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Nummer 1, jaargang 6, voorjaar 2009

Inhoud van dit nummer:

1 Woord vooraf & Enge man (column Lambèrt de Kwant)

3 Lijden, dood en opstanding (Ojas Th. de Ronde)

8 Pasen, het feest van Jezus’ verrijzenis (X Frank den Outer)

9 Philippus en de opstanding Johan Pameijer

13 Zoektocht naar … Jezus en Paulus (Rachel Sonius)

14 Mystiek als Mysterie van Eenheid (Frits Moers)

18 In Memoriam priester Piet Veltkamp

19 Slechts menselijke warmte (Rob Droog)

20 Liefde en de oorzaak van ons lijden, dl. 2 (Anita Hoevenaars)

22 In Memoriam priester Wim Fokker

23 De vele goden van ons geloof (Theije Twijnstra)

26 Over het leven van... Loslaten (Yvette Bender)

27 Voorbij (Gedicht van Willy Hensen)

28 Profiel: Sytse Buwalda (Lambèrt de Kwant)

30 Boekenvaria (Lambèrt de Kwant)

32 Spiri classica (Lambèrt de Kwant)

34 Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

* * *

Brahms o.a. symfonie nr. 2

Orchestre Révolutionnaire et

Romantique, The Montoverdi Choir

o.l.v. John Eliot Gardiner

SDG 703

Van Johannes Brahms is bekend dat

hij zeer kritisch tegenover zijn werk

stond met als gevolg dat het vaak lang

kon duren voordat hij een compositie

vrij gaf. Dit geldt niet zo zeer voor zijn

Tweede symfonie, die hij in het jaar 1877 gecomponeerd zou hebben.

Toch zegt Sir John Eliot Gardiner in zijn interview met Hugh Wood

(gepubliceerd in het bij de cd behorende boekje), dat Brahms al jaren

daarvoor aan de compositie van zijn tweede symfonie gewerkt zou

moeten hebben. Brahms’ Tweede symfonie wordt evenals de al eerder

op cd uitgebrachte Eerste symfonie, uitgevoerd op authentieke instru-

menten door de musici van het in 1989 door Gardiner opgerichte

Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner zet met deze uit-

gave zijn zoektocht naar de ‘roots’ die de componist als inspiratiebron

gebruikt heeft voort.

De Tweede symfonie wordt op deze uitgave voorafgegaan door

Brahms’ Alto Rhapsody, opus 53 (Nathalie Stutzmann, alt) én door

Franz Schuberts werken Gesang der Geister über den Wassern

(D714), Gruppe aus dem Tartarus (D583) en An Schwager Kronos

(D369). Schuberts werken worden uitgevoerd door The Monteverdi

Choir en de musici van het Orchestre Révolutionnaire et Romantique..

Behalve zijn voorkeur voor transparantie heeft Gardiner ook gevoel

voor dramatiek. Luister naar de eerste, dreigende, donkere maten van

de celli en bassen in de alt-rhapsodie. Het greep me meteen naar de

keel. Het is een van mijn lievelingscomposities en heb het dus vaak

horen uitvoeren, maar nog niet eerder op deze manier. De Alt-Rhapso-

die, voor solo alt, mannenkoor en orkest, ontleent zijn tekst aan Goe-

the’s gedicht “Harzreize im Winter”. In 1777 reisde Goethe door de

Harz, waarbij de winterstemming hem inspireerde tot een ode op het

lot, dat de ene mens geluk, de ander tegenslag brengt. De kern van

het gedicht slaat op een jonge zwaarmoedige theoloog, die door Goe-

the berusting vond.

De eerste strofe “aber abseits, wer ist’s?” voor altsolo tekent de

jonge man, die wanhopig door het winterse verlaten gebergte zwerft. In

het middendeel “Ach, wer heilet die Schmerzen Des, dem Balsam zu

Gift ward? Der sich Menschenhass Aus der Fülle der Liebetrank?”

klaagt de Alt medelijdend over de ongelukkige jongeman. Met de

laatste strofe “Ist auf deinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton seinem

Ohre vernehmlich, So erquicke sein Herz!” zet het mannenkoor in met

een vroom en eenvoudig gebed, aangrijpende achtergrond van de

rustig smekende altsolo. Vooral de manier waarop het Montoverdi-

choir de alt-Nathalie Stutzman begeleidt is zonder meer aangrijpend.

Gardiner’s Brahms, dat smaakt naar meer! Hij maakt de naam van zijn

eigen label “Soli Deo Gloria”dubbel en dwars waar!

GF Händel: Italian Cantates Clori, Tirsi e fileno.

Deel V uit serie Italiaanse cantates van Händel

De Italiaanse klavecinist en dirigent Fabio Bonizzoni werkt voor zijn

project Le Cantate Italiane Di Händel nauw samen met de vakgroep

musicologie van de universiteit van Pavia. Deel V van zijn project is

gericht op de pastorale, driestemmige (twee sopranen en één alt) can-

tate Clori, Tirsi e Fileno (HWV 96). Deze cantate, die hij heeft ge-

schreven in 1707 voor de markies Francesco, is het complexe

liefdesverhaal over de herderin Clori (sopraan Yetzabel Arias

Fernández) en de herders Tirsi (sopraan Roberta Invernizzi) en Fileno

(alt Romina Basso). De zangers worden begeleid door de musici van

La Risonanza onder leiding van Fabio Bonizzoni.

Deel VI uit de serie Le Cantate Italiane Di Händel volgt in de twee-

de helft van 2009, waar ik met het oog op de mooie luisteruren, nu al

naar uitkijk!

Eerherstel voor Carl Friedrich Abel

The Drexel Manuscript

Paolo Pandolfo vioa da gamba

Glossa GCD 921108

De gambaspeler Paolo Pandolfo moet in

zijn toelichting bij zijn nieuwe album toe-

geven, dat hij zich tot nu toe, als het gaat

om de Duitse componist Carl Friedrich

Abel (1723-1787), slechts beperkte tot de

meest bekende composities. Hierin wil hij verandering brengen. Paolo

Pandolfo wil de in vergetelheid geraakte componist opnieuw onder de

aandacht brengen en hem in ere herstellen.

Zijn treffende nieuwe album is gericht op The Drexel Manuscript.

Dit manuscript (uit de bibliotheek van Thomas Gainsborough, kunst-

schilder en vriend van Abel) bestaat in totaal uit 29 solowerken voor

gamba. Abel heeft deze werken geschreven tijdens zijn verblijf in

Engeland (1752-1782).

Op één compositie na zijn alle 29 solowerken uit The Drexel Manu-

script op cd vastgelegd. Nummer 16 uit het manuscript ontbreekt,

doordat hiervan slechts een paar maten op papier vastgelegd zijn én

deze hoogstwaarschijnlijk slechts voor improvisatie bedoeld was. Voor

wie van cello houdt en nog geen gamba solo-cd in huis heeft, is deze

opname beslist een aanrader!

Mozart, The Violin Concertos

Thomas Zehetmair (viool), Ruth Killis (altviool), Orkest van de 18e

eeuw o.l.v. Frans Brüggen

Op het label Glossa verscheen een dubbel-cd met alle vijf vioolconcer-

ten van Mozart plus de Symfonia Concertante voor viool en altviool in

Es-groot. Verantwoordelijk voor de uitvoering zijn violist Thomas Ze-

hetmair, dirigent Frans Brüggen en zijn Orkest van de 18e eeuw. Ook

op deze cd zijn het weer van die overbekende werken, maar op een

verfrissende manier vertolkt. Zoals we dat van Brüggen gewend zijn.

Een heerlijke cd, voor de zondagmorgen en daarna. Frans Brüggen

richtte het Orkest van de Achttiende Eeuw op in 1981. Brüggen had

toen al internationaal roem vergaard als blokfluitist. Met zijn nieuwe

orkest was hij een pionier. Er waren wel bekende barokorkesten, maar

de muziek van Mozart en Beethoven was niet vaak te horen op ‘aut-

hentieke instrumenten’. Het orkest reist inmiddels 25 jaar de hele we-

reld over en krijgt volle zalen. Ook de discografie is indrukwekkend:

tientallen cd’s zijn wereldwijd uitgebracht met muziek uit de barok en

de klassieke periode en zelfs de romantische componisten komen

steeds meer aan bod.

Sony Mendelssohn –editie

Tenslotte aandacht voor de Mendelssohn-editie van Sony. Een box met

vijftig cd’s voor een redelijke prijs, met daarin de bekende werken van

deze componist. In dit Mendelssohn-jaar een must voor zijn bewonde-

raars. De afgelopen dagen luisterde ik naar een cd-box met bloemlezin-

gen uit dit project. Feest van herkenning, vooral omdat het hier deels

oudere opnamen betreft, waarvan ik nog de elpee’s bezit. Zelfs The Phil-

adelphia Orchestra met Eugene Ormandy is van de partij.

