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende

veelal gepaard met het maken van veel licht in al haar gedaanten: lampen, kaarsen, vuur. Alle middelen werden voor dit

doel ingezet. Het midwinterse lichtfeest stond onder meer bekend als Yule of Joelfeest.

De datum voor het christelijke feest van Kerstmis heeft, zoals bekend, indirect zijn oorsprong in de oeroude

feestgebruiken rond de winterwende. Hij is gebaseerd op de traditionele geboortedag van Sol Invictus en die dag is weer

gebaseerd op eerste lengen van de dagen ná de zonnewende. Door het gebruik van een andere kalender wordt in de

Orthodoze Kerk Kerstmis iets later gevierd. Ik schrijf over de golf van hoop die in november over de wereld spoelde, een

tsunami van hoop. Daarom is het goed om tijdens de zonnewende onze aandacht op die hoop en verwachting te richten.

De blik gericht op een wat betere wereld in 2009.



godsdienst en lijden. In deze drie geschenken zien we weer-

spiegeld de goddelijke incarnatie, zijn lijden op aarde en zijn

terugkeer tot de goddelijke Vader, ofwel Vader, Zoon en

heilige Geest.

Nu we met de kennis van tegenwoordig naar de wijzen en

hun, voor een baby absurde, geschenken kijken, is het zonne-

klaar dat we in de drie mannen de drie-eenheid geest, ziel en

lichaam mogen herkennen.

De boodschap is duidelijk. De mens is een samensmelting

van drie bewustzijnsniveaus, uiteengerafeld in een sterfelijk

en een onsterfelijk principe. Het lichaam is een tijdelijk voer-

tuig, de geest is van eeuwige aard en de ziel verbindt beide ui-

tersten met elkaar dwars door de incarnaties heen. Dit zijn de

ware geschenken van de drie koningen, magiërs of wijzen, die

in principe symbool staan voor de drie spirituele aspecten in

het menselijke wezen. Deze constatering brengt ons bij de

essentie van het driekoningen-verhaal.

Lucas transformeert het lustoord Loembine naar de nederi-

ge stal en posteert de goden als engelen aan de hemel, terwijl

de leeuwen veranderen in schapen, gehoed door jubelende

herders. Ontelbare hemelse jonkvrouwen, bekend als de apsa-

ra’s, helpen moeder Maya bij de geboorte. De apokriefe tradi-

tie maakte daar de twee vroedvrouwen van, van wie Salome

haar hand verloor bij het onderzoek van de moeder op haar

maagdelijkheid. Maar het Kind Jezus genas de hand door die

alleen maar aan te raken.

Boeddhisme en Christelijk geloof leunen heel dicht tegen

elkaar aan, alleen de lokale omstandigheden verschillen he-

melsbreed.

Lucas maakte gebruik van zijn dichterlijke vrijheid om de

Boeddhistische omstandigheden aan te passen aan de armelij-

ke situatie waarin Jezus geboren zou zijn.

De heilige zeven
Wij zullen nooit precies weten wat de evangelisten Matteus en

Lucas bewogen heeft om zo radicaal afwijkende versies van

het geboorteverhaal te schrijven. Ondanks de schijnbare te-

genstellingen van hun verslagen schijnt er het stralende licht

van een verbindende eenheid doorheen, al zullen we die op het

eerste gezicht niet opmerken. De inspirerende geest achter de

beide auteurs heeft het zo geregeld dat de lezer “naar binnen”

moet schouwen om het geheim achter de twee zo sterk uiteen-

lopende geboorteverhalen te ontdekken.

Zonder twijfel heeft dat te maken met de heiligheid van het

getal zeven. Ruim veertig maal plaatst de Bijbel een zevental

voor het voetlicht. Denk maar aan de zeven scheppingsdagen,

zeven gemeenten, de zeven geesten voor Gods troon, de zeven

zuilen die de Wijsheid bouwde, de zeven tekenen bij het ster-

ven van Jezus en niet te vergeten de zeven beden van het Onze

Vader. Vooral de laatste refereren onmiskenbaar aan Pythago-

ras en zijn ingewijde leerlingen, die aan de magische zeven

een kosmische betekenis toekenden. Zij zijn de scheppers van

het vooral in spirituele kringen bekende zevental, de zeven

chakra’s en de zeven lichamen, waarvan er vier te maken heb-

ben met het lichamelijke leven en drie met het geestelijke le-

ven. De vierde, die de lagere (en dus sterfelijke drie) van de

hogere (en dus onsterfelijke) drie scheidt, vormt een brug van

het sterfelijke naar het onsterfelijke. Te midden van de zeven

chakra’s is dat het hartchakra, een etherisch orgaan, dat glo-

baal gezegd het lagere transformeert naar het hogere.

Als je de twee geboorteverhalen, die van Matteus en die

van Lucas, in elkaar schuift. als twee bij elkaar behorende

principes, dan komt, tot onze verrassing, het heilige zeven-

voud tevoorschijn. Kijk maar, de drie wijzen, het beeld van

Vader, Zoon en Geest, volgen de Ster, die het kosmisch/god-

delijke principe vertegenwoordigt. Bij Mattheus strandt het

verslag op de tiran Herodes. Maar intussen wordt in de velden

van Effatha feest gevierd. Bij Lucas verschijnen de engelen

om vanuit hun geestelijke woongebied het goddelijke Kind eer

te bewijzen. Op hetzelfde moment doen de herders in het veld

hetzelfde op hun eigen aardse manier. Zij bejubelen de ge-

boorte van het Kind, dat omringd door de dieren, de Os en de

Ezel, in een Kribbe ligt.

Wie dit verhaal diep in zich opneemt, zal alras ontdekken

dat Ster, wijzen en engelen de geestelijke wereld vertegen-

woordigen, terwijl herders, dieren en kribbe een onweerlegba-

re beschrijving vormen van het stoffelijk aardse aspect. Tussen

de geestelijke drie en de stoffelijke drie vinden we het Kind,

de brug, het beeld van het hartchakra.

Zo zien we ons geconfronteerd met het heilige zevental

van Ster (God), wijzen (de drievuldigheid), de engelen (het

spirituele denken), het Kind (de goddelijke brug), de herders

(de mens in de wereld), de dieren ( het dierlijke in de mens) en

de kribbe (de materie).

Misschien valt daaruit de hogere inspiratiebron te herken-

nen, van waaruit Matteus en Lucas hebben geschreven. Wat zij

schiepen was geen geschiedenis, maar een spirituele impuls van

de ziel, de bezielende kracht in de stoffelijke mensheid. Tot de

huidige dag wil het sprookjesachtige geboorteverhaal ons erop

wijzen dat we vanuit de ziel moeten leren leven. Niet de mate-

rie, maar de ziel zal de mensheid tot de opstanding leiden.

In het tweede scheppingsverhaal komt de naam “God” niet

meer voor en verschijnt de naam “Here God”. In het kader van

dit artikel is het niet van belang daar verder op in te gaan, al is

dat een belangrijk gegeven.

En de Here God ging ertoe over de mens te vormen uit stof

van de aardbodem … (Gen 2:7a)

Het lijkt erop, dat hier de lichamelijke mens wordt gebo-

ren, dat de mens zijn / haar lichaam krijgt, maar het gaat eer-

der om een voornemen, een begin maken met ‘vormen’ (ma-

ken). Dat kan verderop duidelijk worden in een ander vers,

maar ik houd liever de gegeven volgorde van de verzen aan. In

elk geval is het door dat gedeelte van vers 7 duidelijk, dat het

nu niet meer gaat om het geestelijke Wezen van de mens. De

‘Geest’ is er reeds (Gen 1).

Vers 7 gaat verder: …en in zijn neusgaten de levensadem

te blazen, en de mens werd een levende ziel.

We zouden kunnen zeggen, dat het lichaam er dan dus al

moet zijn (neusgaten, adem). Maar we kunnen vers 7 eigenlijk

zien als een samenvatting van wat er gáát gebeuren. Wel

wordt hier de “Drievuldigheid Mens” aangegeven: Geest (Gen

1), ziel en lichaam (Gen 2); de “indaling” van God als de Here

God in de mens. De Here God als ’s mensen Heer, zijn Mees-

ter, zijn Begeleider. Wat een geschenk!

Het 12de Woord
Gen 2:18: Verder zei de Here God: ‘Het is niet goed dat de

mens alleen blijft …’. Wil de mens existeren, dan kan dat niet

met alleen maar zijn Geest (Gen 1), de mens heeft “voeten op

aarde” nodig; dus:

Ik zal een hulp voor hem maken, als zijn tegenhanger. Het

woord ‘tegenhanger’ kan vanuit de oorspronkelijke taal ook ver-

taald worden met “die bij hem past” en met “die hem aanvult”.

Letten we erop, dat er staat: ‘mens’, niet ‘man’. Hier kan

niet bedoeld zijn de vrouw te gaan scheppen, maar het mense-

lijke lichaam als tegenhanger van de menselijke Geest. Man en

vrouw als ‘de Mens’ bestaan al (Gen 1).

Daarom deed de Here God een diepe slaap op de mens val-

len, en terwijl hij sliep, nam hij één van zijn ribben en sloot

toen het vlees over die plaats toe. (Gen 2:21).

Letten we er weer op, dat er ‘mens’ staat en (nog) niet ‘man’.

Vooruitlopend op vers 22 kan hier al gesteld worden, dat de mens

belichaamd wordt. Maar eerst wordt de mens nog in een diepe

slaap gebracht. In de Hebreeuwse woorden ‘diepe slaap’ ligt een

verband met het woord ‘neerdalen’. De mens wordt in een andere

(aardse) wereld geplaatst. Hij wordt “uitgezet”, de méns – man-

nen en vrouwen – gaat existeren in de wereld.

En wat is er met die ‘rib’? Die (Hebreeuwse) rib is één van

de zijden (aanzichten) van de mens, hoe we die ook noemen

willen: rechts, “vrouwelijk”, schaduw, water, of stof. En die

“rib” werd tot iets afzonderlijks gebouwd (zie vers 22) en voor

het weggenomene kwam ‘het vlees’. De mens wordt

belichaamd.

De geboorte van de vrouw of van het lichaam?
Maar dan dat op het eerste oog vreemde vers 22: Daarna

bouwde de Here God de rib die hij uit de méns had genomen

tot een vrouw en bracht haar tot de mens.

Dat vers is voer voor velen, ook binnen godsdiensten, die er

de opvatting op na houden van de ongelijkwaardigheid van de

vrouw t.o.v. de man, en wel vanuit de letterlijke woorden in dat

vers. Die gedachte kan nog eens versterkt worden door vers 23:

Toen zei de mens:’Dit is eindelijk been van mijn gebeente.

En vlees van mijn vlees. Deze zal Mannin worden genoemd.

Omdat deze uit de man werd genomen.

Maar voor velen zijn voorgaande verzen ook voer om die-

per te graven dan een letterlijke tekst, en wel vanuit de beteke-

nis die (in ménselijke bewoordingen) gegeven moet worden

aan die begrippen in de oorspronkelijke taal.

De ‘rib’ werd uit de mens genomen, en ‘de vrouw’ werd

tot de mens gebracht (vers 22). En in vers 23 ziet de mens het

onderscheid tussen ‘de man’ en ‘de mannin’.

We kunnen het kort houden: in die verzen is er geen sprake

van een fysieke, geslachtelijke vrouw, noch van zulke man.

Vrouw en man zijn beiden de mens uit wie de “rib” werd geno-

men. Wat er met “vrouw” wordt bedoeld, is het lichaam van de

mens, is de uitdrukking van de “vrouwelijke” zijde van élk

mens (zowel van vrouw als man). In de oorspronkelijke, sym-

bolische taal staat “vrouw” en “vrouwelijk” voor het lichaam en

het lichamelijke. “Man” en “mannelijk” staat voor geest en het

geestelijke. We kunnen het wel betreuren, dat die termen vanaf

den beginne zo gekozen zijn, maar wat meer te betreuren valt, is

dat we er maar zo moeilijk vanaf komen om die spirituele ter-

men steeds ‘stiekem’ te betrekken op de fysieke man en vrouw.

Over vers 23 dan nog even dit:

van dat afzonderlijke lichaam, die “vrouw” die hij gekre-

gen heeft, zegt de mens (man en vrouw), dat hij weet en voelt

dat het van hem is, dat het behoort tot zijn existentiële bestaan.

Vers 23 spreekt een blijdschap uit, vanuit het gegeven dat de

mens blijkbaar weet, dat zijn lichamelijke bestaan (“vrouw”)

uit zijn geestelijke Wezen (“man”) voortkomt.

Daardoor kan de mens ook beseffen wat scheiding bete-

kent en dat zijn lagere aard een eigen weg kan gaan, waardoor

de mens tevens beseft dat er hereniging, eenwording dient

plaats te vinden: Eén “vlees” worden. Zo beneden, zo Boven.

Literatuurverwijzing:
* “De letters van het leven – het wezen van het Hebreeuwse alfabet”,

F. Weinreb. Ankh-Hermes, Deventer, z.j.

* “De Bijbel als schepping”, F. Weinreb. Servire, 1986, 5 druk.

* * *



Liefde en de oorzaak van ons lijden

Anita Hoevenaars

God is Liefde
Dat God hetzelfde is als de onvoorwaardelijke Liefde die in ons

aanwezig is, zullen velen onder ons zo ervaren. Het is deze

Liefde waar we naar verlangen. Het is deze Liefde die ons ver-

vult, verrijkt en die niets nodig heeft. Het is deze Liefde die al-

les en iedereen lief heeft, zonder onderscheid, zonder

voorwaarden. Het is deze Liefde die overal, in alles aanwezig is.

Geen enkele handeling kan deze Liefde beschadigen of do-

ven. De goddelijke Liefde heelt ons en verbindt ons met elkaar

en Al Wat Is.

Waar de onvoorwaardelijke goddelijke Liefde aanwezig is,

smelt haat, pijn, angst en verdriet. Liefde draagt vergeving,

compassie en mededogen in zich. Evenals wijsheid en humor

om met situaties om te gaan. Ook schoonheid, creativiteit, te-

derheid en vele andere kwaliteiten zijn deel van de onvoor-

waardelijke Liefde. Of het nu gaat om vertrouwen, speelsheid

of discipline. Elke mogelijke kwaliteit bestaat dankzij Liefde.

Liefde is de alles omarmende energie die alles voortbrengt,

waar alles deel van is.

Van welke kant je het ook bekijkt: Liefde doet mee, Liefde

is aanwezig, Liefde is altijd en overal. Of we het ervaren of

niet, of we het weten of niet. Liefde is absoluut en verdwijnt

niet als wij opgaan in onze relatieve werkelijkheid. Wij kun-

nen onszelf afsluiten voor de directe ervaring van Liefde.

Liefde kan zichzelf nooit afsluiten voor de directe ervaring

van ons. Liefde is ín ons, Liefde ís ons. Liefde heeft ons ge-

creëerd en zichzelf in ons uitgedrukt. Als wij naar Gods even-

beeld zijn geschapen, dan zijn wij uit Liefde geschapen, uit

Liefde opgebouwd en met Liefde gevuld. Schepper en

schepping zijn één, Liefde en mens zijn één.