* * *

Antonio Vivaldi
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Spiri Classica

Lambèrt de Kwant

Enge man

column Lambért de Kwant

We leven in een samenleving waarin burgers steeds meer be-

schermd willen worden. De staat dient burgers dan ook te be-

schermen tegen ... ja tegen wát eigenlijk? In Nederland lijken er

steeds meer ge- en verboden te komen en de Engelse tv-kijkers

zijn boos, omdat er op de BBC een presentatrice te zien was met

één arm. Kinderen raakten daardoor in de war, begonnen te hui-

len en hadden nachtmerries. Stel je voor, een tv-mevrouw met

maar één arm! Straks komt er een blinde meneer op tv. Niet

goed, want dat vinden kinderen vast ook eng. Tegelijkertijd

gaan er “Guerrilla Games” bij miljoenen over de toonbank.

Games waarin het er heel bloederig toegaat. Maar ja, dat zijn

spelletjes en niet de werkelijkheid en een presentatrice met één

arm komt natuurlijk wel heel dichtbij. Die games, ach dat zijn

spelletjes, maar aan die werkelijkheid van gehandicapte mensen

moet je kinderen maar niet blootstellen. Vandaar vele boze

mails aan de BBC die zich er gelukkig niets van aan trekt en

wijst op de vele positieve reacties. Wat zouden deze ouders

doen als die tv-presentatrice hun buurvouw wordt? Dan moet er

misschien wel een muur om het huis, om zo de kinderen toch

maar niet met haar te confronteren, en op straat moet ze ook

maar niet te veel komen, of je moet haar verplichten een boerka

te dragen, zodat niemand ziet dat ze slechts één arm heeft.

In Nederland was er laatst ook heibel, omdat er ergens in

een o zo nette buurt een hospice zou komen. Kan natuurlijk

niet, want door al die rouwwagens daalt de waarde van je huis,

om nog maar te zwijgen over de schade aan die tere kinder-

zieltjes die daar natuurlijk ook nachtmerries van krijgen.

Er is overigens niets nieuws onder de zon. Denk aan de

film “De klokkenluider van de Notre Dame”, een animatiefilm

van Walt Disney die in 1996 in de bioscoop kwam. De film is

gebaseerd op het gelijknamige boek van Victor Hugo. De film

speelt zich af in het Parijs van 1482. De zigeuner Clopin ver-

telt een groep kinderen het verhaal van de klokkenluider van

de Notre Dame. Het verhaal begint twintig jaar eerder, wan-

neer een groep zigeuners bij hun tocht naar Parijs wordt on-

derschept door rechter Frollo en zijn soldaten. Een van de zi-

geuners vlucht met haar baby naar de Notre-Dame, maar Frol-

lo haalt haar in voordat ze naar binnen kan vluchten.

Woord vooraf

Met dit nummer gaat Reflectie de zesde jaargang

in. Aan ingezonden artikelen deze keer weer geen

gebrek. We moesten er nogal wat uitstellen tot een

volgend nummer. Soms zijn bepaalde artikelen

tijdgebonden, zoals in dit nummer die rondom

Pasen en Opstanding. Daarnaast streven we naar

inhoudelijke variatie van artikelen, waardoor

andere op de voorraadplank

komen te liggen.

Vanaf deze jaargang treft u in ons blad twee

nieuwe rubrieken aan onder de namen ‘Profiel’ en

‘Over het leven van …’.

Profiel: deze rubriek bevat interviews met mensen

die op het gebeid van zingeving, religie en

spiritualiteit actief zijn. Dat kunnen zowel o.a.

auteurs, musici, coaches zijn, als mensen die bezig

zijn met ‘healing’ en therapieën. In deze eerste

aflevering daarvan een gesprek met Sytse

Buwalda, die een bijzondere CD opnam met

gezangen over leven en dood.

Over het leven van…: in deze rubriek vertellen

mensen over hun eigen ervaringen. Religie en

spiritualiteit zijn heel persoonlijk en beleeft ieder

op haar en zijn eigen manier. Het beschrijven

daarvan kan anderen treffen en inspireren. Wij

nodigen u uit om uw ervaring met de lezers van

Reflectie te delen. In dit nummer een eerste

inzending. We hopen er nog

vele te mogen ontvangen.

Geheel iets anders is het volgende. Vaker

ontvangen we Reflectie ‘retour afzender’, met de

vermelding verhuisd. Waar de betrokken abonnee

dan wél huist, is ons niet bekend. Wilt u uw

eventuele adreswijziging ook aan het redactieadres

van Reflectie doorgeven? Zie colofon. Dat spaart

onnodige kosten bij nazending.

Wij wensen u veel bezinning met de artikelen

in dit nummer.

Sluitingsdatum kopij

voor het zomernummer:

25 mei 2009

Het zomernummer verschijnt in juli 2009



De vrouw komt om wanneer hij haar de baby afpakt en ze zelf

een zware val maakt. Frollo ziet het kind als een duivel, daar

het zwaar verminkt is, maar wordt door de aartsbisschop te-

gengehouden voordat hij het kind kan verdrinken in een put.

Deze overtuigt hem voor het kind te zorgen om zo zijn zonde

voor het doden van de zigeunervrouw goed te maken. Hij

stemt met tegenzin toe, op voorwaarde dat het kind in de kerk

kan wonen. Hij noemt het kind Quasimodo. Twintig jaar later

is Quasimodo de klokkenluider van de Notre Dame. Frollo

staat erop dat hij zich nooit buiten de kerk vertoont, daar men-

sen hem zullen haten om zijn lelijkheid. Op aandringen van

zijn enige vrienden, drie waterspuwers die in Quasimodo’s bij-

zijn tot leven komen, gaat Quasimodo toch de stad in, zodat hij

het zottenfestival mee kan maken. Omdat die dag iedereen in

een gek of lelijk kostuum rondloopt, valt hij niet op.

Ook denk ik aan de ontroerende film “The Elephant Man”

(1980). In de vergaderzaal van het Pathologisch Instituut van

Londen stelt de jonge chirurg Frederick Treves aan een groep

dokters een gruwelijk uitziend wezen voor. De man is zo mis-

vormd dat hij gedoemd is zijn leven te slijten als kermisattrac-

tie, maar hij is in wezen heel intelligent. Prachtige en ontroe-

rende films die de samenlevingen van toen en nu een spiegel

voorhouden. Samenlevingen die best met kinderen willen gru-

wen op de kermis, maar daarbuiten moet de man zich maar

niet vertonen, net zoals Quasimodo.

De geschiedenis herhaalt zich en de presentatrice is een

20-eeuwse Quasimodo. Kinderen worden intussen veelvuldig

aan geweld blootgesteld, ach ja, dat is vermaak, maar waag het

in de VS niet om een blote vrouwenborst op tv te tonen.

Enkele jaren geleden had ik bij mij thuis een gesprek met

een jonge vrouw die mijn huis om de twee weken zou gaan

schoonmaken. We werden het al snel eens en hadden een goed

gesprek. Toen ik haar even alleen had gelaten om koffie te zet-

ten, stond ze mijn boeken te ‘bewonderen’. De sfeer was daar-

na totaal anders en ze vertrok of de duivel op haar hielen zat.

Dezelfde dag belde ze af, ze had het eigenlijk te druk. Van

haar zus hoorde ik dat ze zich rot was geschrokken van al die

enge boeken over de dood en bijna-dood en zo… en ze vond

mij ook maar een rare en enge man.

Daarna liepen zij en haar man met een grote boog om mij

heen, alsof ze bang waren dat mijn blik zou kunnen doden. Ze

maakte ruzie met haar zus, omdat die met manlief wel regel-

matig bij mij koffie kwam drinken. Niks enge man en zo.

Ik heb ook wel eens verwonderde blikken op mij gericht ge-

voeld in de trein, omdat ik weer zo’n ‘eng’ boek zat te lezen en

misschien komen er na klachten van reizigers wel kamervragen

over, waarna er misschien wel een verbod komt om dergelijke

boeken in het openbaar vervoer te lezen. Ik weet het, ik over-

drijf nu, maar het is duidelijk dat alles wat afwijkt van het nor-

male op z’n minst ongerustheid teweeg brengt. Zo is het beter

op een verjaardag ook maar niet over je bijna-doodervaring te

vertellen, want de kans is groot dat er dan een wat ongeruste

sfeer ontstaat. Ook al begint de gastheer er zelf over en je vraagt

er wat meer over te vertellen. Er moeten dan plotseling enkelen

nodig naar huis, want het is al zo laat.

En misschien dat meneer Renckens van de Nederlandse

Vereniging tegen Kwakzalverij, ook wel tot een verbod zou

willen komen om daar openlijk over te praten of te schrijven.

Ik overdrijf weer, ik weet het, maar het is ook hier duidelijk

dat het praten over een leven na dit leven, de dood, een bij-

na-doodervaring, stervensbegeleiding, palliatieve zorg en peri-

mortale ervaringen, nog steeds velen een ongemakkelijk ge-

voel geeft. Nou is daar een verjaardag ook niet voor, maar

soms ontstaan er toch spontane gesprekken, die bij anderen

weer ongerustheid veroorzaken.

Anno 2009 is er nog steeds sprake van een taboe op het

ongewone, maar het is juist het ‘ongewone’ als bijvoorbeeld

een bijna-doodervaring dat velen weer zin heeft gegeven, zo-

wel ervaarders als niet-ervaarders.

En dat die presentatrice met één arm gewoon mag blijven,

is hartverwarmend, net zoals bij ons in Nederland een gehan-

dicapte Nederlandse ‘Lingo’ mag presenteren. Daar zouden

Engelse kijkers van gruwen. Raar volkje die Nederlanders…

die overigens ook weer zo hun eigen Quasimodo hebben die

ze niet willen zien.

Quasimodo als archetype, net als enge mannetjes.

* * *

Keramiek in de Beeldentuin van Gees, Drenthe



BOEKENVARIA

Lambèrt de Kwant Lijden, Dood en Opstanding

Over het Bewustzijn dat blijft

Ojas Th. de Ronde

Met het beeld van Jezus, stervend aan het kruis voor onze zonden, heb ik eigenlijk nooit goed raad geweten. Voor veel mensen

blijkt dat eveneens een vreemd en niet reëel dogma. In mijn geval hangt het samen met een goed bedoelde, maar uiterst pijnlijke

gebeurtenis uit mijn jeugd.

Op een dag had ik iets gedaan wat niet mocht en mijn vader nam mij mee naar de Rooms-Katholieke Kerk. Achter in de kerk

hing een grote koperen Jezus aan het kruis met doornenkroon, gewond en kronkelend van de pijn. Mijn vader, die veel van me

hield en me kennelijk iets belangrijks wilde leren, wees ernaar en zei: “Kijk, dat heb jij gedaan”. Ik was ontzet en kon niets zeg-

gen. Mijn vader zei: “Dat is Jezus. Hij is de Zoon van God en gestorven voor onze zonden. Voor die van mij en ook voor die van

jou. Laten we tot hem bidden”. We hebben gebeden, ik met tranen in mijn ogen, en zijn zwijgend de kerk uitgegaan.

Het beeld bleef me achtervolgen. Ik kon het niet begrijpen. Was het zo erg wat ik had gedaan? Had Jezus dat geweten? Waar-

om moest hij dan zoveel lijden? Wilde God dat? Wat voor een God was dat dan wel? Ik kon het niet geloven en werd tegelijk ook

bang. Als we naar de kerk gingen en we langs het beeld liepen, voelde ik me in de gevarenzone. Terwijl anderen vroom bij dat

beeld baden, bleef ik uit de buurt en was blij dat we weer buiten waren.

In mijn puberteit had ik een keer een goed gesprek met mijn vader. Ik vroeg hem toen op de man af waarom hij dit toen zo te-

gen mij gezegd had en of hij dit wel zo zeker wist.

Wist hij zeker dat Jezus dit gezegd had? Had Jezus gezegd dat alle mensen, ook al die miljarden die na Hem nog zouden ko-

men, vanwege hun zonden de dood verdienden? Dat alleen zijn vreselijke dood ons daarvan zou bevrijden? En dat wij pas be-

vrijd zouden kunnen worden als wij in Hem zouden geloven en gedoopt zouden worden?

Ik herinner me dat mijn vader me wat onzeker aankeek en toen zei dat dit in ieder geval het geloof van de Kerk was waarin hij

vast geloofde. Dat het daarom ook maar goed was dat een ongeboren kindje van een tante, in ieder geval nog gedoopt was.

Anders zou het reddeloos zijn verloren.

Ik wist dat mijn vader hiermee in een lange, christelijke traditie stond. Een traditie die zijn waarde had bewezen. Maar voor

mij was het op dat moment niet te verteren. Het was ook het moment waarop mijn besluit viel om dit helemaal uit te zoeken. Daar

heb ik gelukkig de kans voor gekregen.

Onderzoek naar de feiten
Ik trad in bij een strenge, Franciscaanse orde, de Kapucijnen

ofwel ‘fratres poenitentiae’, waar traditioneel ‘plaatsvervan-

gend boete doen voor de zonden van de mensen’ een centraal

thema was in de spiritualiteit. Overal in het klooster hingen

kruisbeelden om ons daaraan te herinneren.

Maar het bleek niet meer aan te slaan bij ons als jonge novi-

cen. Er kwam veel kritiek op. In de latere, theologische studie

werd die kritiek nog eens stevig onderbouwd. We studeerden

een theologie die sinds de Verlichting rationeel was geworden

en ook geïnteresseerd was in het onderzoek naar de historische

feiten. Voor de katholieke Kerk was het Tweede Vaticaanse

Concilie (1962–‘65) een geweldige stimulans om deze herbron-

ning serieus te nemen. We werden aangespoord om zowel de

bijbelse bronnen opnieuw te bestuderen als ze te actualiseren

voor de moderne, naoorlogse wereld.

Uit dit onderzoek bleek een groot verschil tussen de histo-

rische Jezus en zijn oorspronkelijke boodschap aan de ene

kant en de Christus van het geloof aan de andere kant. We

werden geconfronteerd met een pijnlijke breuk, een moeilijk te

verwerken ‘discontinuïteit tussen historie en geloof,’ zoals dat

in het vakjargon van de exegeten heette.

Jezus was een Joodse wijsheidsleraar en had mogelijk zijn

dood nooit als ‘verzoening voor de zonden van alle mensen’

gezien. Hij had zeker ook nooit aan een Kerk gedacht. Wat wij

daarover geloofden, was na Jezus’ dood ontwikkeld en had

vage, mythische trekken. Die van een God Die hoog in de

hemelen troont en van daaruit de wereld bestuurt. De vraag

kwam natuurlijk: “Waren wij we nog bereid in een dergelijke

mythe te geloven?” Was er nog sprake van een goddelijk

plan waardoor de zonden en de gevolgen daarvan door de

dood van Jezus waren vergeven en uitgewist? Was de fysie-

ke opstanding van Jezus na zijn dood voldoende valide be-

wijs daarvoor? De bereidheid om daarin te geloven slonk in

het zicht van een seculiere wereld waarin die boodschap ge-

bracht moest worden.

Theologie na de Holocaust
De bereidheid om deze mythische verhalen te geloven, werd

voor velen van ons onmogelijk in het zicht van de gruwelen

van de laatste wereldoorlog. We hadden die zelf nog gedeelte-

lijk meegemaakt en later gehoord hoe er miljoenen onschuldi-

ge medemensen de dood in gejaagd waren. ‘Waar was God in

Auschwitz?’ Die vraag hield miljoenen bezig. Heeft God ons

verlaten? Is zijn plan gewijzigd? Betekent Jezus’ verzoendood

nog iets? Hoe nog te leven in een wereld die door God in de

steek gelaten schijnt te zijn? De theoloog Bonnhoeffer had

vanuit het concentratiekamp indringende brieven hierover ge-

schreven die van grote invloed waren op de latere theologie.

Het drukte de theologie met de neus op de harde feiten.

Telkens opnieuw kwamen de pijnlijke vragen waarop vanuit

de traditionele theologie nauwelijks een antwoord te geven



was: Hoe kon God dit laten gebeuren? Waarom greep Hij niet

in? Als Hij oppermachtig is, alomtegenwoordig en alles be-

stuurt, waarom laat Hij dit verschrikkelijke dan toe zonder in

te grijpen?

Voor mij werden die vragen een nachtmerrie toen we in

1962 via de tv het proces tegen de oorlogsmisdadiger Adolf

Eichmann meemaakten. Daar zat dan een mens die trots was

een radertje in een gruwelijke oorlogsmachine geweest te zijn.

Die, als hij er de kans voor had gehad, graag nog meer had wil-

len moorden. Hoe kon dit gebeuren? Was God dan blind? Was

Jezus dan voor niets gestorven? Kon ik nog jubelen met Pasen?

Ik wist, dat de traditionele geloofsvoorstellingen het antwoord

schuldig zouden blijven en dat er radicaal anders over God en

de mens gedacht zou moeten worden. Kon dat nog binnen het

Christendom? Waren er nog alternatieven te vinden waardoor je

christen kon blijven en tegelijk niet meer hoefde te geloven in

versleten en grotendeels versteende dogma’s?

Ontdekking van de gnosis
Studie van het oerchristendom gaf meer licht. Hierdoor werd

al snel duidelijk dat de onderliggende mythische leer van de

Kerk over Jezus’ verzoeningsdood en opstanding pas achteraf,

in de eeuwen na Jezus’ dood, ontwikkeld was. En wel door

een kleine orthodoxe stroming binnen het oerchristendom.