In onze geschiedenis zien we prachtige voorbeelden van

mensen die leven vanuit onvoorwaardelijke Liefde. Jezus,

Boeddha, Mohammed en andere groten onder ons. Ook Gand-

hi en Mandela zijn lichtende voorbeelden van leven en hande-

len vanuit Liefde. De wijsheid, vergeving en compassie die zij

elk op hun eigen manier manifesteerden, getuigen van onvoor-

waardelijke Liefde. Zij hebben grote dingen gerealiseerd waar

miljoenen mensen dagelijks baat bij hebben. In mijn leven

kom ik ook allerlei soorten ‘gewone’ mensen tegen die hande-

len vanuit onvoorwaardelijke Liefde. Dat kan de schoenma-

ker, de parkeerwachtster en de dochter van een vriendin zijn.

Leven vanuit Liefde is niet voorbehouden aan mensen van een

bepaalde religie, intelligentie of ras. In elk mens is de godde-

lijke Liefde aanwezig, want elk mens is een schepsel van deze

Liefde. Liefde is de bron die aan alles en iedereen ten grond-

slag ligt. Elk schepsel, hoe miniem ook, is voortgekomen uit

Liefde en is dus vervuld met goddelijke Liefde. Elk mens kan

dus (bij momenten) handelen vanuit Liefde, God in zichzelf.

We doen het niet altijd, maar het is wel altijd mogelijk!

Dat vind ik nou juist zo geweldig aan het leven. Op elk

moment kan ik, kunt u, kiezen om de weg te gaan van (leren)

leven vanuit God in onszelf, vanuit de onvoorwaardelijke

Liefde in onszelf.

Voorwaardelijke liefde
Wij leven overwegend of regelmatig vanuit de voorwaardelij-

ke liefde.

Op het moment dat we de directe verbinding met de on-

voorwaardelijke Liefde in ons kwijt zijn, neemt de voorwaar-

delijke liefde het over. Een liefde van waaruit we goed bedoel-

de acties ondernemen. Een liefde die tegelijk altijd iets nodig

heeft voor zichzelf. Wanneer we vanuit voorwaardelijke liefde

onszelf inzetten voor een ander, hebben we het ook nodig dat

we iets terug krijgen. Dat kan zijn dat de ander dankbaar is,

van ons houdt, ons begrijpt of iets concreets voor ons terug

doet. Wat we ook willen hebben: voorwaardelijke liefde

verwacht altijd iets terug.

Vaak zijn we onszelf niet bewust van wát we dan terug

verwachten. In deze (onbewuste) verwachting ligt natuurlijk

een kiem van de teleurstellingen die we in het leven oplopen.

We hebben onbewuste verwachtingen en met onze goede

bedoelingen zetten we ons vanuit voorwaardelijke liefde in,

met de (onbewuste) bedoeling om onze verwachting vervuld te

krijgen. Zo werkt de voorwaardelijke liefde in ons dagelijkse

leven. Als onze verwachting aansluit bij dat wat de ander ons

wil geven, hebben we het goed met elkaar. Omdat dit ook

even zo vaak níet op elkaar aansluit, levert het ons conflicten,

teleurstelling, irritatie, eenzaamheid, leegte, etc. op. Als dat

wat we verwachten langdurig afwezig is, ontwikkelen we

steeds extremere vormen van gedrag om hiermee te overleven.

Dan kan depressie of huiselijk geweld zijn. Maar ook oorlog

en machtsmisbruik.

Wellicht is het zo dat alle vormen van lijden, die wij ons-

zelf en elkaar aandoen, veroorzaakt worden door het handelen

vanuit voorwaardelijke liefde?

Deze gedachte spreekt mij erg aan. Het scherpt het pro-

bleem aan van het lijden waarmee wij als mensen worstelen,

zodat we niet om de oorzaak heen kunnen. Tegelijk is er altijd

een mogelijkheid om voorbij ons lijden te groeien, want leven

vanuit onvoorwaardelijke Liefde is altijd mogelijk.

Wanneer leven in voorwaardelijke liefde de hoofdoorzaak

is van het lijden dat wij onszelf en elkaar aandoen, dan is op-

nieuw (leren) leven vanuit ónvoorwaardelijke Liefde het be-

langrijkste antwoord. Of het nu gaat om de grote wereldpro-

blematiek van armoede, oorlog, milieuvervuiling, onderdruk-

king en ga zo maar door. Of om lijden in huiselijke kring van

teleurstelling, conflicten, eenzaamheid, kwetsing, ongelij-

kwaardigheid, e.d. Zo groot, zo klein, zo klein, zo groot. Een

machtsstrijd in huiselijke kring is in essentie hetzelfde als een

oorlog op wereldniveau. Hebzucht die de financiële crisis ver-

oorzaakt, is dezelfde hebzucht als waarmee we jagen op een

koopje in de uitverkoop.

‘Verbeter de wereld begin bij jezelf’, is zo waar omdat alle

grote wereldproblemen beginnen in onszelf als individu. Wij,

als individuen, creëren ons leven en de wereld zoals hij eruit

ziet. In ons individu-zijn voelen we ons verbonden met on-

voorwaardelijke Liefde of niet. Als individu leven we vanuit

Wie heeft er gelijk?

Lucas, Matteus, of toch allebei?

Johan Pameijer

De sterrenhemel boven het Ebroesgebergte fonkelde en vonkte

alsof ze de drie Iraanse wijzen wilde wakker schudden. Maar de

drie sliepen niet. Zojuist hadden ze het boek der boeken gevon-

den in een van de grotten en nu zaten ze op een rots en sloegen

de perkamenten bladen een voor een om. Nooit eerder had een

levend oog een blik in deze bladen geslagen. De oeroude ge-

schiedenis van de boeken stond de drie astrologen helder voor

de geest. Net als hun verre voorvaderen kenden ze de overleve-

ring. Aan het begin der tijden gaf de godheid het boek over de

geheimen des levens aan de hemelse mens Adam en die liet ze

op zijn beurt na aan zijn zoon Seth, met de opdracht ze te ver-

bergen op een geheime plek. Veel later, als de tijd er rijp voor

was, zou iemand ze ontdekken. Die tijd was nu aangebroken.

Met waardige eerbied namen de drie wijzen de inhoud tot

zich. Langzaam maar zeker ontrolde zich het mysterie van le-

ven en dood onder hun ogen. Toen viel hun blik op een onver-

hoedse mededeling. Een felle ster aan de hemel zou de weder-

geboorte van een goddelijke persoonlijkheid aankondigen. De

drie wijzen kenden hem als de Saoshyant, de wedergeboren

Zarathustra. Ergens in het Oosten zou de ster verschijnen en

wie de moed kon opbrengen de ster over de onbegaanbare

bergpaden te volgen, was het vergund de plaats van de godde-

lijke geboorte te ontdekken.

Vanaf dat tijdstip speurden de drie wijzen iedere avond de

nachtelijke hemel af. Duizenden sterren brachten het univer-

sum nabij. Knipogend ondersteunden ze de drie magiërs bij

hun meditaties. Plotseling ontwaarden ze een ster, die de aan-

dacht trok en zichtbaar groeide. Langzaam bewoog zij langs

het zwerk en zij ging in westelijke richting. Snel maakten ze

hun reisbagage gereed en togen ze op weg, de drie wijzen uit

het oosten. Tot zover een oude Iraanse legende uit de traditie

van Zarathustra.

Iraanse gasten
Matteus nam het estafettestokje over en vertelde hoe de drie

wijzen, geleid door die wonderbaarlijke ster, Palestina binnen-

trokken. Zoals het behoort, meldden ze zich eerst bij koning

Herodes, niet beseffend wat zij daarmee ontketenden. Het ge-

rucht van de geboren koning deed de jaloerse vorst verstijven.

Een gevaarlijke concurrent als dit kind kon hij zeker niet tole-

reren. Maar tegenover zijn Iraanse gasten betoonde de koning

zich een welwillend gastheer.

Iedereen kent het verslag van de evangelist Matteus. De

drie wijzen vonden het kind in een stal, omdat er voor de ou-

ders geen plaats was geweest in de herberg. Ze bogen nederig

en bewezen het prille schepseltje alle eer. De drie geschenken

die zij aanboden, goud, wierook en mirre, vielen bij de ouders

in goede aarde.

Inmiddels opende Herodes een heksenjacht op pasgeboren

jongetjes. De legende gewaagt van een omvangrijke kinder-

moord, een feit dat in de geschiedenis niet is teruggevonden.

De Herodes aangewreven gruweldaad herinnert aan veel oude-

re legenden, zich afspelend in Egypte en India, maar aan

Palestina ging het misdrijf voorbij.

Matteus had het evangelie van Marcus wel gelezen, maar

trof in dat handschrift niets aan over een geboorte. Het ge-

schrift opende met de doop en de geboorte van de Christus,

die in de jonge dopeling voer. Omdat het geboorteverhaal ont-

brak, ging de evangelist zelf op zoek en stuitte op die oude

Iraanse legende. Zo introduceerde hij de fonkelende ster en de

drie wijzen uit het oosten.

Jubelende herders
Een tiental jaren later begon ook de vermeende geneesheer met

de naam Lucas aan een evangelie. Zeker, geboeid las hij de ver-

slagen van zijn voorgangers Marcus en Matteus. Prachtige wer-

ken, zonder meer, maar er ontbrak iets aan, vond hij. De ge-

boorte van zo’n belangrijk wereldleraar moest toch zeker met

veel vreugde ontvangen zijn? Kijk naar de Boeddha in het Ver-

re Oosten, over wie Lucas van Boeddhistische missionarissen

het een en ander had vernomen. Bij diens geboorte in het lust-

oord Loembini bij Kapilavastoe zongen goden en andere bo-

venzinnelijke wezens in het gevolg van de hoogzwangere

koninklijke moeder Maya, terwijl de leeuwen zich vredig neer-

vlijden te midden van de weelderige lentetooi. Als de geboorte

van de prins daarginds al zo uitbundig werd gevierd, dan moest

het er hier in het landelijke Bethlehem, zeker zo vrolijk zijn toe-

gegaan. En Lucas noteerde “En het geschiedde in die dagen dat

er een bevel uitging vanwege keizer Augustus....”

Zijn lezing is klassiek geworden. Vrijwel iedereen heeft

wel eens iets vernomen over de zingende engelen, de herders

in het veld aan wie met grote blijdschap door een engel de ge-

boorte van de Heiland “genaamd Christus” werd verkondigd.

Het werd een van de meest geliefde verhalen uit de wereldlite-

ratuur, een legende met de allure van een krachtig archetype.

Miljoenen mensen over de hele wereld raakten vertrouwd met

de engelen, de herders, de os en de ezel en de kribbe, waarin

het Kind zijn eerste kreetjes slaakte. Maar het verslag van Lu-

cas verschilt wel hemelsbreed van de visie van Matteus. Spre-

ken de twee evangelisten elkaar tegen of is er iets anders aan

de hand? We zullen ons daar eens in verdiepen.

Goud, mirre en wierook
Tot de dag van vandaag verschijnen er boeken met verslagen

over de zoektocht naar de ware aard van de drie wijzen. Het

verhaal spreekt nog steeds tot de verbeelding, al beseffen veel

mensen dat we met een poëtische legende te doen hebben.

Adrian Gilbert, auteur van het boek “Wie waren de wijzen uit

het oosten”, noemt de rol van de wijzen in Mattheus’ kerstver-

haal van a tot z een raadsel. “Ze verschijnen als goede feeën

bij de geboorte, schenken ieder iets wat Jezus’ lot als het ware

symboliseert: goud voor een koning, wierook voor een pries-

ter en mirre voor een genezer. Deze legende heeft iets heel

vreemds en esoterisch,” slaat hij de spijker op zijn kop.

De volksmond voorzag de inmiddels zo vertrouwde drie

Perzen zelfs van de westers klinkende namen Melchior, Kas-

par en Balthazar. Maar hun ware geheim schuilt in de drie ge-

schenken: goud, wierook en mirre, drie symbolen voor God,



Willen we de naam Kerstmis aanhouden (en dat zullen we ze-

ker doen), dan is dit een totaal ander feest dan een mengel-

moes van vroomheid, allerlei soorten engeltjes, engelen-

briefkaarten en jezelf te goed te doen aan spijs en drank. In te-

gendeel. Het is een intiem feest dat gedenkt hoe een eenvoudi-

ge, jonge vrouw in de stilte van haar huis geconfronteerd

wordt met een machtige engel, die haar de meest ongelofelijke

mededeling doet ooit aan een aardse vrouw gedaan, namelijk

dat ze de moeder van de Verlosser zal worden. En dan zegt ze:

‘Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw

woord’.

Misschien kunnen we daar eens aan denken op 25 december.

* * *

De Empyreum - In de vorm ener sneeuwwitte roos vertoonde zich het leger der heiligen aan mij, dat voor eeuwig

met Christus verbonden was. Paradijs 31 -1-3. Uit La Divina Commedia van Dante Alighieri (1265-1321).

Deze houtgravure is van de Fransman Gustave Doré (1832-1883)

Liefde of niet. Omdat elk mens een individu is, kan dus elk

mens haar/zijn bijdrage leveren aan een rechtvaardigere en

harmonieuzere leefwereld.

Of we wel of niet vanuit onvoorwaardelijke Liefde leven,

bepaalt onze bijdrage.

Evolutie
Hoe komt het dat wij vanuit voorwaardelijke liefde leven, ter-

wijl de onvoorwaardelijke Liefde altijd en overal aanwezig is?

Ik zie dit als een fase in onze evolutie en als onderdeel van

de evolutionaire bedoeling van het bestaan van ons universum.

In ons universum is de mogelijkheid opgenomen dat we de di-

recte verbinding met God, met Liefde kwijtraken. We raken

als het ware verdwaald.

De Aarde heeft de bijzondere plek in ons universum dat

we hier de kans krijgen om ten diepste te verdwalen. Wij als

aardse mensen hebben de mogelijkheid in ons om zo destruc-

tief te leven dat we elkaar uitmoorden en onze planeet vernie-

len. Hierin zien we het uiterste gevolg als we de directe ver-

binding met Liefde kwijt raken.

(Bezien vanuit de gedachte van reïncarnatie hebben we al-

lemaal levens geleefd waarin we ook de ervaring opgedaan

hebben van gewelddadig en destructief zijn. Dat is deel van de

aardse realiteit en reïncarnatie geeft ons de mogelijkheid om

die realiteit van alle kanten te ervaren en te leren kennen, om

ervan te leren.)

Dieper dan de vernietigende destructie kunnen we niet

zakken. We vechten zelfs met elkaar over wie de enige juiste

God kent. Ook dit gevecht komt voort uit de waarheid over

onvoorwaardelijke Liefde verloren te zijn.