Er waren in het oerchristendom ook andere christenen.

Gnostische christenen die een totaal andere interpretatie aan

Jezus’ leven en dood gaven. Voor hen was Jezus’ leven zelf,

zijn boodschap en de realisatie van de Christusnatuur die tij-

dens zijn doop plaats had gevonden, het belangrijkste. Het

was een Jezus die leefde in een tijd van crisis. Die mens onder

de mensen was en een intieme en spirituele relatie had met een

vrouw, Maria Magdalena. Jezus was een Joodse wijze die

Gods Rijk aanwezig wist en de kern van de Wet en de Profe-

ten wist bloot te leggen Hij preekte daarover in Galilea en ver-

oorzaakte later grote opschudding in de tempel in Jeruzalem.

Uiteindelijk stierf hij een dramatische profetendood.

Bij deze gnostische christenen voelde ik me veel meer thuis.

Met name toen de teksten van Nag Hammadi binnen mijn on-

derzoeksveld kwamen en ik in contact kwam met het zeer oor-

spronkelijke, gnostische Evangelie van Thomas . Ik voelde me

toen thuiskomen. Gnostiek werd mijn lievelingsvak.

De Jezus die ik er ontmoette, sprak me aan en leek me au-

thentiek. Hij sprak niet over dogma’s of speciale, vaak levens-

vreemde, regels en voorschriften maar over de ‘kennis van het

hart’. Ik voelde me hierin dichtbij de Bron en tegelijk in con-

tact met iets universeels. Later in mijn leven, toen ik in India

een spirituele grensganger werd, kon dit dan ook een opening

worden naar een waarachtige, eigentijdse wereldspiritualiteit.

Traditionele antwoorden
Vergeleken met het boeddhisme is het christendom een ‘wrede

godsdienst’. Voor de Boeddha is Verlichting ‘het einde van

het lijden’. Maar in de christelijke theologie schijnt het lijden

centraal te staan. In dogmatische studies wordt dan ook ge-

sproken over ‘theologia crucis’, de ‘theologie van het kruis’.

De dag waarop men herdenkt dat Jezus gekruisigd is, wordt

een ‘goede vrijdag’ genoemd. Het roept veel misverstanden op

als je dat moet uitleggen binnen andere culturen dan de Wes-

terse. Het veronderstelt dat de moord op een goed mens ‘goed’

genoemd kan worden.

Het wordt nog moeilijker als je moet uitleggen dat een

mens, die een vernederende dood is gestorven, na verloop van

tijd gezien kan worden als iemand die door zijn dood ‘heil’ en

‘verlossing’ aan de wereld heeft geschonken.

Eeuwenlang was het antwoord dat christenen op deze

vraag gaven helder en eenvoudig: “God heeft de gekruisigde

uit de dood opgewekt.” Lange tijd kon dat eenvoudig geloofd

worden, zonder aarzeling. God troonde volgens ieders overtui-

ging hoog in de hemel en aan Hem was men gehoorzaamheid

en eerbetuigingen verschuldigd. Komt een mens deze ver-

plichting niet na, dan zondigt hij. De mens zondigde vaak en

God zag de zonden van de mensheid. Maar in plaats van zijn

recht op te eisen, zond Hij zijn Zoon om te boeten voor onze

Jezus aan het kruis, Wasili Wasin.

Voor hedendaagse iconen van Wasin: contact p/a Galerie Wim Zwijsen, Mosterdsteeg 8, 1621 HR Hoorn. T. 0229-219256.

info@galeriezwijssen.demon.nl of www.galeriezwijssen.nl

waarin alles zo hectisch is geworden en mensen alleen maar

bezig zijn met morgen en volgend jaar en steeds meer, meer en

meer, is het letterlijk even stilstaan, stilstaan bij het leven en

bij de dood. Ik heb meegemaakt dat een van mijn beste vrien-

den, nog heel jong binnen twee weken overleed en vorig jaar

verongelukte een collega. Nog geen dertig… En de wereld

draait gewoon door zonder hen. Het mooie van het repertoire

op de cd is dat daarin wordt ingegaan op deze aspecten, het le-

ven, dood, de melancholie, de vreugde.”

Later moest Sytse Buwalda een rouwstoet uit de weg gaan,

omdat hij daardoor een hele lading verdriet binnenkreeg en

daarin zou worden meegezogen. Verder een leven waarin hij

jaren een soort doodsangst beleefde. Angst voor een vermeen-

de ziekte. In het cd-boekje schrijft Transpersoonlijk therapeut

Ton Giesberts: “Midden in het leven staan en als de dood zo

bang zijn. In mijn praktijk als Transpersoonlijk therapeut en

maatschappelijk werker ontmoet ik feitelijk alleen maar men-

sen met doodsangst. Angst voor vader of moeder, voor de om-

geving of werkgever, voor de maatschappij of partner. Uitein-

delijk doodsangst voor je eigen IK: het individu zelf. Mensen

leven een (aan)gepast leven waarbij niet altijd voldoende re-

kening gehouden wordt met eigen wensen en behoeften. De

gevolgen daarvan uiten zich veelal in: relatieproblemen, iden-

titeitscrisis en het gevoel alleen met de doodsangst achter te

blijven.”

Herkenbaar?, zo vraagt Ton Giesberts.”

Het vinden van ‘verlichting’ binnen onze westerse cultuur,

zoals die van een zuivere boeddhist, moslim of christen, blijft

volgens hem vaak een wens en hij stelt vast dat we er doods-

bang voor zijn en daardoor niet echt durven te kiezen. “Wat

zullen ze van mij vinden?” is de eerste angstneurose die zich

aandient.

Het is opmerkelijk dat een cd-boekje een dergelijke tekst

bevat. Sytse Buwalda had de vrijheid om dit stukje van zijn

goede vriend te plaatsen, omdat hij de cd in eigen beheer uit-

geeft.”Juist door wat hij over die doodsangst zegt die in mijn

leven zo’n grote rol speelde. In mijn tekst zeg ik overigens dat

‘het nog steeds werk in uitvoering’ is; elke dag dat ik leef, ie-

der lied dat ik mag zingen, vrolijk of verdrietig, voegt iets toe

aan mijn mooie huisje. Voor mij kwam er een vertrouwen in

wat er om mij heen is. Noem het energie of wat dan ook. Je

voelhorens uitstrekken en je niet beperken tot de materie. Ik

denk ook zeker dat het leven na de dood doorgaat en dat er

‘iets’ is, al praat ik niet in termen van hemel en hel. Je hebt

een stoffelijk lichaam en een ziel en ik denk dat wanneer dat

stoffelijk lichaam sterft, de ziel verder leeft. Waarheen, weet

ik niet, maar die bijna-doodervaringen waar je het over had,

wijzen ook sterk in die richting.”

Het is treffend dat we liederen als die van J. Downland ,

Purcell en J. Coprario vandaag nog steeds te horen zijn. De

manier waarop Sytse ze vertolkt laat je niet onberoerd en ver-

oorzaak het bekende kippenveleffect. (Via zijn website kun-

nen muziekfragmenten beluisterd worden.)

Ontroerende teksten die wel heel gevoelig en overtuigend

worden gezongen door Sytse Buwalda en de sopraan Francine

van de Heyden. “Hoe het komt dat mensen zo geraakt wor-

den? Ik gooi een lijntje uit naar boven en dan mag het gebeu-

ren. Ik laat het ook gebeuren.”

Reiki-master
Klanken zijn trillingen en kunnen helend zijn, zoals ook de

stem van Buwalda. Een van zijn beste vriendinnen zei tegen

hem: “Jij heelt wanneer je zingt”en zo ervaart hij het zelf

ook.”Gisteren zong ik het prachtige Stabat Mater en dan vertel

je het verhaal van Maria onder het kruis. Ik geef dat mensen

mee en op dat moment gaat er een enorme golf van energie en

trillingen van mij uit. Sommige mensen zien aura’s en vertel-

len mij dat ik helemaal in het Licht sta, soms een paars licht.

Sommige mensen pikken die trilling op en misschien wel op

heel andere momenten dat jij dan verwacht Mensen kunnen

geraakt worden, anderen worden boos omdat er iets naar bo-

ven kwam, waarmee ze niet geconfronteerd wilden worden,

maar het was kennelijk wel nodig. Daarom kan ik na een con-

cert ook zo moe zijn, want je geeft dan heel veel.”

Sytse Buwalda heeft het afgelopen jaar ook een opleiding

als reiki-master afgerond. Niet dat hij een praktijk heeft, maar

mensen komen wel naar hem toe, zoals collega’s tijdens rei-

zen. “Als je veel reist heb je veel pijntjes, het veel in de auto

zitten eist z’n tol nogal eens. Dat ik energie geef tijdens con-

certen, is op zich natuurlijk al heel mooi.

Een mevrouw komt al jaren naar mijn concerten, zoals de

Mattheus-Passion. In mijn gastenboek las ik dat ze kanker had

en stervende was. Ze had zich uit bed gesleept om dat concert

van mij te horen en is enkele weken later overleden. Dat tilt je

er bovenuit en dan weet je waarvoor je het doet.”

1. www.indigosoulstation.nl, programma ‘Kwantpunt’.

2. www.sytsebuwalda.nl



In deze nieuwe rubriek vertellen onder andere auteurs en musici, via korte interviews over hun boek,
muziek en andere in het oog springende activiteiten die voor de lezers van Reflectie interessant kunnen zijn.

Lambèrt de Kwant

Songs for life and death

Countertenor Sytse Buwalda: Tijdens concerten gaat er een golf van energie en trillingen van mij uit

One charming night gives more delight

Than a hundred lucky days.

Night and I improve the tast,

Make the pleaser longer last,

A thousand several ways

H. Purcell.

“Leven en Dood. Op 8 september 1978 komen zij voor het

eerst bewust in mijn leven. Ik hoor vader, staand in de deur

van de opkamer, nog zeggen: “Oma is overleden.” Die ene zin

verandert mijn leven. Een deur, waar met grote letters ‘intens

verdriet’ op staat, wordt geopend en maakt me onbewust een

completer mens. Nú is er een Sytse van uitersten; van Sound

the trumpet tot In darkness let me dwell. In de muziek is het

juist dat laatste dat het meest fascineert.”

Woorden van de countertenor Sytse Buwalda, zoals die te

vinden zijn in het cd-boekje bij de ontroerende cd Songs of

Life and Death. Sytse Buwalda begon zijn zangstudie op vijf-

tienjarige leeftijd. Hij studeerde bij Paul Hameleers en aan het

Sweelinck conservatorium te Amsterdam bij Cora Canne-

Meyer. Hij volgde Meester-cursussen bij Paul Esswood, Max

van Egmond en John Shirley Quirck. Momenteel wordt hij ge-

coached door Paula de Wit. Sytse Buwaldais is al op vele cd’s

te horen, zoals onder andere op de door Kruidvat uitgebrachte

Bach-cantates in de Bach editie. Met zijn uitzonderlijke hoge

stem is Buwalda net als Vaughan Schlepp een begrip in de

wereld van de historische uitvoeringspraktijk. Je kunt horen

dat vooral dit type stem, de ‘altus’, gebruikelijker was in mu-

ziek van vóór 1800, zoals van Dowland en Caccini. Maar juist

ook in nieuwer repertoire geeft Buwalda op dit concert een

ongekende glans aan werken van Gershwin en Poulenc.

Melancholie
Reden om in Reflectie aandacht aan deze cd te schenken is

zijn cd Songs for life and death.

De cd is zijn ode aan het leven en de dood zoals beleefd

door enkele van Engelands beroemdste 17-eeuwse componis-

ten en waarin melancholie een grote rol speelt. Melancholie

waarvan Plato vond dat je daarmee een hoger staat van inspi-

ratie kon bereiken om dit vervolgens via artistieke wegen te

uiten. In de Middeleeuwen werd melancholie als een (dui-

velse) ziekte gezien, maar in het Tudor Engeland werd het als

een cultstatus gezien en beschouwde men het als een essen-

tieel deel van het leven. Iemand als John Downland was een

meester in dit genre. Na gepassioneerde uitbarstingen word je

weer op jezelf en de stilte teruggeworpen om je over te geven

aan de onvermijdelijke duisternis. Zijn onmiskenbare talent

voor het uitdrukken van pijnlijke emoties in muziek, zonder

ooit clichématig of gemanierd te werken, heeft vele componis-

ten van na zijn tijd geïnspireerd. Ze zijn in deze hectische tijd

een ware verademing, een her-ademing om naar te luisteren.

Vooral door de indringende en aangrijpende manier waarop

Sytse Buwalda de liederen vertolkt. Eerder verscheen op zijn

eigen label de cd Sacred Aria’s.

Doodsangst
Nog ziet hij zichzelf huilend staan op die trap van de opkamer.

Hij is dan 5 jaar, uit de speakers klinkt keer op keer de hart-

verscheurende stem van Bor de Wolf: “Dag lieve omgewaaide

eik”. (Hij heeft de plaat nog.) Het is zijn eerste herinnering aan

een lied dat hem tot in zijn ziel weet te raken. En vanaf zijn

twaalfde begint dan, wat hij noemt de emotionele achtbaan of-

wel pubertijd. Onder andere Mon Dieu van Edith Piaf en Ach

Herr, lass dein lieb Engelein uit Bachs Johannes Passion heb-

ben hem sinds zijn vijfde diep geraakt en allemaal gaan ze

over leven en dood.

Binnenkort wordt een interview van mij met hem uitgezon-

den . Hij spreekt hierin over zijn treffende cd. Voor Reflectie

had ik vast een kort gesprek met hem over zijn drijfveer om

een dergelijke cd op te nemen.”Het is inderdaad een ode aan

het leven en een ode aan de dood”, zegt hij. “In deze tijd

P R O F I E L
zonden. Nadat het zoenoffer was volbracht, nam God zijn

Zoon weer bij zich om naast Hem op de troon te zitten en ‘te

oordelen over levenden en doden’.

Zo hadden de kerkvaders van de vroege Kerk het geformu-

leerd en zo was het ook in werkelijkheid. Athanasius, een van

de kerkvaders, had duidelijk gesteld dat het “Woord vlees was

geworden, om Zich in onze plaats aan de Vader te offeren.”

Van Augustinus was de zinsnede bekend: “Christus, de zonde-

loze, vergoot Zijn bloed om ons van de schuldenlast van de

zonden te bevrijden.” Dat was belangrijk om te weten, want

eenmaal van zonde bevrijd, was men in principe gered.

Zo werd het ook in de vroege christelijke concilies van de

vierde en vijfde eeuw vastgelegd. Lange tijd kon deze geloofs-

belijdenis dan ook in de christelijke wereld als belangrijkste

formulering van het geloof worden gezien en verkondigd. Zij

gaf ook zekerheid. De zekerheid van een God die een wel-

doordacht plan heeft met de wereld en die de aarde rechtvaar-

dig bestuurt en leidt.

Nieuwe ‘canonieke exegese’
Het was ook een constructie die de Kerken veel macht gaf,

want zij bemiddelden via Jezus Christus tussen God en deze

wereld. Volgens de katholieke leer zijn bovendien nog steeds

alleen haar bisschoppen gerechtigd het verkeer over die brug

naar God te regelen. De allerhoogste bruggenbouwer, de pon-

tifex maximus, is de paus van Rome.

Geen wonder dan ook dat de huidige paus Benedictus XVI

het standpunt van deze vroege concilies nog steeds met verve

verdedigt. Niet alleen als paus, maar, zoals hij zegt, ook als

wetenschapper. Daarom heeft hij onlangs een boek uitgege-

ven, waaraan hij ook als theoloog J. Ratzinger, heeft gewerkt.

Het heet ‘Jezus van Nazareth’ . Centraal staat een persoonlijk

zoeken dat vooral getekend wordt door een kritiek op de histo-

risch-kritische exegese over het vroege christendom. “Deze

exegese heeft”, zo zegt de paus, “teveel schade berokkend aan

de gelovigen en moet daarom vervangen worden door een

‘canonieke exegese’.” Dat betekent: de bijbel niet wetenschap-

pelijk onderzoeken vanuit objectieve, wetenschappelijke crite-

ria, maar vanuit een geloofsbeslissing. Alles wat in de Bijbel

te lezen staat, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, moet

gezien worden vanuit het geloof in Jezus als Zoon van God

die gestorven is voor onze zonden en door God uit de doden

opgewekt. De paus roept op eerst deze “Glaubensentschei-

dung” te maken, want “alles Andere ist utopisches Gerede”,

al het andere is utopisch gezwam. Sterker kan het niet gezegd

worden. Maar klopt het?

Het ontstaan van de Verlossingsleer
Jezus’ dood moet voor zijn volgelingen een groot persoonlijk

drama en een grote, bijna niet te verwerken, schok geweest

zijn. Terwijl een groot aantal volgelingen van Jezus een ingrij-

pen van God verwachtten, gebeurde dat niet. Ook niet toen Je-

zus gedood werd. Hadden de machten van het kwaad over-

wonnen? Dat kon niet. Dus moesten er ander interpretaties ge-

geven worden aan Jezus’ dood. Het heeft ongeveer driehon-

derd jaar geduurd voordat dit zijn beslag kreeg in de dogma’s

waar de paus nu van uitgaat.