Liefde is Liefde. Of je die nu beleeft in Jezus, Maria,

Brahma, Boeddha, Mohammed, Jaweh, de natuur, je hond, je

hobby, je geliefde of jezelf. Het is allemaal dezelfde Liefde die

iedereen op haar/zijn eigen individuele manier beleeft.

Wanneer we Liefde werkelijk begrijpen, is het onmogelijk

om er strijd om te voeren. Strijden is slechts het gevolg van

geen directe verbinding met onvoorwaardelijke Liefde

ervaren.

Los én verbonden
Deze kijk op de oorzaak van los van Liefde leven is onlosmake-

lijk verbonden met Liefde. Het is Liefde waaruit het universum

is geschapen. Het is Liefde die ons heeft gecreëerd. Het is dus

ook Liefde die de mogelijkheid heeft geschapen om Haar kwijt

te raken. Onze verdwaling, met alle destructie die daarbij hoort,

is volledig opgenomen in Liefde, omarmt door Liefde, en Lief-

de is ook diep (voor ons onbewust) in alle destructie aanwezig.

Als onvoorwaardelijke Liefde bestaat, dan betekent dat, dat Zij

ook in onze meest destructieve handelingen aanwezig is. Wij

drukken Haar dan niet uit, maar Zij is wel in ons aanwezig. (Je

zou destructie als de energie van bevroren Liefde kunnen zien.

Het is aan ons om die Liefde weer te ontdooien.)

Ons leven en handelen los van Liefde is nooit het gevolg

van een straf en heeft dus niets te maken met schuld en boete.

We zijn nooit verbannen.

Wij spelen slechts het evolutionaire spel van de directe re-

latie met Liefde kwijt te raken. Deze relatie raken we alleen in

ons dagelijkse bewustzijn kwijt, meer niet. Hiermee doen we

precies wat de bedoeling was toen het universum geschapen

werd!

Het kan ook niet anders want:

als het waar is dat wij gestraft kunnen worden, verbannen

kunnen worden, dan is het logischerwijs waar dat God

geen onvoorwaardelijke Liefde is;

als het waar is dat het in de schepping mogelijk is dat we

werkelijk verloren raken in helse omstandigheden, dan is

het logischerwijs waar dat God, Liefde, niet alomtegen-

woordig is;

als het waar is dat wij kunnen handelen op een manier die

niet bedoeld is door de schepper van ons universum, dan is

de schepper niet almachtig;

als het waar is dat God, onze schepper, de Liefde, niet on-

voorwaardelijk, alomtegenwoordig en almachtig is, dan is

elke inzet om onszelf en de wereld liefdevoller te maken

zinloos, want er bestaat dan überhaupt geen onvoorwaar-

delijke Liefde!

Mijn vraag aan u als lezer is om het idee dat onvoorwaardelij-

ke Liefde niet bestaat eens toe te laten in uw hart en te ervaren

wat er dan gebeurt. Opent of sluit uw hart zich? Voelt het blij

of pijnlijk? Voelt het waar of niet waar?

Ons lichaam vertelt ons precies wat waar is of niet. Ook

ons lichaam is geschapen uit Liefde en heeft daarmee het ver-

mogen in zich om Liefde te herkennen, om waarheid te her-

kennen, om God te herkennen.

Als we in ons lichaam ervaren wat waar is, is de volgende

stap om naar die waarheid te leven.

Bedoeling
Terug naar mijn uitspraak dat we precies doen wat de bedoe-

ling was toen het universum geschapen werd. Wat is daar dan

de bedoeling van? Wat is de zin van al dat lijden?

De Liefde, als scheppende bron, heeft een universum ge-

creëerd met ongelooflijk veel mogelijkheden om te ervaren.

Als een speeltuin met talloze speeltoestellen. Wij hebben een

individueel bewustzijn gekregen om die ervaringen op te kun-

nen doen. Om alle toestellen te beklimmen, er vanaf te vallen

en opnieuw te beklimmen.

In het universum en in alle individuen drukt de Liefde

zichzelf uit.

Liefde drukt zichzelf uit omwille van zichzelf.
De Liefde kan zichzelf ervaren dankzij het universum en

dankzij alle individuele levensvormen. Zonder universum was

er één Liefde en geen ervaring van Liefde. Er was niets en nie-

mand om de Liefde in uit te drukken en bewust te ervaren. Het

universum bestaat uit Liefde en omwille van Liefde. Wij be-

staan als Liefde en omwille van Liefde.

De totale schepping is een volmaakte uitdrukking van de

Liefde zelf. Deze volmaaktheid is als Liefde altijd en overal

aanwezig, ook als wij het zo niet ervaren en uitdrukken. We

herinneren het ons wel, want anders konden we niet eens naar

deze volmaaktheid verlangen!

Met ons individuele bewustzijn kunnen we de schepping

op onze eigen unieke manier beleven. We zijn volledig vrij om

binnen de schepping alles te doen, uit te proberen en te erva-

ren wat mogelijk is. Anders had Liefde het niet in Haar schep-

ping opgenomen! Zij wil dat wij alles onderzoeken wat moge-

lijk is. Dat geldt voor de harmonieuze en voor de disharmo-

nieuze mogelijkheden. Voor de lichte en de donkere, de

vreugdevolle en de pijnlijke mogelijkheden. Het een is niet

meer of minder waard dan het ander. Het zijn gewoon alle-



maal mogelijkheden die in het universum zijn opgenomen. In

het ene leven onderzoek je dit, in het andere leven onderzoek

je dat. In het ene leven is de ander je vriend en diezelfde ander

is in het volgende leven je vijand.

Zo bezien is het is dus onmogelijk om iemand te veroorde-

len en tot je vijand te maken. Iedereen is onze medemens, me-

despeler in het spel van het universum. Dankzij onvoorwaar-

delijke Liefde kunnen we dit spel spelen zonder verloren te ra-

ken, zonder verbannen te worden, hoe bont we het ook maken.

Liefde accepteert, laat vrij en omarmt onvoorwaardelijk, wat

wij ook doen.

Dankzij ons individuele bewustzijn kunnen we de directe

relatie met Liefde kwijtraken en helemaal vervuld raken van

onze individuele gedachten, gevoelens en handelingen. Je zou

het individuele dat los is van Liefde het ego kunnen noemen.

Het ego waarmee we overleven zonder Liefde en altijd op

onszelf gericht zijn. De gevolgen van leven vanuit het ego

zien en ervaren we dagelijks.

Hoe diep we ook zinken in het overleven zonder Liefde, er

is altijd een weg terug naar Liefde. In ons individuele bewust-

zijn hebben we de mogelijkheid om wakker te worden uit de

illusie van los van Liefde zijn. We kunnen opnieuw kiezen om

de relatie met Liefde weer bewust te ervaren en te leren uit-

drukken. We gaan dan als het ware weer de weg terug naar

onvoorwaardelijke Liefde. Omdat we deze weg bewúst kiezen

als individú en vorm geven als individu, ontwikkelen we grote

kwaliteiten zoals moed, vertrouwen, overgave, wijsheid, hu-

mor, etc. Alle kwaliteiten die Liefde in zich draagt, gaan we

bewust gebruiken en ontwikkelen. Zo destructief als we zijn

los van de Liefde, zo opbouwend zijn we vanuit Liefde.

Terwijl wij als individuen Liefde kwijtraken in ons bewust-

zijn en weer bewust kiezen om vanuit Liefde te leven, dragen

we bij aan de groei van Liefde! Liefde leert zichzelf kennen,

omdat wij ook niet-Liefde uitdrukken. Maar vooral: Liefde

groeit, omdat wij bewust kiezen voor (leren) leven vanuit Lief-

de. Hierin zit de bedoeling van het spel in ons universum.

Liefde groeit door ons!
Liefde en wij zijn zo verbonden, dat we in een onlosmakelijke

relatie bestaan, groeien en een-zijn.

Dit besef werkelijk binnen laten in mijn hart is zo ontroe-

rend en ervaar ik als zo waar.

Hierin vind ik de zin van het lijden, de schoonheid van het

leven op Aarde en de compassie met al het lijden en kwetsing-

en die we onszelf en elkaar aandoen. Hierin vind ik de verge-

ving naar mezelf en anderen. Het geeft me de kracht om vanuit

onvoorwaardelijke acceptatie en omarming, alles actief lief te

(leren) hebben. In het vertrouwen dat het liefhebben van me-

zelf, anderen en de ‘vijand’, de weg is.

Wat is uw weg?

* * *

Kerstmis en de Engelen¹

Hans Moolenburgh

Wat is Kerstmis?
Op 25 december viert het Christendom over de hele aarde de

geboorte van Jezus Christus in Bethlehem. Wat weten we van

de omstandigheden? Keizer Augustus had bevolen dat zijn

hele rijk moest worden geteld. Dat hield in dat iedereen in zijn

geboorteplaats moest worden geregistreerd – een erg praktisch

besluit, met gevolg een enorm heen en weer gereis. Op de

nacht van Jezus’ geboorte waren er herders op het veld die

eerst door één engel en even later door een vele engelen, wer-

den verteld over de geboorte van de verlosser.

Bezien we deze twee punten, dan is het wel heel onwaar-

schijnlijk dat een bureaucraat als keizer Augustus midden in

de winter een nogal onhandig opgezette volkstelling liet uit-

voeren. En verder zullen er midden in de winter geen schapen

in het veld zijn, zelfs niet in het Midden Oosten – die zijn dan

in de schaapskooi.

Waarom vieren we dan Kerstmis op 25 december?
Toen in de 3 en 4 eeuw het Christendom zich over Europa

begon te verbreiden, trachtten zij die het evangelie brachten

zich zoveel mogelijk aan te passen aan de lokale gewoonten.

Zo werd bijvoorbeeld aan de beelden van Jupiter en Venus in

Rome eenvoudigweg een andere naam gegeven, te weten Pet-

rus en Maria. En in de Germaanse landen troffen zij het mi-

dwinterfeest aan over de terugkeer van het licht.. Dat feest

werd toen letterlijk gekerstend en werd ons Kerstfeest. De

oude god Wodan, of Odin, bleek een taaie rakker en die kreeg

men uiteindelijk onder de knie door er Sinterklaas van te ma-

ken. Wodan reed over de wolken en Sinterklaas rijdt nog

steeds over de daken.

Het is om die reden dat wij, Westeuropeanen, nog steeds een

beetje in de war zijn: is het nu eigenlijk het grote heidense

feest vol eten en drinken?, of is het de stille geboorte van de

Verlosser? Daarom nemen we van allebei wat.

Wanneer werd Jezus geboren?
De vraag is nu eerst, wanneer werd Jezus dan echt geboren?

Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Duidelijk is dat er

in de evangeliën twee geboorten met elkaar verweven zijn: die

van Johannes de Doper en die van zijn volle neef Jezus die

exact een half jaar later werd geboren. De doop van Johannes

werd voorzegd door de engel Gabriël aan zijn al oude vader

Zacharias. Gelukkig zijn in Jeruzalem oude lijsten van de

priesterdiensten uit die tijd gevonden, de zogenaamde lijsten

van Abia. Tot deze afdeling behoort ook Zacharias, waardoor

bekend is wanneer hij dienst had. Ook weten we dat zijn al ou-

dere vrouw vlak na zijn dienst, direct na zijn thuiskomst, door

een wonder zwanger werd. Met deze gegevens is het in 19de

eeuw (door een zekere Bullinger) gelukt de concepties en ge-

boorten van Johannes en Jezus in kaart te brengen: .

de conceptie van Johannes de Doper nabij 24 juni 5 v.Chr.,

en van Jezus 25 december 5 v.Chr.; en de geboorte van Jo-

hannes de Doper nabij 27 maart 4 v.Chr. en van Jezus 29 sep-

tember 4 v.chr.

De maanden in het Hebreeuws waren anders dan die in het

Westen: 29 september viel in het jaar van Zijn geboorte op de

15e Tisri. Dit is de eerste dag van het Loofhuttenfeest dat de

Engelsen “The Feast of Tabernacles” noemen.

Het is dan ook opvallend dat als de evangelist Johannes de

komst van Jezus beschrijft, hij ondermeer zegt: “Het woord is

vlees geworden en het heeft onder ons gewoond”. In het

Grieks staat er ‘Het heeft zijn tent onder ons opgeslagen’ en in

het Engels ‘Has tabernacled among us’ (oude vertalingen). De

loofhut zit dus in de tent verborgen!

Dit alles wordt bevestigd door het feit dat de Kerk sinds

mensenheugenis op 29 september het feest van Michael en alle

engelen viert. Op 29 september 4 v.chr. de eerste dag van het

Loofhuttenfeest, verscheen aan de herders de aartsengel

Michael, de volksengel van Israel. Hij kondigde de geboorte

aan, waarna de engelen in jubelzang uitbarstten.

Als ik luister naar het Ehre sei dir Got uit het Weihnachts-

oratorium van Bach en het Hallelujah uit de Messias van Hän-

del, dan denk ik: zij hebben iets van die oorspronkelijke mu-

ziek gehoord.

Dus inderdaad: Kerstmis is een engelenfeest. We vieren

het alleen op het verkeerde moment.

Een bijzondere dag: 25 december
Maar het zal u zijn opgevallen dat 25 december wel degelijk een

bijzondere datum is. Op die dag vond de conceptie plaats in Ma-

ria. De wonderlijke zwangerschap van Maria door de Geest

Gods. Vlak nadat een andere aartsengel, Gabriël, haar die had

aangekondigd. Daarmee krijgt de 25 december een heel andere

betekenis in de titel van dit stukje ‘Kerstmis en de Engelen’.

Lambèrt de Kwant in gesprek met Hans Moolenburgh



Persoonlijk en kosmisch bewustzijn
De verschillende esoterische tradities hebben elk hun eigen

weg tot bewustwording en transformatie, maar daarbij gaat het

in wezen steeds om ditzelfde geheim, hoe het ook symbolisch

wordt verwoord. De of het Ene is in ieder van ons, kan zich in

en via ons openbaren, en dat is in principe alleen maar

‘geheim’, omdat een olifant zich ook enorm kan vergissen en

zich dan God waant in plaats van een van de vele manifesta-

ties van de/het Ene. Maar zo mist men de essentie. Het gaat

erom dat je persoonlijke en kosmische bewustzijn, individuali-

teit en één-zijn, met elkaar moet kunnen verenigen. Dat is pas

de grote integratie: het besef dat we tegelijkertijd de of het

Ene en één van de velen zijn.

Wie deze paradox niet kan verdragen, zal neigen tot identi-

ficatie met één van beide. In het ene geval leidt dat tot zelfver-

heffing, zoals we tegenwoordig zien bij menig kersvers ‘ver-

lichte’ of ‘Zelfgerealiseerde’ die na een doorbraak in het eigen

bewustzijn het feit negeert dat hij/zij nog steeds óók een mens

onder de mensen is. In het andere geval leidt identificatie met

het mens-zijn alléén tot ‘jezelf klein maken’, jezelf reduceren

tot een voorbijgaand verschijnsel zonder wezenlijke betekenis

– de tragiek van de moderne a-religieuze mens die vergeefs

zoekt naar de zin van het leven in het algemeen en zijn of haar

eigen leven in het bijzonder.