Aanvankelijk ging men Jezus ‘de Messias’ noemen. Dat

riep verzet op bij de Joodse gemeenschap, want die verwachtte

ook een door God gezonden Messias, maar dan iemand die

hen van de Romeinse onderdrukking zou bevrijden en hun de

heerschappij over de wereld zou geven. Want Messias, in het

Hebreeuws masjie’ach en in het Grieks Christos, betekende

voor hen de door God gezalfde koning. Jezus was dat volgens

de Joden niet. De eerste volgelingen van Jezus claimden deze

titel wel, vanwege zijn leven en leer en gingen hem Jezus de

Christus noemen. Het werd later, in het begin van de tweede

eeuw, in de Griekse wereld hun geuzennaam: christenen. Alle

christenen, ook nu, herkennen deze naam.

Binnen dit oerchristendom waren vanaf het begin veel ver-

schillende interpretaties hierover mogelijk. Een ervan, die de

latere orthodoxe interpretatie van Jezus’ dood zou uitwerken,

kwam voort uit een poging een totaal nieuwe betekenis te ge-

ven aan de kruisdood van Jezus. Deze christenen gingen Je-

zus’ kruisdood als een ‘zoenoffer voor de zonden’ interprete-

ren. In plaats van een mislukking, was het juist zo door God

bedoeld. De praktijk van het zoenoffer was bekend in het

vroegere Jodendom. Jaarlijks verzoende de hogepriester de ge-

zamenlijke zonden van het hele volk, door een rituele slach-

ting van een lam voor God. Dit beeld was ook verbonden met

dat van een zondebok waarop alle zonden van het volk werden

overgedragen, om vervolgens de woestijn te worden inge-

stuurd. Als Jezus gezien kon worden als het onschuldige lam

of de zondebok, dan had zijn kruisdood in ieder geval beteke-

nis. Met name de apostel Paulus heeft veel bijgedragen aan

deze beeldvorming.

Later ging men ook Jezus’ betekenis interpreteren vanuit

de grote mythen die in die tijd bekend waren. In de tijd waarin

Jezus leefde, was dat te doen gebruikelijk. Alle grote mensen

kregen een mythisch aureool om zich heen, zowel met betrek-

king tot hun geboorte, belangrijke episodes van hun leven, als

hun dood. Zo zijn er in de vier evangeliën, geschreven tussen

de jaren 70–100, veel parallellen te vinden met de mythe van

Osiris. Zowel het in de evangeliën beschreven verraad van Je-

zus, de doornenkroon en de kruisiging, als de wederopstan-

ding en hemelvaart. Zij komen soms tot in details overeen met

de Egyptische Osiris legende, zoals opgetekend in de pirami-

deteksten te Sakkara . Voor ons een wonderlijke parallel,

alsof het leven van Jezus al ver voor zijn tijd, in een mythische

tijd plaatsgevonden had. Maar het idee is duidelijk: Jezus was

niet zomaar een gewoon mens, maar een godenzoon met kos-

mische betekenis.

Omslagpunt
Over de betekenis van deze verschillende Jezusbeelden wer-

den voortdurend levendige discussies gehouden. De gnosti-

sche christenen leverden ook een grootse en intelligente bij-

drage aan het debat, zoals wij momenteel in de teksten van

Nag Hammadi kunnen lezen . Maar toen het Christendom

door Constantijn de Grote werd uitgeroepen tot staatsgods-

dienst, moest in de kerkelijke leer eenheid gevonden worden.

Hiervoor riep de keizer in het jaar 325 het eerste grote oecu-

menische Concilie van Nicea bijeen, waarbij de gnostische

christenen in de ban werden gedaan.

De 318 aanwezige bisschoppen legden de basis voor een

nieuwe geloofsbelijdenis die tot nu toe in alle orthodoxe Ker-

ken geldt. Daarin werd geformuleerd dat Jezus de eniggeboren

Zoon van God is, zelf ook God, wezens-een met God de Va-

der. Hij werd vrijwillig mens om aan het kruis te sterven en

plaatsvervangend te boeten voor de zonden van de mensen.

Daarna werd Hij door God opgewekt uit de doden. Alleen wie



dit geloofde en zich liet dopen, kon aan deze uiteindelijke ver-

lossing deelachtig worden. Anderen niet.

Op deze manier werd, drie eeuwen na de dood van Jezus,

voor de orthodoxe christenen de scheidslijnen duidelijk ge-

trokken, tot op dit moment. Hiermee werd ook de macht van

de Kerk over het wel en wee van de mensheid vastgelegd,

want alleen de kerkelijke leiding had nu nog uitsluitend via

Jezus Christus toegang tot het goddelijke. Hiermee werd even-

eens een theologie geschapen die intolerant was ten aanzien

van alle afwijkende opvattingen en die nadien gemakkelijk

kon worden misbruikt.

Maar er gebeurde meer. Op hetzelfde Concilie van Nicea werd

immers ook de kiem gelegd van een definitieve scheiding tus-

sen de goddelijke en menselijke wereld. Want zelfs in Jezus,

zo beweerden de bisschoppen, was de goddelijke natuur van

de menselijke gescheiden. Alleen in zijn persoon was de brug

naar God nog aanwezig. Zo werd God buiten en boven de we-

reld geplaatst en werd de aarde een tranendal vol zondige

mensen. Totaal afhankelijk van de genade van Jezus Christus

zoals deze in de Kerk werd verkondigd.

Ofschoon een aantal bisschoppen tegen deze theologie be-

zwaar aantekenden, kreeg dit denken toch zijn beslag in het la-

tere Concilie van Chalcedon (451 AD) waarin deze theologi-

sche opvatting de naam kreeg van ‘de twee-naturenleer van Je-

zus Christus’. Een constructie die onlangs nog door Harry Kui-

tert in zijn geruchtmakend boek over Jezus “een mislukt denk-

model uit de vijfde eeuw” genoemd werd.

Terug naar de bron
Is er een alternatief voor dit ‘mislukte denkmodel’? Daarvoor is

het goed terug te gaan naar de bron. In een van de codices die

gevonden zijn in Nag Hammadi, het Evangelie van Thomas ,

beschikken we over een authentieke bron over het leven van Je-

zus. Hierin zijn woorden bewaard die het diepste geheim van

Jezus nog aan ons kunnen doorgeven. Het is een zeer oor-

spronkelijk geheim, want de oervorm van deze bijzondere ver-

zameling oneliners van Jezus stamt nog uit 50 A.D., een paar

jaar na Jezus’ dood. Hier kunnen we Jezus nog horen zoals Hij

toen sprak. Zodat hij nu nog, buiten alle over hem geformuleer-

de dogma’s om, rechtstreeks tot ons hart kan spreken.

Ze zijn opgetekend door Didymos Judas Thomas, letterlijk

de Tweeling Judas Thomas. Didymos is hier duidelijk een co-

dewoord, een verwijzing naar diegenen die nog geloven in de

‘dualiteit’ van ons bestaan. Alsof dit zou bestaan uit een ge-

scheiden menselijke en goddelijke natuur. De levende Jezus,

zoals hij in dat evangelie genoemd wordt, maakt ons duidelijk

dat deze scheiding een illusie is. Met de komst van Gods Rijk

is deze tweespalt opgeheven en kan in dit tijdelijke leven het

eeuwige, goddelijke leven worden gesmaakt. Daarmee begint

dit evangelie dan ook.

In logion 1 zegt Jezus: “Ieder die de betekenis van deze

woorden vindt, zal de dood niet smaken” . De mens heeft ge-

noeg mogelijkheden om in dit leven het goddelijke te ervaren.

Daarvoor zijn geen aparte inwijdingen meer nodig, zoals de

mysteriegodsdiensten gaven. Ook geen verlossing door Jezus’

kruisdood. Daarover wordt in het Evangelie van Thomas niet

gesproken. Waarover dan wel? Over het oplossen van de

scheiding tussen ogenschijnlijk twee naturen, de menselijke en

de goddelijke.

Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is zoeken nodig, maar het re-

sultaat is al gegeven. Logion 2 spreekt daarover: “Hij zal zich

verwonderen en hij zal over het Al regeren”.

Is dat werkelijk mogelijk? In het derde logion geeft Jezus

een advies: “Het Koninkrijk is in je en buiten je. Als je jezelf

kent, zul je worden gekend en zul je weten dat je een kind bent

van de levende Vader.”

Dit thema komt herhaaldelijk voor in de woorden van Jezus.

Hij spreekt in deze oudste bron herhaaldelijk over “jezelf ken-

nen” en daarin de wezens-eenheid met de Vader herkennen.

Anders dan de orthodoxe christenen later zullen zeggen, geldt

deze wezens-eenheid voor ieder mens. De gnostische traditie

houdt hieraan vast. De ziel van iedere mens, zijn ‘goddelijke

vonk’, is van dezelfde substantie als Gods wezen. De mens is

naar Gods beeld geschapen en blijft rechtstreeks met God ver-

bonden. Herhaaldelijk wordt gezegd: “Zoals een lichtstraal ver-

want is aan de zon, zo is ook de mens verwant aan de bron.”

En: “Wij hebben de gelaatstrekken van de Vader.” De beeltenis

van God, die elk mens in zich draagt als een kind dat op zijn

ouders lijkt, is het “oorspronkelijk gelaat” van de mens.

Hoe kun je daaraan worden herinnerd? Jezus laat er geen

twijfel over bestaan: leer dat van een kind. In logion 4 zegt Je-

zus: “Een oude man zal niet aarzelen een kind van zeven da-

gen te vragen naar de plaats van het leven, en hij zal leven.”

Een kind van zeven dagen, nog niet besneden, nog geen deel

van de maatschappij, nog puur en in onschuld. In zo’n pasge-

borene is er nog geen scheidding tussen binnen en buiten, tus-

sen een ik en een niet-ik. Alles wordt nog in eenheid ervaren.

Dat is het begin van het leven. Voor Jezus ook het uiteindelij-

ke doel. Dat doel kan hier en nu bereikt worden, zoals in hem

gebeurde bij de doop. Het Rijk Gods openbaart zich in je, als

je weer wordt als een kind.

In meer dan honderd prachtige, inspirerende teksten legt

Jezus dit uit. Hij spreekt niet over zijn dood die zonden zou

moeten vergeven of over zijn fysieke opstanding. Wel over de

aanwezigheid van het Rijk Gods in de harten van iedereen.

Voor hem is dat de dood van het ego en de opstanding van de

mens die niet meer sterft. Overal en op elk moment kan deze

opstanding plaatsvinden, als je jezelf ervan bewust wilt wor-

den. Helaas gebeurt dat in de ogen van Jezus nog maar zelden.

In logion 113 lezen we: “Zijn discipelen zeiden tot Hem:

“Wanneer zal het Koninkrijk komen?” Jezus zei: “Het komt

niet door het te verwachten; zij zullen niet zeggen: Zie hier, of:

Zie daar. Maar het Koninkrijk van de Vader is verspreid over

de aarde en de mensen zien het niet.”

Spirituele opstanding nu
We zijn hiermee bij de kern van Jezus’ leven en boodschap.

De historische Jezus predikte een verlossing van binnen uit,

een mogelijkheid die Hij zelf had ervaren bij zijn doop. Voor-

dat anderen van hem een verlosser-van-buitenaf maakten,

maakte Hij duidelijk dat het Rijk Gods al was aangebroken.

Het was alleen een kwestie van dit leren zien in het hier-en-nu

zo. Niet daar of dan, niet in het hiernamaals, maar hier en nu.

Dit waren en zijn nog steeds de bevrijdende woorden van Je-

zus. Als je bewust bent van je goddelijke wezen, van je ware zelf,

van de goddelijke vonk in je – en die bewustwording kan op elk

moment plaatsvinden – is Gods Rijk voor je aangebroken.

Voor de duidelijkheid: Jezus zegt niet dat het Rijk Gods

eens zal aanbreken, in de toekomst, of na je dood. Hij spreekt

niet over de continuïteit van de verborgen goddelijke vonk na



In deze nieuwe rubriek vertellen mensen over hun eigen ervaringen. Religie en spiritualiteit zijn heel persoonlijk en beleeft

ieder op de eigen manier. Het beschrijven daarvan kan anderen treffen en inspireren. Wij nodigen u uit om uw ervaring met de

lezers van Reflectie te delen. Hieronder een eerste inzending.

Loslaten

Yvette Bender

Is dit nu wat men bedoelt met bezinning, als je leest over be-

zinning? Ik heb nooit kunnen invoelen hoe dat voelt. Zo dicht

bij jezelf te komen, te zijn. Maar het bestaat dus echt … en

wat een vrijheid, geluk. Wat een gevoel! Dat je dat als mens

allemaal in je hebt, niet te geloven. Ik heb het op afstand altijd

veroordeeld, betiteld als zweverig. Dacht, kom eens met beide

benen op de grond. Zelfs in het belachelijke getrokken van

‘nou die is ver heen’!

Maar dingen overkomen je.

Als perfectionistisch en altijd in de voorzorg zijnd per-

soon, op alle fronten, dacht ik op alles voorbereid te zijn. Al-

les in de hand te hebben, alles mooi gepland te hebben. Maar

… niets is minder waar. Forget it! Overmacht? Onvoorzien?

Toen kwam mijn burn-out uit de lucht vallen. Zo maar?

Er kunnen zich zaken voordoen in een mensenleven die je

niet ziet aankomen. Toeval? Alle scenario’s die je voor jezelf

bedacht had en waarvan je dacht op voorbereid te zijn, worden

omver gehaald. Alle ‘zekerheden’ blijken op niets te zijn ge-

stoeld. Materiële zaken stellen dus niets voor. Niet als je denkt

daar je zekerheden aan denkt te kunnen ontlenen …Maar wat

daarvoor in de plaats komt is prachtig. Er werd al vaker tegen

mij gezegd ‘laat eens los’’. Loslaten, hoezo…? Wat…?

Ik werd er vaak onzeker door, omdat ik eigenlijk niet be-

greep wat er werd bedoeld. In het on(der)bewuste begon het te

broeien, het begon mij te intrigeren. Ben naar bijeenkomsten

gegaan, ben een ander soort boeken gaan lezen. Boeken met

een boodschap. En langzaam maar zeker begonnen stukjes van

de puzzel in elkaar te vallen. Werd ik steeds meer bevestigd in

mijn gevoel, mijn onbewuste, wat er natuurlijk altijd al was,

maar werd weggestopt.

Geen tijd, flauwekul, doorgaan! Werken, niet zeuren, geld

verdienen. Ja, geld is helaas nodig in de huidige maatschappij.

Alles kost geld. Voor niets gaat de zon op, maar hoeveel geld

heb je echt nodig om te kunnen (over)leven?

Als alle zekerheden en continuïteit wegvallen; die vanzelf-

sprekendheid er niet meer is. Wat dan? Doodeng. Je valt in

een gat. Je schaamt je voor je omgeving. Je hebt gefaald. Je

bent in aanzien gedaald. Telt niet meer mee.. en dan kom je je-

zelf tegen.

Huis weg, auto weg, geen uitkering, geen status, anonimi-

teit, niets meer …

Maar je gaat uiteindelijk ’s avonds gewoon weer slapen en

wordt weer wakker en het leven gaat door.

Maar je beleving wordt anders, bewuster. Door het dur-

ven/moeten loslaten komen er andere dingen voor in de plaats.

Dankbaarheid voor het leven, de nieuwe, ‘spontane’ contacten

die tot dan toe onbekenden waren. Personen die net zo voelen

en denken als jij. Gesprekken die er toe doen; honger naar

meer willen weten en uitwisselen van gedachten en ervaringen

die er toe doen en op die manier gestild wordt.

Hulp in welke vorm dan ook, het durven ontvangen waar

anderen je in willen laten delen. Het hele proces van het dur-

ven ontvangen, terwijl je altijd op de stoel zat van de gever, is

op zich al een heel proces.

Maar ik ben blij en dankbaar voor deze levensles en voel

mij gelukkiger dan ooit. En kan het nu wel van de daken

schreeuwen …. kom thuis bij jezelf en ga echt leven! Het is zo

mooi, zo puur, zo de moeite waard, niets hoeft er meer er zijn

andere dingen die er toe doen. Door mijn proces kan ik nu ook

zeggen dat ik opensta voor anderen en ze daadwerkelijk kan

helpen met hun proces en ze onvoorwaardelijk kan laten delen

in mijn zijn, zonder dat het mij extra energie kost.

Door het loslaten van het verleden, kom je opnieuw in je

kracht.

... O V E R H E T L E V E N V A N ...

de dood die zou moeten blijken uit zijn opstanding uit de do-

den. Hij spreekt over het bewust worden hiervan hier en nu,

tijdens dit leven. Hij zegt: “Nu al kun je de dimensie van het

tijdloos bewustzijn, dat je in wezen bent, in dit leven ervaren.”

Hoe? Jezus is hier de boodschapper die de mens oproept

zichzelf te herinneren. “Mens sta op en herinner je jezelf”,

zegt Hij in een ander logion. Daardoor krijgt de mens inzicht

in het al. “Wie zichzelf kent, kent het al.” Zelfkennis brengt

een overweldigend besef van de eenheid met alles met zich

mee. De door het ego bedachte dualiteit verdampt. Grenzen

tussen ik en niet-ik vervallen. Dit bewustzijn stijgt uit boven

het individuele en verbindt de mens met een wereld waarin

tijd en ruimte niet meer bestaan. Wonderlijk genoeg is dat al-

tijd het heden, NU.