Er zit niets anders op dan God in onszelf te vinden, terwijl

we evengoed mens blijven: dan kunnen we een bewuste ver-

persoonlijking van God in deze wereld zijn, één van de gestal-

ten of personages van het goddelijke, als een soort instrument

van het ene, universele hogere Zelf.

Ditzelfde alchemistische geheim

heeft ook tot vele mystificaties en intri-

ges geleid. In het Westen zijn er bijvoor-

beeld diverse verhalen over de Graal in

omloop, van middeleeuwse ridderverha-

len tot een schijnbaar spirituele detecti-

veroman als De Da Vinci Code en films

over Indiana Jones en andere moderne

helden. In de christelijke kerken wordt

de graal opgevat als de kelk die Jezus

Christus tijdens het laatste avondmaal

hief. Maar de graal wordt ook wel be-

schouwd als de kelk of beker waarin

zijn bloed werd opgevangen toen hij aan

het kruis hing. Beide opvattingen raken

kant noch wal, want wat Jezus Christus

doorgaf was niet zijn bloed maar zijn

licht, zijn energie, zijn Christus- of

Boeddhabewustzijn – ‘brood’ en ‘wijn’

waren de metaforen voor het ‘Christus-

lichaam’, de energie en de liefde- wijs-

heid van Christus.

De gedachte dat het letterlijk om

Jezus’ al dan niet heilige bloed zou

gaan, heeft later geleid tot de veronder-

stelling dat hij een nakomeling had ver-

wekt bij Maria Magdalena. Hier zien we

de term ‘bloed’ als ouderwetse metafoor

voor wat we inmiddels benoemen als

DNA. Zo zijn we weer een stap verder

af van datgene waarom het gaat.

De heilige graal is geen kelk of beker van materie en even-

min het bekken van Maria Magdalena alléén, maar (in eerste in-

stantie) een schaal van energie (licht) in ieders bekken - mèt zijn

aarding. We kunnen deze graal in onszelf vinden door in- en

vanuit het bekken te leren ademen, zodat we er van daaruit zijn

en de ruimte van het mystieke hart niet langer bezet houden*.

De versmelting van energieën die dan kan plaatsvinden in

deze diepte van ons wezen – een lichamelijke diepte die ge-

paard gaat met een diepe bewustzijnslaag - is de eerste stap op

weg naar de geestelijke geboorte, de geboorte van het Chris-

tuskind in ieder van ons.

* Hierop is de door Hetty Draayer geïntroduceerde vorm

van lichaamsgerichte, genezende meditatie gericht. Zie bijv.

haar boek Meditatie, energie en bewustzijn – De innerlijke

weg vanuit het kosmisch oog (Synthese/voorheen Mirananda,

Den Haag, 2001)

* * *

* * *

Mithras, Aartsengel van de onoverwinnelijke zon

Johan Pameijer

God, verborgen in het onafzienbare rijk van de kosmos, leent

zich niet voor speculatie. Terecht verbood het jodendom ons

om de godheid tot een gesneden beeld te verlagen. Toch heeft

de mensheid nooit anders gedaan dan zich een beeld vormen

van de geheimzinnige bron van het universum, waarin onze

kleine planeet al sinds onheuglijke tijden zijn rondjes draait.

Onder vele namen werd de schepper vereerd, aanbeden en

vooral geschoffeerd. Want diezelfde mensheid liet ook niets

ongedaan om het beeld van de godheid te verdoezelen en zelfs

te verkwanselen. Onbeschaamd werden nieuwe religies opge-

richt op de puinhopen van voorgaande religies. Zo beseffen

nog maar weinig christenen dat hun godsdienst in feite de re-

ïncarnatie is van de Romeinse Mithrasmysteriën.

Mithras, de naam is gevallen. Wij vieren nog steeds de ge-

boorte van Jezus op de dag waarop Mithras volgens oude bron-

nen het levenslicht aanschouwde. Wij kennen sacramenten

waartoe reeds in de Mithrasmysteriën de aanzet werd gegeven.

Zelfs onze wijdingen wortelen in de ceremoniën rond de Iraanse

lichtgod. Het wil maar niet tot ons doordringen dat achter de

drie wijzen uit het oosten drie Magiërs schuil gingen uit de

dienst van Zarathustra, echte vereerders van Mithras. Onze

communie is een rechtstreekse navolger van de rituele maaltij-

den in de Mithrasdienst. Zelfs het brandende braambos van

waaruit Jahweh sprak tot Mozes heeft zijn voorbeeld in de reli-

gie van Zarathustra. Weinig mensen beseffen dat Mithras in de

Hebreeuwse traditie identiek is met de aartsengel Michael.

Is daardoor onze religie niet anders dan een lege kopie van

een vroeger voorbeeld? In geen enkel opzicht. Het bewijst hoe

levenskrachtig religieuze ideeën zijn. In de loop der tijden voe-

gen ze zich naar veranderende omstandigheden, passen zich aan

en groeien mee in de zich voortdurend vernieuwende samenle-

ving. Zou dat niet gebeuren dan was elk religieuze vuur inmid-

dels gedoofd. De mensheid zou vervallen tot dom automatisme.

Ondanks verwilderd materialisme herinneren de vele diep-

religieuze cellen aan een universele waarheid, die alle religies

en religieus getinte bewegingen met elkaar gemeen hebben. Er

bestaat een gemeenschappelijke ondergrond waaruit alle spiri-

tuele denkbeelden zijn voortgekomen. Met enig recht mogen

we spreken over een alomvattende wereldreligie, waarvan het

christendom een vertakking is en die onder anderen is voort-

gesproten uit de antieke Mithras-mysterieen.

Strijder tegen het kwaad
Oorspronkelijk was Mithras, toen nog Mitra geheten, een van

de zeven zonen van de Hindoese moedergodin Aditi. In vedi-

sche termen was Mitra dus een van de Aditya’s, die elk een as-

pect van de zonnekracht symboliseerden. Mitra was

verantwoordelijk voor de orde in het universum. Hij moest

weerstand bieden aan kwade krachten en ging daarom voor in

de strijd tegen het kwaad. In dienst van de Iraanse zonnegod

Ahoera Mazda bewaakte hij de heelheid in de kosmos. Hij

zorgde ervoor dat Ahriman, de Iraanse duivel, de overhand

niet kon krijgen.

Dat maakte hem ook tot een oorlogsgod. Op het eerste ge-

zicht zal deze titel weinig sympathie wekken. Laten we dan

bedenken dat ook Jezus lijdelijk en actief verzet pleegde tegen

degene die hij als tegenstanders van het goede beschouwde.

Zelfs het hanteren van een zwaard schuwde hij niet. De ge-

neeskrachten en de opstanding van Jezus vinden hun voe-

dingsbodem in de onoverwinnelijke, dagelijks uit de dood her-

rijzende Zon, waarvan Mithras de vertegenwoordiger was.

De Magiërs
Volgens historisch onderzoek brachten de Magiërs Mithras

naar het westen. Deze interessante ontdekking laat zien wat de

drie wijzen uit het oosten werkelijk naar Jeruzalem voerden.

Met geen andere reden ondernamen zij hun moeizame voetreis

dan de nieuw geboren Saoshyant, de reïncarnatie van hun pro-

feet Zarathustra, te begroeten. Met veel bewijzen hebben his-

torici het verband tussen de Magiërs en de opkomst van de

Mithrasmysteriën in het Romeinse rijk aangetoond.

Via het rijk van de Chaldeeërs en Griekenland bereikten zij

Rome, waar met name de demonische keizer Nero zich in de

Mithrasverering liet inwijden. Deze plechtigheid vond plaats in

dezelfde periode waarin Mattheus, de verteller van de drie ko-

ningenmythe, aan zijn evangelie werkte. Zijn hoge inwijding

stelde Nero in staat om deel te nemen aan de rituele maaltijd.

Een magische bisschop
In het Mithraeum van Rome troffen de onderzoekers een beel-

tenis aan van een Vader, de hoogste ingewijde in de mysterie-

diensten. Het kan geen toeval zijn dat deze ambtsdrager,

gehuld in een rood gewaad en een rode puntmuts (mijter?) op

zijn hoofd, opvallend veel lijkt op de Christelijke bisschoppen.

In zijn rechterhand droeg hij een staf en aan zijn vinger prijkte

een magisterring. Deze figuur in zijn bisschoppelijke uitmon-

stering, Maximus geheten, was volgens een onthullende in-

scriptie, een Magiër.

In 66 na Christus, zo melden de onderzoekers, liet de Ar-

meense koning Tiridates de Eerste, zich door keizer Nero tot

de hoogste ingewijde van Mithras kronen. Tegenwoordig kun-

nen wij ons afvragen of een tiran als Nero wel tot deze overd-

racht van geestelijke macht de juiste persoon was. Feit is dat

langs deze weg de Mithrasmysteriën ingang vonden in het Ro-

meinse leger. De soldaten voelden zich verbonden met de ide-

alen van de god Mithras, de bestrijder van het kwaad.

Stierendoder
Een van de eigenaardigheden van de Mithrasmysteriën is het

doden van een stier. Runderen genoten in India altijd diepe

verering. Nog tot op de huidige dag zal iedere automobilist

eerbiedig om een in de weg liggende koe heenrijden. De koe is

namelijk het symbooldier van Aditi, de goddelijke moeder van

Mitra. Dankzij haar vruchtbaarheid stelde de koe de aarde

voor. Met een stier is het wat anders gesteld. Deze actieve

partner in het spel van de bevruchting dien je te doden om de



vruchtbaarheid uit de lichamelijkheid te bevrijden. Uit het ka-

daver kwamen de halmen en korenaren in onstuitbare bloei te-

voorschijn. Waarschijnlijk vonden de aanhangers van Mithras

daarin het motief voor de stierendoding, een steeds terugke-

rend ritueel.

Het jodendom kende een soortgelijke slachting, maar bij

hen was niet de koe, maar een ram, het mannelijke schaap, het

slachtoffer. Het bloed van het lam speelt een gewichtige rol in

het bijbelboek Openbaring en het werkt nog altijd door in het

bloed van Christus dat bij de communie, samen met het

lichaam, wordt genuttigd. Getranssubstantieerd in brood en

wijn symboliseren deze elementen het woord en de geest van

Christus. Ze laten ons zien hoe subtiel ze mee zijn ontwikkeld

met de toenemende beschaving van de mens.

Wederkomst van de profeet
Tegen de achtergrond van het geïmporteerde Mithraïsme is de

introductie van het christendom goed te verklaren. In zijn

boek “Mithras, de geheimzinnige god” herinnert M.J. Verma-

seren aan de grote belangstelling van het jodendom voor Za-

rathustra en zijn leer. Zoals gezegd belichaamde de lichtgod

Mithras, naar een Hebreeuwse traditie, de beroemde aartseng-

el Michael. Sommigen stelden hem gelijk met hun profeet

Ezechiël. Anderen zagen in de Iraanse profeet een leerling van

Elias. Aan de andere kant staken de Magiërs hun interesse

voor het jodendom niet onder stoelen of banken. Beide reli-

gieuze stromingen waren overtuigd van de wederkomst aan

het einde der tijden van de Messias of de Saoshyant, twee ti-

tels voor hetzelfde begrip.

Dat de komst van Jezus op de een of andere manier in ver-

band werd gebracht met de leer van de Magiërs zal ons nu

misschien minder verbazen. Beide stromingen waren intens

met elkaar verwikkeld. Zelfs Mani, de stichter van de gnosti-

sche Manicheeërs, was ingewijd in het Mithraïsme. Zoals we

weten was Mani niet populair onder de vroege Christenen. Dat

zou wel eens de oorzaak kunnen zijn waarom men naar de

eindtijd toe begon te denken aan een Antichrist tegenover de

wederkomst van de Christus zelf. In elk geval begon de boze

tegenspeler van Ahoera Mazda, Ahriman, ook zijn partijtje

mee te blazen in het koor der religies in de eerste eeuwen van

het christendom.

Zeven inwijdingen
Moderne wijdingen en antieke inwijdingen zijn aan elkaar ver-

want. Het grootste verschil schuilt in de artistieke verfijning.

In vroegere tijden werd de kandidaat beproefd op zijn moed en

doorzettingsvermogen. Met het beeld van de inwijdingen on-

der natuurvolkeren voor ogen staan rationele westerlingen niet

te trappelen om te worden ingewijd. De water- en vuurproeven

zoals die uit de Griekse Mysteriën tot ons zijn gekomen klin-

ken ons nogal barbaars in de oren. Toch herinneren onze wij-

dingen daar in de verte nog aan.

De Mithrasmysteriën kenden, net als de moderne kerk, ze-

ven inwijdingen. Doel was bij elke wijding bepaalde potenti-

ële karaktereigenschappen te activeren. Vandaag de dag is dat

nog net zo, alleen de manier waarop wordt aan de kandidaat

zelf over gelaten. Het vroege christendom nam de inwijdings-

mystiek in haar geheel over, maar liet in de loop der jaren het

Mannelijke en vrouwelijke energieën
Het gegeven dat de seksuele energie in het transformatiepro-

ces is betrokken, heeft ongetwijfeld geleid tot de schutterig-

heid waarmee de Rooms-Katholieke Kerk – en het

christendom in het algemeen – met seksualiteit omgaat. Ooit

was het in de RK Kerk net zo goed bekend dat de seksuele

energie moet worden getransformeerd, als in Tantra, in de tao-

ïstische yoga of bij de oude Egyptenaren. Het besef dat de sek-

suele kracht sacraal is en door transformatie een genezende,

één makende kracht wordt, was aanleiding tot het celibataire

priesterschap en het taboe op seksualiteit vóór het huwelijk.

Eigenlijk is de christelijke symboliek, bijvoorbeeld in het

Kerstverhaal, doortrokken van verhulde verwijzingen naar het

verband tussen seksualiteit en spiritualiteit, tussen seksuele

energie en spirituele energie. Het gaat er op steeds andere ni-

veaus om dat ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ energieën, yin en

yang, tot een nieuwe synthese leiden. Op het meest fundamen-

tele niveau gaat het vrij letterlijk om seksuele energie, maar

die wordt uiteindelijk gesublimeerd tot de meest subtiele

krachten die in- en vanuit het mystieke hart stralen.

Het proces van spirituele transformatie van de oerkracht,

inclusief de seksuele energie, wordt ook beschreven als het op

elkaar inwerken van de vier elementen: aarde, water, lucht en

vuur. In bijvoorbeeld de oude Chinese alchemie (waar overi-

gens nog ‘hout’ als vijfde element wordt onderscheiden) wordt

de bekkenschaal ook wel de ‘ketel’ genoemd, waarin water

wordt verwarmd door het vuur, zodat er zich stoom vormt –

een subtielere hoedanigheid waarin de energie vanzelf opstijgt

naar hogere gebieden. De betekenis van de symboliek veran-

dert in de loop van het transformatieproces; het ‘vuur’ is in

eerste instantie het slangevuur (de Kundalini) maar in tweede

instantie de geest, en op het hoogste niveau staat ‘vuur’ sym-

bool voor de waarheid. ‘Water’ is in eerste instantie een sym-

bool voor emoties, vervolgens voor zuivere materie en uitein-

delijk voor de liefde. Steeds gaat het om de harmonieuze vere-

niging van yin en yang: materie en geest, het vrouwelijke en

het mannelijke, gevoel en verstand, beneden en boven.

Uit het ‘huwelijk’ van het mannelijke en het vrouwelijke in

onszelf wordt het innerlijke ‘kind’ geboren. Als de ruimte van

het mystieke hart vrij en zuiver is, kunnen de gezuiverde en met

elkaar versmolten energieën vanuit het bekken, waarin zich een

schaal van energie vormt, opstralen in het mystieke hart terwijl

ook het witte hemelse licht daar van bovenaf toegang vindt. De

ruimte van hoofd, nek/hals/keel en borstkas moet daartoe als

één geheel transparant zijn voor de impulsen, het licht en de

kracht van het hogere Zelf. En uiteraard moet er ook geen donk-

er meer in de weg zitten in bekken of zonnevlecht.

Er vindt dan een tweede ontmoeting van de energieën

plaats, op een hoger niveau – niet alleen hoger in lichamelijk

opzicht, maar ook een hoger bewustzijnsniveau. De versmel-

ting van de energiestromen in die ruimte van het mystieke hart

en het stralen (zich openbaren) van dit licht van daaruit wordt

in het Westen ‘de geboorte van het Christuskind’ in ons ge-

noemd. Dit ‘kind’ verenigt de vrouwelijke en mannelijke kwa-

liteiten in ons met elkaar: hart en intellect, liefde en wijsheid.

Het is de ‘tweede’ of ‘geestelijke’ geboorte, en als die zich in

je leven voltrekt, ervaar je dat als ‘herboren-’ of ‘opnieuw

geboren’ worden.

Deze termen geven aan, hoe ingrijpend de verandering is

voor het persoonlijk bewustzijn, voor je zelfbeleving als mens

op aarde. Het kan uiteraard niet gaan om een wedergeboorte

van je oude ‘ik’. Het is werkelijk alsof je een ander mens

wordt – maar dan in de zin van: pas nu werkelijk jezelf. Overi-

gens kan deze nieuwe zelfbeleving sterk overeenkomen met

de manier waarop je er ooit als kind was, ‘transparant’, onbe-

grensd, spontaan en onbevangen, in kinderlijke onschuld -

maar dan terwijl we ons daar ook van bewust zijn. Dit maakt

heel begrijpelijk wat bijvoorbeeld in het Thomas-evangelie

wordt gesteld: ‘Deze kleine kinderen die gezoogd worden, zijn

als zij die het Koninkrijk binnengaan.’

Het nieuwe bewustzijn dat zich via het energetische zuive-

ringsproces en de eenwording van lichaam, ziel en geest open-

baart, laat zich innerlijk kennen als licht: het kosmische licht

dat de duisternis in onszelf doet verdwijnen en als innerlijke

warmte door ons heen straalt. Het wordt letterlijk lichter van

binnen. Naar buiten toe, aan de anderen (die niet langer

vreemden zijn) laat dit bewustzijn of innerlijke licht zich ken-

nen als warmte, liefde, wijsheid, begrip en mededogen.

Dit bewustzijn of licht – wit, met een fijne gouden glans

erin – wordt ook wel ‘het Christuslicht’ genoemd. Als dit in

ons doorbreekt, is dat de terugkeer in de Eenheid met al wat is,

al wat leeft, en het doorstraald worden door wat men ook aan-

duidt als ‘de Heilige Geest’. Zulke wisselende benamingen

verwijzen steeds naar aspecten van één en hetzelfde. In de in-

wijdingsleer is ‘Christus’ een naam voor het ene, universele

hogere Zelf in ieder van ons – niets anders dan het Boeddha-

bewustzijn.



Het alchemistische geheim achter het Kerstverhaal

Peter Kampschuur

Kerstmis nadert, en opnieuw zullen overal ter wereld miljoe-

nen mensen de geboorte van het Kerstkind in Bethlehem ge-

denken. Niet voor niets staat het Kerstverhaal bekend als ‘the

greatest story ever told’. In de theosofie en andere esoterische

kringen kent men de verborgen innerlijke betekenis van dit

verhaal, maar in het algemeen wordt er weinig stil gestaan bij

het spirituele transformatieproces waarnaar het verwijst: het

alchemistische proces dat lichaam, ziel en geest voorbereidt op

de ‘tweede’ of ‘geestelijke’ geboorte.

Deze ‘geboorte’ is een innerlijk gebeuren, maar daarmee is

niet gezegd dat het om iets puur symbolisch of alleen maar om

iets denkbeeldigs zou gaan. De symboliek van de Kerstmythe

verwijst naar een fundamentele bewustzijnsverandering die al-

les te maken heeft met ons lichaam en de ‘energiehuishou-

ding’ daarin en eromheen. De tweede of geestelijke geboorte

wordt mogelijk als de ruimte van het mystieke hart niet langer

wordt bezet door het denkende, emotionele en willende ‘ik’.

Dat vraagt om een voorbereiding – het is geen kwestie van het

omdraaien van een psychologische knop. Het helpt niet om

anders te denken of een andere houding aan te nemen.

In oeroude tijden werd er al begrepen dat bewustzijn en

energie twee kanten van dezelfde munt zijn. De oude Chine-

zen wisten bijvoorbeeld al dat het ‘hemelse bewustzijn’, zoals

zij het noemden, alleen in het ‘geestelijke hart’ (rechts van het

orgaan hart in de borstkas) kan komen na de nodige energeti-

sche voorbereiding. Dit is het essentiële, alchemistische ge-

heim, waarnaar steeds weer in andere termen wordt verwezen.

Bij de oude Chinezen, toch al bekend vanwege hun bloem-

rijke beeldspraak en benamingen voor energiecentra, -punten

en -kanalen, is de essentie van het bedoelde transformatiepro-

ces onder andere verwoord in Het geheim

van de gouden bloem, een geschrift dat la-

ter is becommentarieerd door Richard Wil-

-helm en C. G. Jung. In de tekst zien we

vele verwijzingen naar het bedoelde proces,

bijvoorbeeld in termen van ‘de schat in de

akker’, ‘de kostbare parel’ en ‘het levens-

elixer’. In Westerse alchemistische tradities

komt de term ‘levenselixer’ ook voor, naast

‘het transformeren van lood in goud’, ‘de

steen der wijzen’, ‘de schat in de bruidska-

mer’ en ‘het alchymische huwelijk’. Ook de

symboliek van de Heilige Graal houdt hier-

mee verband en is alleen te begrijpen vanuit

het perspectief van de innerlijke alchemie.

De moderne wetenschap, die uit de al-

chemie is voortgekomen, heeft aangetoond

dat lood en goud op subatomair niveau niet

veel van elkaar verschillen: één elektron.

Maar in onze uiterlijke waarneming en

waardering is het verschil enorm. Spiritu-

eel- of innerlijk gezien is het verschil zelfs nog groter, want in

dat opzicht gaat het om de transformatie van oorspronkelijke,

ruwe, ongezuiverde levenskracht tot het licht van het hoogste

bewustzijn. Het gaat er uiteindelijk om dat dit bewustzijn toe-

gang vindt tot de ruimte van het mystieke hart en van daaruit

straalt; ook in het taoïsme en het Chinese boeddhisme wordt

dit ‘de nieuwe geboorte’ genoemd.

De verwekking van het Christuskind
Ook aan deze innerlijke geboorte gaat een bevruchting vooraf,

die net als bij een kind van vlees en bloed plaatsvindt in de

bekkenruimte. Het Christuskind moet, met andere woorden,

eerst worden verwekt en kan pas na de nodige innerlijke zui-

vering en ontwikkeling worden geboren. Deze bevruchting

vindt weliswaar in het bekken plaats, maar op een ander, in-

nerlijk niveau – in de wereld die geest en lichaam met elkaar

verbindt, het energieniveau waarop fijnstoffelijke materie

(energie) en geest één worden, de wereld van de ziel.

De energieën die in het bekken samenkomen en met elkaar

worden versmolten, zijn de ‘ruwe’ oerkracht die uit het staart-

been vrijkomt (in India ‘kundalini’-energie genoemd), dat deel

van deze energie dat al is omgezet in seksuele energie, de kos-

mische energie die we opnemen uit de ingeademde lucht en

(eventueel) in ons toelaten door de mee-ademende huid heen,

energie uit voedsel en drank, energie vanuit de aarde onder

onze voeten en het witte, hemelse licht dat vanuit een punt bo-

ven ons hoofd afdaalt door de wervelkolom, tot in het heilig-

been. Als er zich geen spanningsvelden in het bekken bevin-

den doordat we diep loslaten wat er niet in ons hoort te blijven

hangen, kunnen in deze ruimte alle mogelijke energieën die je

kunt onderscheiden, met elkaar verbonden

worden. Dit is het begin van het proces dat

wordt aangeduid met de spreuk ‘Solve et

coagula’, ‘los op en laat stollen’.

Deze betekenisvolle omschrijving van het

innerlijk-alchemistische, spirituele transfor-

matieproces slaat op de vergeestelijking van

het lichaam, gevolgd door de hernieuwde en

gezuiverde belichaming van de geest. Als het

oude wordt losgelaten (‘los op’) en het nieu-

we wordt geïntegreerd en vorm krijgt (‘laat

stollen’), dan wordt dat ‘stolsel’ ook weer

oud, zodat het moet worden losgelaten en op

een volgend – en hopelijk hoger – niveau een

nieuwe integratie kan vinden. En zo gaat dat

nog een aantal malen dóór. Steeds weer gaat

het om het loslaten van het oude en het toela-

ten van het nieuwe, zoals de uitademing gaat

en de inademing komt. Stolling kan per defi-

nitie nooit een definitieve oplossing zijn, be-

halve wanneer het lichaam geheel vergeeste-

lijkt is en de geest het lichaam dan ook geheel

bewoont, dus als de geest van top tot teen is

belichaamd. In dit eenwordingsproces van

geest en materie (c.q. energie) luidt de tweede

geboorte een heel nieuwe fase in.

geheime karakter van de rituelen varen. De kandidaat voor de

Mithrasdienst moest zweren dat hij niets van wat hem werd

meegedeeld en opgelegd zou verraden. De afgelegde eed heet-

te ‘sacramentum’, de benaming die in verband met de

mysteriedienst werd gebruikt.

Achtereenvolgens kwamen kandidaten in aanmerking om

tot Raaf (Coras), Bruid (Nymphus), Soldaat (Miles), Leeuw

(Leo), Pers (Peres), Zonneloper (Heliodromus) en Vader (Pa-

ter) te worden ingewijd. Een praktische samenvatting over de

inhoud van de inwijdingen is te vinden in het boek “Mithras”

van C.A. Wauters.

Brandmerken
De kandidaat werd ondervraagd, beproefd en voorgelicht.

Naakt en geblinddoekt knielde hij voor een gehelmde figuur

met een brandende fakkel in de hand. Wat daarna precies ge-

beurde is onbekend, maar er wordt melding gemaakt van

brandmerken op het voorhoofd, een gebruik dat in de Kerk

(gelukkig) door een zalving is vervangen. Met de handen op

de rug gebonden lag de kandidaat geknield naast een zwaard.

Suggestieve afbeeldingen laten hem zien als hij voor dood op

de grond ligt. Ten slotte knielt hij voor de Pater, die hem een

rond brood voorhoudt.

De eerder genoemde dr. Vermaseren geeft een iets gede-

tailleerder beschrijving van de plechtige inwijdingen.

De Raaf zal als een soort bode gaan dienen, zoiets als de

Vrij-Katholieke deurwachter. Zijn functie wordt dan ook in

verband gebracht met de god Mercurius-Hermes. Hem wordt

bij zijn wijding een caduceus, de staf omcirkeld door twee

slangen, ter hand gesteld. Bij deze wijding krijgt hij een vogel-

masker op. Mercurius zal zijn beschermende planeet zijn.

Waterdoop
De Nymphus verschijnt in een bruidssluier. In de loop van de

plechtigheid wordt de sluier weggetrokken en verschijnt de

kandidaat geheel naakt aan de gelovigen. De handdruk van

trouw aan Mithras heeft hij dan al gegeven. Fakkel, lamp en

kroon, aan hem overhandigd, symboliseren de bruidstoorts,

het nieuwe licht en de kroon van het huwelijk met de godheid.

Venus geldt als de beschermende planeet. Voor ons is interes-

sant te weten dat deze inwijding in verband wordt gebracht

met water. Bijna zeker vindt er dus nog een soort doop plaats,

zodat de kandidaat gereinigd de huwelijkse staat betreedt.

Het element aarde staat centraal bij de derde inwijding tot

soldaat. Dit ritueel herinnert sterk aan ons Vormsel. De soldaat

krijgt als opdracht mee te strijden tegen het kwaad. Daartoe

kan hij rekenen op de bescherming van de krijgshaftige pla-

neet Mars. Bij deze inwijding ontvangt de kandidaat een

brandmerk op zijn voorhoofd. Een deel van het ritueel speelt

zich af in de donkerte van een grot. Daar wordt hem op de

punt van een zwaard een krans aangeboden, die hij op zijn

hoofd zet en vervolgens weer van zijn hoofd zal wegduwen

als symbool van zijn soldateske doortastendheid.

Gloeiende kolen
De Leeuw verschijnt in een vuurrode mantel. Het dragen van

een vuurschop als attribuut verwijst naar het element vuur en de

vurige planeet Jupiter, onder wiens bescherming de Leeuw zal

optreden. Bekleed met een leeuwenmasker reinigt hij zijn han-

den en tong met honing als teken van zijn voornemen elk slech-

te daad en alle vormen van kwaadsprekerij te vermijden.

Tijdens deze wijding ondergaat de kandidaat ook een soort

vuurdoop. Vermoedelijk werden zijn moed en vertrouwen ge-

test door hem door een laag gloeiende kolen te laten lopen, maar

daarover bestaat geen zekerheid. In elk geval maakt een neer-

bliksemende vuurstraal de kandidaat tot een nieuw mens, een

geheiligde die de boosaardigen overwint. Bij de Leeuw vinden

we een duidelijke opdracht aan de Christelijke Acoliet terug.

Een grijze tunica is de dracht van de Pers, de vijfde inwij-

ding. Onder bescherming van de Maan zorgt hij voor de

vruchten des velds, hanteert de zeis en zal de oogst binnen ha-

len, die uit het ruggenmerg en het bloed van de stier is opge-

schoten. Vage geruchten over een bloeddoop, waarbij hij met

het bloed van gedode stier wordt besprenkeld, heb ik niet be-

vestigd kunnen vinden.

Duidelijk is dat de drie hoogste inwijdingen in verband

staan met het doden van de stier. Dat geldt ook voor de Zon-

neloper, wiens attributen een fakkel, een stralenkrans en een

zweep zijn. Hij symboliseert de Zon die dagelijks de hemel-

baan in zijn vierspan aflegt en de paarden aanvuurt met een

zweep. Aan deze zesde inwijding komt eindelijk het rituele

maal te pas. Samen met de goden Sol, de onoverwinnelijke, en

Mithras, geniet de kandidaat van de verheven maaltijd. Het zal

duidelijk zijn dat de Zon zijn beschermer is. Terwijl de Pers

wel iets heeft van onze Diaken kan de Zonneloper met onze

Priester worden gelijkgesteld.

Bijna-doodervaring
Saturnus ten slotte behoedt de Pater, de Vader, bij zijn rituele

bezigheden. Ring, staf en mijter roepen het beeld op van de

bisschop, de hoogste in de oplopende hiërarchie tussen de ge-

wone gelovige en de godheid. Over de juiste inhoud van de

zevende wijdingsceremonie is weinig bekend, maar we kun-

nen aannemen dat de kandidaat, net als de christelijke diakens,

priesters en bisschoppen, voorover liggende op de vloer ‘door

de dood gaat’ om in een nieuwe geboorte op te staan. Maar er

zijn sarcofagen gevonden, waar de kandidaat in moest plaat-

snemen, bedwelmd door soma en in staat een soort bijna dood-

ervaring te ervaren, waaruit hij herboren zou ontwaken.

Bloed van het lam
Het loont de moeite om de rituelen van onze zeven sacramenten

alsmede die van de zeven wijdingen (de voorbereidende wij-

dingen van klerk en subdiaken uitgezonderd) met de zeven in-

wijdingen van Mithras te vergelijken. Uiterlijke verschillen

kunnen nauwelijks de innerlijke verwantschappen verdoezelen.

In elk geval laat de vergelijking zien waarom de Leidse histori-

cus H.W. Singor in een oud krantenartikel schrijft, dat de religie

van Mithras zeer sterke overeenkomsten vertoont met het chris-

tendom, zowel wat betreft de symboliek als de rituelen.

Zelfs in het vergoten, en verlossende, bloed stemmen de

religies met elkaar overeen. Om welk vergoten bloed ging het

hier? Niet, aldus dr. Singor, om het bloed van Mithras zelf.

Deze god gaf niet, zoals Christus, zijn eigen leven. Het was

het bloed van de stier. Evenwel, we weten dat het ‘bloed van

het lam’ een centraal element in het traditionele christendom

is. Christus wordt dan wel niet verzinnebeeld door een stier,

hij is toch een lam. En dat kan geen toeval zijn.

* * *
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Grünewald:

Verrijzenis

van Jezus.

Dit is een detail

van het rechterpa-

neel van het

wereldberoemde

Isenheimer altaar,

te Colmar (Elzas).

Volgens Jonathan

Black’s boek, “De

Geheime Genoot-

schappen van de

Wereld” is dit een

van de grote esote-

rische meesterwer-

ken van de

Middel-Europese

schilderkunst.

Grünewald beeldde

Jezus uit als de

Zonnegod.

trouwste leerling en ‘apostel van de apostelen’, maar voor Je-

zus was de relatie wezenlijk anders geworden. Hij moest alle

banden verbreken om helemaal vrij te zijn voor wat hij in zijn

hart had gevonden, helemaal vrij om te gaan en staan waar de

Geest hem zou leiden.

Jezus moest terug naar waar hij vandaan kwam, naar Gali-

lea. Daar zou hij gaan rondtrekken en mensen genezen. Daar

zou hij ook gaan optreden om het goede nieuws te vertellen.

Daar zou hij rondtrekken langs de kleine synagogen, en spre-

ken in die gezellige en rommelige ontmoetingsplaatsen waar

Joden bijeenkwamen om te zingen, te bidden, te roddelen en te

discussiëren over de schriften. Daar zou hij zijn gehoor moe-

ten vinden en het Licht ontsteken dat niet meer gedoofd zou

kunnen worden.

Een charismatische wijsheidsleraar
Teruggekeerd in Galilea met zijn lemen hutten, akkers en vis-

sersdorpen blijkt Jezus een charismatische leraar, die bekend

wordt om zijn diepzinnige en soms schokkende one liners, een

waarachtige profeet, vervuld met de geest van God. In de ogen

van zijn toehoorders ook een wijsgeer, de personificatie van

de Wijsheid, staande in de traditie van Salomo.

Jezus spreekt klare taal, Hij schenkt klare wijn. Geschikt

voor ieder en voor elk moment van het leven. Hij spreekt over

geboorte en dood, over echtgenoten en kinderen. Hij gebruikt

beelden van het platteland, de landbouw en de visserij. Er zijn

lessen over de schat die ieder in zichzelf draagt, over de relaties

in gezinnen en tussen buren, over lenen en over hoe belangrijk

het is elkaar te helpen. Aanwijzingen voor het leven van alledag

vanuit de werkelijke bedoeling van de Wet en de Profeten. De

berooide boeren en vissers luisteren ademloos toe.

En telkens komt hij terug op zijn belangrijkste thema: het

aanbreken van een nieuwe tijd, het nieuwe inzicht en een ho-

gere vorm van geluk. Telkens herhaalt hij het:’Het Rijk Gods

is aangebroken. Ken jezelf, dan zie je het.’ En daaraan aan-

sluitend: ’Hou van jezelf en bemin je naasten als jezelf. Dan

vervul je de Wet van God.’ In prachtige parabels en pakkende

one liners spreekt hij hierover, waar hij maar kan.

Zijn woorden maken grote indruk. Af en toe legt Jezus de

hand op een zieke en geneest die. En steeds meer beginnen de

mensen zich af te vragen: wat een wondere krachten gaan in

deze persoon schuil. En ze gaan hem achterna tot in de heu-

vels, waar hij zich af en toe met een klein groepje leerlingen

terugtrekt om te bidden en te mediteren. En ook daar spreekt

Hij iedereen toe en geneest hij zieken. Verbazing. Want dit is

toch de timmerman uit Nazareth. Iedereen kent toch zijn ou-

ders, broers en zussen. Waar heeft hij dit dan vandaan?

Zijn leerlingen die ook niet alles begrijpen, stellen hem

vragen. Maar ook zij kunnen het niet bevatten. Wat is er toch

sinds de doop met hem gebeurd? Alleen Maria Magdalena

wordt steeds stiller. Zij luistert en hoort, kijkt en ziet. Zij was

bij de doop. Voor haar begint het te dagen. Langzaam gaat

voor haar de zon op. Een zon die niet meer ondergaat.

Wereldwijde epifanie
De doop van Jezus markeert een nieuw begin in de geschiede-

nis van de mensheid. Een mens ontwaakt uit een droom, een

nachtmerrie. De nachtmerrie van identificatie met zijn ego. En

komt in het volle Licht. Stralend als een pasgeboren kind.

Veel mensen hebben ooit dat Licht in Hem gezien. Enke-

len herkenden ook in zichzelf wie ze werkelijk waren: kinde-

ren van het Licht. Voor hen voelde dit als een nieuwe geboor-

te. Geboren uit aardse ouders en geboren uit het Licht.

Tweeduizend jaar later schijnt dit Licht nog steeds in onze

duisternis. Maar nu zijn er meer mensen die dit Licht in zich-

zelf herkennen, zowel binnen als buiten de Kerken. Er is een

wereldwijde transformatie gaande. Er zijn geen grenzen meer.

In een tijd van crisis herkennen steeds meer mensen in zich

zelf het Licht dat niet meer ondergaat.

De zon keert terug. Bloemen openen zich. Vogels vliegen

op. In de duistere crisis waarin de aarde en de mensheid zich

momenteel bevinden, worden een aantal mensen transparant

voor het Licht dat ieder in zich draagt. Er vindt, zoals een stu-

die van Arjuna Ardagh aantoont momenteel een wereldwijde

‘translucente revolutie’ plaats. Christenen noemen dit ‘de

komst van het Rijk van God’ of ‘ het ontwaken van het

Christusbewustzijn’. Boeddhisten spreken over het realiseren

van de Boeddhanatuur. Voor de Hindoes is dit ‘Verlichting’,

het realiseren van de aangeboren, met God verbonden Atman,

de goddelijke levensadem. Seculiere wetenschappers noemen

dit de wereldwijde ‘transformatie van het bewustzijn’. Ieder

probeert in zijn eigen taal het onnoembare te begrijpen van

wat er gaande is. Het lijkt een wereldwijde epifanie.

Van nature zijn wij kind van de aarde en kind van God.

Maar dat is geen tegenstelling, zoals het ego ons wil doen ge-

loven. Deze ogenschijnlijk twee verschillende naturen kunnen

met elkaar versmelten in eenheid. Van tweeën een.

Dat is de oorspronkelijke ervaring en boodschap van de

ontwaakte, zelfgerealiseerde Jezus. Dat is het Licht dat niet

meer verborgen kon blijven, de doorbraak van het Rijk van

God. Eenmaal begonnen in een Boeddha, in Jezus en enkele

andere ‘Verlichten’ uit het verleden, is dit niet meer te stop-

pen. Het Licht breekt nu in steeds meer mensen door.

Als er in deze donkere dagen eind december iets te vieren

is, dan is dit het wel!

*****
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ge geruchten rondgaan dat de God van Israel binnenkort zou

ingrijpen om de wereld te modelleren naar het beeld zoals Hij

zich dat had voorgesteld. God zou dan definitief zijn Rijk van

rechtvaardigheid, liefde en wijsheid stichten. Maar hoe zou dit

gebeuren? Door een nieuwe gewelddadige, politieke revolu-

tie? Of door een revolutie van het hart? Voor de Esseense

vrienden van Jezus was dit niet duidelijk. Maar Jezus kwam

ook in contact met andere rondtrekkende leraren, nu van

Griekse huize, en die leerden hem veel hierover.

Historici hebben aanwijzingen dat Jezus toen hij ‘in de bouw’

werkte in Sipphoris, en later ook in Tiberias, in contact is geko-

men met rondtrekkende Griekse filosofen. Een groep ervan ken-

nen we: de Griekse ‘cynici’, volgelingen van Diogenes die

bekend was, omdat hij in een ton leefde. Het waren wijsheidsle-

raren voor wie rijkdom, aards bezit en luxe niet mee telden. Het

ging hen om iets anders: het kennen van je innerlijke wezen, je

ware aard. ‘Ken jezelf’, was hun motto. Onderzoek wat je ware

natuur is, realiseer wat niet onderworpen is aan de wetten van

vergankelijkheid, maar wat eeuwig blijft. Alleen door zelfon-

derzoek, een innerlijke revolutie, is er werkelijk inzicht en be-

vrijding van de pijn van deze wereld mogelijk.

Een aantal Amerikaanse theologen die samenwerken in de

Jesus Seminars komt tot de conclusie dat Jezus sterk door

hen is beïnvloed en zien hem als een charismatische ‘joodse

wijsheidsleraar’. Een leraar die, staande in de joodse traditie,

zijn ware aard heeft gerealiseerd en van daaruit bevrijding

preekt. Een radicaal, politiek ingrijpen van God in de geschie-

denis is dan niet meer nodig. Dit op zich is het aanbreken van

het Rijk van God.

Kom tot nieuw inzicht.
Is er een moment aan te wijzen waarop dit bewustzijn door-

brak? Volgens historici moet dit plaatsgevonden hebben bij de

doop van Jezus. Men is het erover eens dat deze plaatsvond in

het jaar 26 A.D. Een bijzonder moment in de geschiedenis. De

evangelist Marcus begint er zijn evangelie mee (Mc 1: 9-11),

en ook Mattheus (Mt 3:13 – 17) en Lucas (3:21 – 22) melden

deze gebeurtenis. Zij ontlenen hun gegeven aan Q, een verza-

meling korte feiten en spreuken uit het leven van Jezus die al

in het jaar 50 A.D. waren opgetekend .

Ook uit de teksten die in Nag Hammadi zijn gevonden blijkt

dat dit moment van cruciale betekenis was in Jezus’ leven en

een grote ommekeer teweegbracht. Vanaf dat moment begon-

nen zijn krachten toe te nemen en begon hij op eigen gezag in

de openbaarheid te treden. Misschien heeft hij altijd al in zijn

hart geweten dat dit zou gebeuren en heeft hij alleen op het juis-

te moment gewacht. De doop in de wateren van de Jordaan

bleek dat moment te zijn. Toen heeft hij de sprong gewaagd,

een sprong in de onmetelijke diepte van het goddelijke.

Johannes was familie van Jezus en zelf ook een Esseen.

Hij kwam uit de woestijn, waarschijnlijk uit de grote Esseense

gemeenschap te Qumran . Hij riep mensen op om een reini-

gingsbad te nemen in de Jordaan. In de Joodse gemeenschap

was het geen traditie een dergelijk reinigingsbad te nemen,

maar ondanks dat lieten toch velen zich ‘dopen’. En kwamen

daarbij vaak tot ‘nieuw inzicht’.

In de traditionele vertalingen van de evangeliën staat dat

Johannes de mensen opriep tot ‘berouw over hun zonden’,

maar dat is geen juiste vertaling. In de oorspronkelijke tekst

staat een Grieks woord ‘metanoeite’ wat letterlijk betekent ‘je

hart veranderen’, ‘tot nieuw inzicht komen’. Zo lezen we in

Q1: ‘In die dagen kwam het woord van God tot Johannes de

Doper, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Hij trok door

het gebied van de Jordaan en riep mensen op hun hart te ve-

randeren en tot nieuw inzicht te komen.’

Een mens ontwaakt
Johannes had al een paar maal gesproken over de bijzondere

mens Jezus. Op het moment van Jezus’ doop moet er boven-

dien iets bijzonders waarneembaar geweest zijn en werd hij

volgens ooggetuigen overstraald door iets waar geen woorden

voor zijn. In Q3 lezen we: ‘Jezus kwam vanuit Galilea naar de

rivier de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Toen

Jezus gedoopt was, bad hij en de hemel opende zich. De geest

kwam op hem als een duif, en een stem uit de hemel zei: ‘Jij

bent mijn zoon. Vandaag ben ik je vader geworden.’

In eenvoudige woorden en tegelijk prachtige symbolische

taal wordt hier het onnoembare verteld. Een mens realiseert

zijn goddelijke natuur. De mens Jezus ontwaakt. Hij wordt on-

dergedompeld in de stromende wateren van het leven, in de

wereld van geboorte en dood, en wordt zich bewust van zijn

eenheid met het goddelijke, onvergankelijke Leven. Hij reali-

seert de eenheid met het onvergankelijke, goddelijke Leven.

De mens Jezus wordt zich bewust van zijn ware aard. God,

het eeuwige, altijd aanwezige ene leven dat schuilgaat in en ach-

ter alle vormen, is zijn diepste zelf. Zoals een kind in zichzelf

zijn vader en ouders kan herkennen en toch zichzelf als afzon-

derlijk mensenkind kan zien, zo herkent Jezus in zichzelf zijn

goddelijke natuur. Toegankelijk voor hemzelf als zijn diepste

wezen, herkenbaar als zijn ware aard. De uiterlijke vorm kan

nog menselijk lijken, maar zijn diepste wezen is goddelijk, on-

vernietigbaar, niet onderworpen aan de vormwetten van geboor-

te en dood, altijd aanwezig in het eeuwige heden.

Bij zijn doop kreeg Jezus zo voelbaar deel aan Gods aan-

wezigheid in deze wereld. Het was een overweldigende door-

braak van het Rijk van God. De rest van Jezus’ leven zou no-

dig zijn om de diepte hiervan te herkennen en in zijn leven

waar te maken. En het zou tot zijn dood op het kruis duren

voordat dit proces volledig voltooid was, voordat hij de totale

overgave aan het goddelijke gerealiseerd zou hebben. Later, in

het begin van de eerste eeuw, toen de leerlingen van Jezus de

naam ‘christenen’ kregen, werd hierover gesproken als over

het ‘realiseren van het Christusbewustzijn’.

In de stilte en leegte van de woestijn
Maar eerst moest er nog veel in Jezus leven gebeuren. Jezus

trok de nabijgelegen woestijn in, omdat hij wist dat dit on-

noembare alleen te beleven zou zijn als het hart zich zou ope-

nen in de stilte, leegte en eenzaamheid van de woestijn.

In de woestijn strijdt Jezus een intense strijd. Het is een ge-

vecht met zijn oude manier van leven, zijn oude ego. Wij we-

ten nu ook van anderen die een dergelijke doorbraak van het

goddelijke in hun leven meemaken dat op zo’n moment het

oude ego in opstand komt. En zich nog eens in alle kracht en

met alle verleidingen toont. Zowel Q als de evangeliën vertel-

len hierover in een mythische vorm: de duivel probeert Jezus

te verleiden. Maar Jezus weerstaat hem.

In de woestijn moet Jezus ook het moeilijke besluit geno-

men hebben te breken met zijn oude, gelukkige bestaan, met

zijn gezin en met Maria Magdalena, de vrouw die hij zo intens

liefhad. Niet dat er sprake was van een werkelijke scheiding

tussen hen beiden, Maria bleef Jezus volgen en werd zijn
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Waar is Jezus geboren? Alles wijst erop dat Jezus geboren is

in Nazareth, in het gezin van Jozef en Maria. Als de evangelis-

ten Mattheus en Lucas het anders vertellen, hebben ze daar

hun redenen voor. Mattheus, die zijn evangelie voor de Joden

schreef, kon zo duidelijk maken dat Jezus de Zoon van David

was. En geboren worden in een stal riep herinneringen op aan

de zonnegod Mithras, die eveneens in een stal was geboren.

Ook de maagdelijke geboorte riep herinneringen op aan

deze zonnegod en in de geloofsbelijdenis van Nicea, opgesteld

in 325 AD, werd dit ook als dogma geformuleerd. Maar klopt

het historisch? Volgens Flavius Josephus, een Joodse geschied-

schrijver, had Jezus in ieder geval een broer Jacobus. Hij be-

schrijft de dood van deze broer door steniging in het jaar 62

AD. Ook het door alle christenen erkende evangelie van Mar-

cus, een van de oudste bronnen, geschreven rond 60 AD, geeft

een andere versie. Daar wordt niets verteld over een maagdelij-

ke geboorte. Integendeel, er wordt vanzelfsprekend aangeno-

men dat Jezus op normale wijze was geboren en ook broers en

zussen had. In Marcus 6:3 lezen we bijvoorbeeld hoe de mensen

van Nazareth verbaasd waren over de woorden en kracht van

Jezus. En ze zeggen dan: ‘Hij is toch die timmerman, de zoon

van Maria en de broer van Jacobus en Joses en Judas en Simon?

En wonen zijn zusters hier niet bij ons?’ Hiëronymus, die in de

vierde eeuw een vertaling van de Bijbel in het Latijn maakte,

heeft de contradictie met de dogmatiek waarschijnlijk gezien en

er neven en nichten van gemaakt. Maar dat komt niet overeen

met de grondtekst zoals wij die nu kennen.

Esseense achtergronden
Uit onderzoek blijkt dat Nazareth rond het begin van onze

jaartelling een kleine Joodse nederzetting was van Essenen .

Er is veel over hen bekend geworden door de ontdekking in

1947 van de zogenaamde Dode Zee-rollen, 200 oude hand-

schriften van rond onze christelijke jaartelling, ontdekt in grot-

ten nabij hun oude nederzetting Qumran op de westoever van

de Dode Zee .

De Essenen waren een vreedzame, geweldloze en ascetische

beweging, ontstaan tijdens de Maccabeeën-opstand (168 – 164

BC) als reactie op de Hellenisering van het joodse geloof. Zij

waren trouw aan de Tenach, volgden een innerlijke, esoterische

weg naar God en waren argwanend ten opzichte van de tempel

in Jerusalem, waar de in hun ogen ongelovige en corrupte pries-

terklasse van de Sadduceeën de macht hadden. Zij kleedden

zich in het wit, leefden sober en namen dagelijks baden om zich

te reinigen. Zij geloofden in een onsterfelijke ziel en in een

Messias die aan het einde der tijden zou komen oordelen. In de

tijd van Jezus’ geboorte leidden zij een teruggetrokken leven, in

afwachting van de komst van het Rijk van God.

De naam Essenen betekent letterlijk ‘genezers’. Zij waren

dan ook experts op het gebied van kruiden en kenden oude

manieren om te genezen door middel van klanken en licht.

Maar bovenal genazen ze door het licht van bewustzijn; door

handoplegging, gedachtekracht en de kracht van gebed en ver-

geving. Veel van hun kennis ontleenden zij aan oude teksten

uit Egypte en andere, nog veel oudere mysteriescholen. Het

waren in Jezus’ tijd ‘de witte broeders en zusters’, die gene-

zend in Palestina rondtrokken. Als zodanig waren zij dan ook

overal welkom. Over het hele land hadden zij logementen

waar ze konden overnachten en Nazareth was zo’n nederzet-

ting. Wie in de sfeer van deze rondtrekkende genezers wilde

leven, kon rond zo’n logement een huisje bouwen. Waar-

schijnlijk leefden Jozef en Maria met hun kinderen in zo’n

huisje en groeide Jezus op in de sfeer van de Essenen. In deze

sfeer van liefde, levend bewustzijn en vrede kon hij zich als

timmerman in Nazareth voorbereiden op zijn taak, die hem pas

bij de doop door Johannes – ook een Esseen – duidelijk werd.

Maria van Magdala
Jezus groeide op in woelige tijden. Barbaars, primitief, als we

er nu op terugkijken. Al vlak na zijn geboorte, toen Herodes

de Grote stierf, braken er opstanden uit. Met name de opstand

van de onderdrukte boeren in Sepphoris, een dorpje zes kilo-

meter ten noorden van Nazareth, is berucht gebleven in de ge-

schiedenis, omdat de opstand gruwelijk onderdrukt werd. De

opstandige boeren – ‘zeloten’, ijveraars voor de Wet van God

– hoopten dat God hen zou bijstaan, dat zij door hun actie de

komst van het Rijk Gods zou bespoedigen. Maar dat gebeurde

niet. Integendeel. De opvolger van Herodes de Grote, Herodes

Antipas, viel met een groot garnizoen Romeinse soldaten het

dorp aan, maakte het met de grond gelijk, kruisigde alle man-

nelijke inwoners aan palen langs de weg en voerde vrouwen

en kinderen als slaven weg.

De schrik zat er in. De boeren moesten torenhoge belasting

betalen, maar durfden zich niet meer te verweren. Ironisch ge-

noeg gebruikte Herodes Antipas het geld om Sep- phoris weer

te herbouwen en daar de hoofdstad van Galilea van te maken.

Van het geld van de boeren bouwde hij later ook het luxueuze

Tiberias aan het meer van Galilea.

In deze wereld groeide Jezus op. Niet als boer maar als

timmerman. Marcus 6:3 gebruikt hiervoor het woord ‘tek-

toon’, een woord dat uitdrukt dat iemand hout, steen of metaal

bewerkt. Luther was de eerste die dit vertaalde als ‘timmer-

man’ en dat is in het Westen zo gebleven. Het vak leerde

Jezus van zijn vader, die volgens Mattheus 13:55 ook een

‘timmerman’ was.

Mogelijk is Jezus’ vader vroeg gestorven, want de bronnen

noemen Jezus daarna altijd ‘zoon van Maria’. Zeker is wel dat

Jezus en zijn broers na de dood van Jozef diens bedrijfje heb-

ben voortgezet. Het kan best een florerend bedrijf geweest

zijn, want er was voldoende werk. Het verwoeste Sepphoris,

vlak bij Nazareth, moest volledig worden herbouwd. Er was

veel werk aan de winkel. De stad moest worden gemodelleerd

naar hellenistisch model, inclusief een citadel, rituele badhui-

zen en een amfitheater. Jezus, wiens moedertaal Aramees was,

moet hierbij ook wat Grieks en Latijn hebben leren spreken.

Sepphoris was een smeltkroes.

In deze tijd moet Jezus ook zijn uitgehuwelijkt. De meeste

historici zijn het hier over eens, omdat het anders zeker zou zijn

opgemerkt. Pas door de ontdekking van de gnostische teksten in

Nag Hammadi is er duidelijkheid gekomen over wie zijn

bruid was: Maria van Magdala, een dorpje vlakbij Nazareth.

Zij zou bekend worden als Maria Magdalena. Volgens de Nag

Hammadi geschriften had Jezus een bijzondere, intieme en spi-

rituele relatie met haar en werd zij, na Jezus’ doop, de leerling

die als enige werkelijk begreep wat er met Jezus was gebeurd.

Hun relatie heeft Jezus’ dood ook overleefd.

Groeiend bewustzijn
In die dagen moet er ook in het bewustzijn van Jezus veel ge-

beurd zijn. Het leven onder Romeinse dictatuur was hard en

voor hem was God, zoals zijn eigen vader Jozef, de goedheid

zelve. Hoe was dat met elkaar te rijmen? Er bleven hardnekki-



Het is dan ook niet te verwonderen dat Marcus, die zijn evan-

gelie eerder schreef (60 A.D.) er geen gewag van maakt. Pau-

lus evenmin. Ook de oudste bronnen, Q en de oertekst van het

Evangelie van Thomas (beide rond 50 A.D.), vertellen niets

van een kerstverhaal. Is dat een gemis?

Als we ons op deze oudste bronnen baseren en het histo-

risch-kritisch onderzoek erbij betrekken dat sinds de Verlich-

ting op gang gekomen is, komen we tot een totaal andere visie

op Jezus . Een ‘mens onder de mensen’ die alles meemaakte

wat een mens kan meemaken en zich pas op latere leeftijd be-

wust werd van zijn goddelijke natuur, ontwaakte tot een ‘zoon

van God’.

Voor diegenen die gewend zijn hun heil buiten zichzelf te

zoeken, in een God die lang geleden ‘vanuit den hoge’ zijn

eniggeboren Zoon heeft gestuurd om ons te verlossen, is het

feitelijke verhaal van Jezus’ geboorte en leven onthutsend.

Mythische verhalen over een maagdelijke geboorte van een

kindje, over engelen die bij een stal in Bethlehem aan herders

het grote nieuws verkondigen, over wijzen die van verre ko-

men om Gods Zoon te aanbidden, vervagen echter in histo-

risch-kritisch onderzoek van de feiten. En dat kan pijn doen

als je altijd geloofd hebt dat hiervan je heil afhankelijk is.

Maar een waarachtige zoeker van de waarheid gaat door

en vindt in de nieuw gevonden feiten een meer oorspronkelij-

ke en diepere betekenis. Vitaliserend en levengevend. Want

nu blijkt de Bron van het heil veel dichterbij, onthutsend

dichtbij, namelijk in elke mens. Althans, als een unieke moge-

lijkheid. Want zoals Jezus de Bron van Leven in zichzelf

vond, zo is dat vanaf dat moment ook voor ieder ander moge-

lijk. Jezus heeft, zoals Boeddha en alle andere Avatars, de mo-

gelijkheid getoond om als mens te transformeren naar een ho-

ger bewustzijn. Om in dit leven, hier en nu, de eenheid met het

goddelijke te vinden.

In het gezin te Nazareth
Deze transformatie is Jezus niet overkomen, omdat hij al voor

zijn geboorte de eniggeboren Zoon van God zou zijn geweest

en hier op aarde al vanaf het begin een hemels leven zou heb-

ben geleid. De feiten wijzen uit dat Jezus, tot het moment van

zijn ontwaken, een mens was zoals wij. Na drie eeuwen histo-

risch-kritisch onderzoek is er een redelijk helder beeld ont-

staan van de mens die Jezus was op het moment van zijn

Doop. Een paar feiten en antwoorden op veel gestelde vragen

over het begin van zijn leven.

Is er iets bekend over zijn geboortejaar? Mattheus 2:16

zegt dat Jezus geboren werd toen de dictator Herodes de Grote

nog over Galilea heerste en de dood beval van alle kinderen

onder de twee jaar. Maar Herodes stierf in 4 B.C. Om deze en

andere redenen hebben veel historici dan ook geconcludeerd

dat het jaar 6 of 7 B.C. het meest waarschijnlijke jaar van

Jezus’ geboorte is.

De Doop van Jezus, Wasili Wasin.

Contact: p/a Galerie Wim Zwijsen, Mosterdsteeg 8

1621 HR te Hoorn. 0229-219256.

In de galerie zijn de hedendaagse iconen van Wasili

Wasin op voorraad. info@galereizwijsen.demon.nl of

www.galeriezwijsen.nl
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Jij bent bent mijn geliefd kind

Over het ontwaken van het Christusbewustzijn in ieder van ons

Ojas Th. de Ronde

Sinds onheuglijke tijden wordt eind december overal op het

noordelijk halfrond het feest van de winterzonnewende ge-

vierd. De zon, bijna verdwenen, komt terug. De dagen worden

weer langer. De duistere en koude nachten korter. De zon

heeft overwonnen.

In onze Westerse consumptiemaatschappij wordt dit nog

steeds uitbundig gevierd. De warenhuizen kunnen in de weken

voor dit gebeuren de producten niet aangesleept krijgen. Want

ook al is voor de stadsmens de verbinding met ‘het lengen van

de dagen’ al lang verbroken, hij wil op deze dagen eens echt

goed feesten en vooral veel eten.

En, vreemd genoeg in onze geseculariseerde wereld, ook de

kerken stromen vol. Op 25 december wordt er de geboorte ge-

vierd van Jezus, de Zoon van God, die mens werd om ons te ver-

lossen. Een feest dat ontstaan is in de vierde eeuw AD, in de tijd

dat het christendom staatsgodsdienst werd, en dat sindsdien het

begin is gebleven van het kerkelijk jaar. En tegelijkertijd een suc-

cesvol hoogtepunt. Want ook in onze tijd, nu de kerken geduren-

de het jaar grotendeels leeg zijn, worden de kerstdiensten druk

bezocht. Gelovigen en ongelovigen willen in de donkere avond

van kerstmis de betoverende verhalen horen over een kindje dat

eens onder een goed gesternte uit een maagd geboren werd in een

stal in Bethlehem, en dat – zoals de engelen zongen – Gods enig-

geboren Zoon en de Verlosser van alle mensen bleek.

Na de dienst is het dan feest in de familiekring. Roman-

tisch of soms juist niet. Want als je met de kerstdagen uit je

dagelijkse ritme bent en even dicht op elkaar leeft, kan dat ook

veel oud zeer oproepen. Daarom trekken veel mensen erop uit,

op vakantie, naar plekken waar je nog kunt skiën en feesten in

de sneeuw.

Persoonlijk deel ik de behoefte aan warmte in deze dagen en

vind ik het heerlijk met vrienden en familie samen te zijn. Maar

ik heb wat moeite met het kerstverhaal. Ofschoon ik in mijn

jeugd graag een kerststal bouwde en de herdertjes en schapen

rond de kribbe zette, is in de loop van mijn leven het mythische

karakter hiervan zo duidelijk geworden, dat ik er momenteel

niet veel meer mee kan. Er zijn zeker tijden geweest dat deze

mythe de christelijke wereld inspireerde en bij elkaar hield.

Maar momenteel is dit kerstverhaal voor mij dogmatisch zo be-

laden en wordt het tegelijk commercieel zo uitgebuit dat het

moeilijk is er het spirituele karakter van te blijven zien.

Geraakt door het Licht
En toch hebben deze donkere dagen iets bijzonders. Iets wat

dieper gaat dan waar de commercie kan komen en wat te ma-

ken heeft met een wezenlijke vraag in ieder mensenleven: hoe

licht te brengen in donkere momenten van het leven, hoe duis-

ternis te transformeren in licht, hoe zekerheid te kunnen vin-

den in het Licht dat altijd is. Is het kerstverhaal daar een goede

mythe voor?

Voor mij is in het leven van Jezus een ander moment crucia-

ler: zijn doop in de Jordaan. Op dat moment wordt de mens Je-

zus geraakt door het Licht dat eeuwig is en vindt hij zijn

boodschap voor deze wereld.

In het Oosters Christendom wordt dit nog gevierd vlak na

kerstmis, op 6 januari. Het wordt ‘epifanie’ genoemd naar het

Griekse woord ‘epifaneia’ dat openbaring betekent. Op 6 janu-

ari wordt Jezus’ goddelijkheid gevierd, met name zoals die

aan ons werd geopenbaard bij de doop van Jezus, toen er – zo-

als het verhaal gaat – een witte duif boven zijn hoofd ver-

scheen en een stem gehoord werd die zei: ‘Jij bent mijn zoon.’

Op dat moment realiseerde Jezus zich zijn goddelijke natuur

en trad hij als zodanig in de openbaarheid. Als volwassen man

begon hij leerlingen te verzamelen, zieken te genezen, de Tho-

ra op eigen autoriteit uit te leggen. En verkondigde hij dat

voor ieder het Rijk Gods is aangebroken. Dit is de Jezus die

mij lief is en dit is ook een gebeurtenis die ik graag vier, een

paar dagen na de drukke kerstdagen, in stilte, op het moment

dat de zon weer warm en lichtend terugkeert op aarde.

Maar gaan we hiermee dan niet voorbij aan een lange tra-

ditie in het christendom, waarin het een dogma was dat Jezus

al voor zijn geboorte de eniggeboren Zoon van God was en

mens is geworden om ons te verlossen van de zonden?

Daar gaan wij op deze wijze inderdaad aan voorbij. En met

goede redenen. Historisch-kritisch onderzoek heeft onomstote-

lijk bewezen dat het proces dat tot dit dogma geleid heeft een

bijzonder lang, moeizaam en kerkpolitiek proces is geweest van

een aantal eeuwen. Het is pas in 325 A.D. op het Concilie van

Nicea – bijeengeroepen door keizer Constantijn die via de Kerk

eenheid in zijn rijk wilde garanderen – tot dogma verklaard.

Voor die tijd waren er andere tradities, met name de gnostisch-

christelijke stromingen, die hierover totaal andere opvattingen

huldigden. Maar op het orthodoxe Concilie van Nicea zijn deze

christelijke gnostici in de ban gedaan en heeft men een aantal

jaren later de geboorte van Jezus, Zoon van God, op 25 decem-

ber van het jaar 0 vastgesteld. Dit mede om de alom aanwezige

traditionele viering van de Mithrascultus, die op 25 december

het feest vierde van de Sol Invictus (de Onoverwinnelijke Zon),

een orthodox christelijke signatuur te geven.

Mens onder de mensen
In de drie eeuwen voor deze beslissing hebben de christenen

echter zonder een kerstfeest geleefd. Zij vierden toen andere

feesten. Dit ook omdat het kerstverhaal zelfs in de orthodoxe

evangeliën maar een zeer bescheiden en geïsoleerde plaats

heeft. Het komt alleen voor in de later geschreven evangeliën

van Mattheus, Lucas (rond 85 A.D.) en daar nog zonder dat

het verder in de evangeliën echt is geïntegreerd. Het is eerder

een toegevoegde waarde aan de boodschap van Mattheus en

Lucas.



Gedachten met een Kerstwens
van onze regionaris

Na achttien jaren van zoeken en volharden om in het gebed God

te vinden, openbaart Christus zich aan Teresa van Avilla ( +

1582). Dan laat zij alle moeizame gebedregels achter zich en

wordt haar bidden heel eenvoudig. Gelovig aanwezig zijn bij

God die in haar is. Ze heeft de bron van het leven gevonden.

God is ons meer nabij dan wij onszelf nabij kunnen komen.

God beminnen en doen beminnen is nu haar enige hartstocht!

Al wie op haar weg komt, wijst zij de weg naar God en naar ‘s

mensen eigen zelf. En de deur tot het eigen hart en tot God is

het stille gebed.

Die stilte is vaak het meest directe tussen mensen die – ver-

geefs – vaak de eerste weg van het contact door middel van

woorden zijn gegaan:

Waar ieder woord werd misverstaan,

gingen wij bij onszelf te rade

en kozen welbewust de paden

die slechts in stilte zijn te gaan.

uit: In de stilte, Jean Piere Rawie

Mij bewust nu, dat woorden hun beperkingen hebben, maar

ook hun kracht, moge hieronder volgen hoe in eeuwenoude

woorden van de Kerstprefatie uit de Heilige Mis de geboorte

van het licht met Kerstmis wordt gesproken:

Het licht van Gods heerlijkheid heeft

door het mysterie van het vlees geworden woord

opnieuw geschenen voor de ogen van onze geest.

En onze harten zullen vervuld zijn

met liefde en heilige vreugde.

Groot is het verlangen van de mens dat in het diepst van de

duisternis de zon moge terugkeren;

een verlangen naar de bevrijdende komst van het Licht, dat het

aanschijn van de aarde moge vernieuwen;

dat een rijk van vrede en gerechtigheid te weeg moge brengen;

tot werkelijkheid gebracht en tegenwoordig gesteld door Jezus

de Christus, een mens die verlosser, bevrijder, lichtbrenger en

vredevorst wordt genoemd.

De geboorte van het Licht vond plaats in de dagen waarin de

heersende machten de nieuwe wereldorde die probeerde baan

te breken, trachtten uit te roeien. Het zal altijd wel zó zijn dat

koning ‘Herodessen’ veranderingen ten goede zullen tegen-

werken. Soms is hun macht zo groot, dat zij lijken te slagen.

Toch zijn het steeds weer de enkelingen die de bevrijding op

gang brengen; niet zelden is hun grote voorbeeld en inspiratie

Jezus de Christus.

Maar was Hij niet iemand die de bestaande orde juist wel aan-

vaardde? Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef

aan God wat God toebehoort. (Mt 22:21). En wilde Hij zich

niet alleen maar terugtrekken in een verstilde, geestelijke we-

reld? Mijn rijk is niet van de wereld. (Joh 18:36).

Hij sprak inderdaad voor zijn wereld, zijn koninkrijk dat allen

zo vurig verwachtten. Dat koninkrijk is van hemelse oor-

sprong en van goddelijke herkomst. Maar het is niet een he-

mels rijk los van de aardse, vaak duistere wereld. Het Konink-

rijk Gods is binnenin ons en we kunnen het ervaren. Het licht

in ons is dan sterker dan de duisternis; we zien, ook al is het

duister. Dan wordt gaandeweg dit Gods rijk op aarde gebracht.

Kerstmis is het eerste, prille begin daarvan.

Moge het licht van Kerstmis ons beroeren en verlichten, en

ons tot de bron van leven leiden

Frank, regionaris.

Berijpte takjes. Foto: Rudolf H. Smit

Feestelijke muziek voor een feestelijke maand.
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Wijsheid
Aspect van onze Heilige Vrouwe

X Frank

De eucharistieviering wordt in de meeste kerkgemeen-

ten voorafgegaan door de Bezinning op de Wijsheid.

Deze bezinning begint met een proloog:

‘Ziet, de Wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zij

heeft haar zeven zuilen opgericht.

En zij spreekt:

van oudsher ben ik gevormd, van den beginne, vóór de

eerste tijden der aarde …

Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden’.

Er volgen dan vrije citaten uit het oudtestamentische

bijbelboek Spreuken [1]

Een rijke aanvulling hierop vinden we, ook in het Oude

Testament, in het boek Wijsheid [2], [3] dat een vroege

ervaring (200-30 v.Chr.) weergeeft van het Oude Volk.

Het is neergeschreven door een onbekende, in een ont-

wikkeld Grieks, en dus niet zoals de traditie het wil -

door Salomo:

Wijsheid is de ademtocht van Gods kracht

en de reine afstraling van de heerlijkheid

van de Almachtige:

daarom kan niets onreins tot haar komen.

Zij is de glans van het eeuwige licht,

een vlekkeloze spiegel van Gods kracht

en het beeld van zijn goedheid.

Hoewel zij één is, vermag zij alles.

Hoewel zij zichzelf blijft,

vernieuwt zij alles.

Zij is schoner dan de zon

en overtreft de hele sterrenhemel.

Met het daglicht vergeleken,

gaat zij dit verre te boven.

Noten
1. Spr 8:1, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34 en 35

2. W 7:25, 25, 26, 27a, 29. Hierboven een grotendeels

aaneengesloten deel (met weglating van vers 27b en 28), in een

vertaling gebaseerd op de NBG- (1952) en KBS- (1978/1995)

vertaling.

3. Ook in de Psalm van de Wijsheid uit de Vespers zingen we

hierover.

Geachte lezeressen en lezers

Hiermee het laatste nummer van kalenderjaar 2008. We hopen

met deze uitgave een mooie afsluiting te geven van onze

vijfde jaargang.

Met dit nummer dan ook de introductie van ons nieuwe re-

dactielid, mevrouw Anita Hoevenaars. Zij werkte al mee aan

deze ‘Reflectie’ en is vooral ingezet binnen de eindredactie,

omdat de belasting daarvan voor één persoon toch wel wat te

veel werd. Anita stelt zichzelf even voor aan het einde van

haar artikel Liefde, en de oorzaak van ons lijden. (zie elders in

dit blad).

In dit winternummer dan allereerst een kerstwens van onze

regionaris, Mgr. Frank den Outer.

Er zijn nogal wat artikelen geplaatst die gerelateerd zijn aan

Kerstmis, het geboortefeest Kerstmis en feesten binnen die

(ruimere) Kersttijd. In die artikelen ontmoeten we nogal te on-

derscheiden benaderingen, want Kerstmis en wat daarmee sa-

menhangt, kunnen in grote verscheidenheid worden gezien en

beleefd. Zo zijn o.a. de evangeliën weliswaar geen strakke his-

torie en evenmin altijd letterlijk op te vatten verhalen, maar

álles wat ons dierbaar is ‘in Kerstmis’ hoeft nog niet met ene

stelligheid overboord gegooid te worden. Iets wat niet of nau-

welijks betrouwbaar vast te stellen is, kan dan wel met een

persóónlijke visie benaderd worden én met een persoonlijk be-

leven, maar daarbij kan geen sprake zijn van ‘beweringen met

stelligheid’, zoals dat in een tweetal artikelen over “Kerst” tot

uitdrukking komt. Zo heeft bij voorbeeld een volkstelling in

het Romeinse imperium, in het begin van onze jaartelling, wel

degelijk plaatsgevonden, al was dat dan na het jaar 6 A.D. Of

Jezus dan in het jaar ‘nul’ of in 7 A.D. geboren zou zijn, doet

niets af aan datgene wat we met Kerstmis in wezen gedenken.

Daarnaast geeft het (kerst)artikel Jij bent mijn geliefd kind

(Ojas Th. de Ronde) ons een mooie kijk op een “wereldwijde

Epifanie”.

Naast artikelen die in verband staan met het geboortefeest

Kerstmis, zijn er nog andere - van andere aard - ter lezing en

overweging. Gaat uw gang!

Onze hoofdredacteur schrijft u in deze Inleiding nog het vol-

gende:

Uw spirituele ervaring in Reflectie
Reflectie mag zich verheugen op veel waardering al zijn er na-

tuurlijk ook wel opmerkingen. Als redactie leunen we dan ook

nooit achterover. Zo willen we ook aan de vormgeving de no-

dige aandacht schenken. En wat we ook nog steeds missen,

zijn uw ervaringen! De VKK is een ervaringskerk, waar niet

het dogma, maar de beleving en ervaring veel aandacht krij-

gen. Het dagblad Trouw heeft een rubriek waarin lezers over

hun ervaringen vertellen en die rubriek wordt veel gelezen.

Wat we graag zouden zien, is dat U, als Reflectielezers, ons

eens over uw ervaringen vertelt.

We zouden die graag in Reflectie willen plaatsen. Dat kan

natuurlijk onder uw eigen naam, maar ook onder een schuil-

naam, als u dat liever heeft. Wat ook mogelijk is, is dat ik u

persoonlijk interview. Meestal zal dit telefonisch gaan, zoals

dit ook vaak gebeurt in mijn programma ‘Kwantpunt’.

(www.indigosoulstation.nl ) Uiteraard krijgt u het interview

van tevoren te lezen en wordt het alleen na uw fiat gepubli-

ceerd. Ik denk, dat u met dergelijke ervaringsverhalen veel le-

zers een groot plezier zult doen. Bel of mail mij gerust:

072-5119619 of: Lambert43@chello.nl

Lambert de Kwant.

De redactie van ‘Reflectie’ wenst u allen een gezegende Kerst

en een voorspoedig, inspirerend 2009.

Maar dan ook nog even dit: in april 2009 verschijnt ons voor-

jaarsnummer

Sluitingsdatum voor kopij is 16 februari 2009.

Frits Moers, eindredacteur.