In de gnostische traditie wordt dit beschreven als bevrij-

ding, wakker worden, weer nuchter worden, de genezing van

blindheid en de opstanding uit de dood. Hierin vinden we heel

kort de kern van deze oorspronkelijke traditie: de opstanding

is geen verrijzenis uit de lichamelijke dood, maar een spiritu-

eel proces dat in dit leven plaatsvindt. Deze spirituele opstan-

ding bestaat er uit dat je jezelf hervindt als vrij mens, die op

eigen kracht in staat is tot liefde. Die geen verlosser van buiten

af nodig heeft. Die misschien verbijsterd is over wat mensen

elkaar kunnen aandoen, maar die de dood niet meer vreest.

Een mens die misschien door de pijn van deze wereld tot be-

wustzijn is gekomen en zo zijn goddelijke Christusnatuur

heeft gerealiseerd. Die beseft dat zijn oorspronkelijke wezen

niet meer door de dood kan worden aangetast.

Jezus, gnosis en wetenschap
Is de dood dan geen bedreiging meer? In de gnostische traditie

is hier veel over geschreven. Het boekje dat Annie Besant hier-

over schreef is nog steeds een juweeltje dat diep inzicht geeft

in het leven nu en wat er na de dood gebeurt. Haar bevindingen

worden bovendien momenteel ondersteund door de wetenschap.

De bekende cardioloog Pim van Lommel heeft dat in zijn on-

langs verschenen boek ‘Eindeloos bewustzijn’ wetenschappe-

lijk kunnen aantonen. De dood is geen bedreiging meer. Er is al-

tijd continuïteit van leven en van bewustzijn. Voor een leven na

de dood hebben wij geen bewijs meer nodig vanuit de opstan-

ding uit de dood van Jezus. Dat was dan ook nooit de bood-

schap van Jezus. De nadruk van wat hij wilde zeggen lag niet

op een ‘hiernamaals’, maar op het ‘hier-nu-maals.’ Wat hij wil-

de zeggen was dat dit ‘eindeloos, goddelijk bewustzijn’ tijdens

dit leven al te smaken is. Voor iedereen, overal. Dat is de bete-

kenis van wat Jezus zegt: “Ieder die de betekenis van deze

woorden vindt, zal de dood niet smaken.”

Noten

* * * * * *

De verloochening van Jezus door

Petrus, Wasili Wasin.

Voor hedendaagse iconen van

Wasin: contact p/a Galerie Wim

Zwijsen, Mosterdsteeg 8, 1621 HR

Hoorn. T. 0229-219256.

info@galeriezwijssen.demon.nl of

www.galeriezwijssen.nl



Pasen, het feest van Jezus’ verrijzenis

Frank den Outer

Een 19de eeuwse bijbelgeleerde verwoordde het zijns inziens belangrijkste van het christelijk geloof als volgt – hier aangehaald

in zijn voor ons nogal verouderd taalgebruik: “De wortel van het geloof in Jezus Christus was de overtuiging dat Hij was opge-

staan. Hij die ter dood gebracht was, kon – naar men meende – hoe groot Hij ook tijdens zijn leven geweest was, niet de Messias

zijn; maar zijn miraculeuze terugkeer naar het leven bewees des te krachtiger dat Hij wél de Messias was. Door zijn opstanding,

bevrijd uit het koninkrijk van de schaduwen, en tegelijk boven de kring van de aardse mensheid verheven, was Hij nu overge-

bracht naar hemelse streken en had Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van God” .

Nu is het zo, dat de opstanding of verrijzenis zich onttrekt aan

elke waarneming en aan elke directe ervaring, want de opstan-

ding vindt plaats in het wezen van de mens, op het innerlijke

niveau. In de vier evangeliën spreekt Jezus wel over de op-

standing van de mens, maar over zijn verrijzenis vinden we

niets beschreven; alleen de verschijningen van de Opgestane

worden vermeld aan het slot van die evangeliën. In de schil-

derkunst vinden we van meet af aan vele afbeeldingen van wat

aan de opstanding van Jezus voorafging – de kruisiging, de

graflegging, de vrouwen bij het kruis en bij het graf – maar

pas in de late Middeleeuwen beeldden de schilders Jezus’ ver-

rijzenis af, heel reëel. In het vorige nummer van Reflectie

(winter 2008, blz..30) een fraai, indrukwekkend voorbeeld

daarvan, uit het jaar 1515, van Mathias Grünewald.

Toch is over de verrijzenis geschreven, geheel onverwachts

en lange tijd geheel onbekend. Het is een getuigenverslag, zo

lijkt, en betreft het Evangelie van Petrus*. Dit evangelie, waar-

van al eeuwen bekend is dát het bestaan heeft, werd niet opge-

nomen in de Bijbel,.Die bekendheid is te danken aan Eusebius,

een 4de eeuwse kerkvader, die meldde dat dit evangelie zeer

populair was in delen van Syrië gedurende de 2de helft van de

2de eeuw. Volgens hem keurde de bisschop van Antiochië, Se-

rapion, het evangelie goed voor zijn kerk, zonder het gelezen te

hebben! Later bleek dat er een docetische christologie in tot ui-

ting kwam (naar het Griekse dokeo, schijnen): het was slechts

schijn dat Jezus lichamelijk was verschenen, zijn lijden aan het

kruis een schijnbaar lijden, dus niet werkelijk. Gevolg van deze

ontdekking: de toestemming van bisschop Serapion werd, per

rondschrijven, definitief ingetrokken!

Pas ca.150 jaar geleden zijn fragmenten van dit Petrus-evan-

gelie – het laatste deel – gevonden in een graf van een monnik

in Egypte. En daarin komt een verbijsterende passage voor: een

beschrijving van de werkelijke verrijzenis van Jezus dat in geen

enkel ander vroeg geschrift is beschreven, nu naverteld:

Een grote menigte van Jeruzalem en omgeving was gekomen

om het graf te zien. In de nachtelijke uren hoorden zij een sterk

geluid, zagen de hemelen geopend en twee mannen daalden neer

in stralende heerlijkheid. De sluitsteen voor het graf rolde vanzelf

weg en de twee gingen naar binnen. De soldaten op wacht maak-

ten de commandant (de honderdman), wakker die getuige wordt

van een ongelooflijk schouwspel: vanuit het graf komen nu drie

mannen, de hoofden van twee van hen reiken tot in de hemelen;

zij ondersteunen de derde wiens gestalde nog verder reikt dan de

hoogste hemelen. Achter de drie verschijnt een groot kruis en een

hemelse stem vraagt: “Hebt ge gepreekt tot hen die slapen?”,

waarop het kruis met “ja” antwoordde.

Daarop rennen de soldaten naar Pilatus om hem te vertellen

wat was gebeurd. De Joodse leiders vragen hem dringend het

verhaal voor zich te houden uit angst te worden gestenigd door

het volk, omdat zij Jezus hadden gekruisigd.

Dan volgt in dit evangelie het verhaal dat overeenkomt met

dat in het evangelie van Marcus: over de komst de volgende

dag, in de vroege morgenuren, van Maria Magdalena met ande-

re vrouwen die zagen dat het graf leeg was. Het evangelie van

Markus (16:8) eindigt dan met: “Zij vrouwen vluchtten naar

buiten, van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf.

Zij zeiden niemand iets, want zij waren bang” (Mc 16:8). Het

slot van dit evangelie (Mc 16:9-20) is een latere toevoeging, niet

van Marcus, over de verschijningen van Jezus en over zijn he-

melvaart. Het fragmentarische evangelie van Petrus eindigt mid-

den in een zin: “Maar ik, Simon Petrus, en Andreas, mijn broer,

namen onze netten op en gingen de zee in; en met ons was Levi,

de zoon van Alphaeus, wie de Heer …”

De verrijzenis van Jezus is zo essentieel – alle geloofsbelij-

denissen en alle eerdere geloofsregels vermelden de verrijze-

nis – dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er daarvan geen ver-

slag zou zijn. Waarschijnlijk gaven de latere verschijningen

van Jezus voldoende zekerheid over de werkelijkheid van de

verrijzenis – tot op de huidige dag; het evangeliefragment van

Petrus zou voor sommigen nu het geloof in de opstanding al-

leen kunnen versterken..

Noot

De zichtbare en concrete wereld is een grote bron van vergis-

singen. De maan lijkt licht te geven in de nacht en voordat we

het weten zijn we vergeten dat we naar het licht van de zon

kijken. Een ster glinstert aan de hemel maar in werkelijkheid

bestaat ze niet meer en zien we alleen haar licht dat nog steeds

naar ons onderweg is.

Een zwaar bewapende soldaat geeft een indruk van daad-

kracht en onverschrokkenheid, maar in wezen is hij een toon-

beeld van angst en voorzichtigheid. Zou hij werkelijk een

moedig man zijn, dan zou hij niet zoveel machtsvertoon nodig

hebben.

De wetenschap zegt op zoek te zijn naar de waarheid, maar

laat soms vooral haar kleingeestigheid zien als nieuwe denk-

beelden de oude en vertrouwde theorieën aan het wankelen

dreigen te brengen.

Wie alleen durft te gaan, zal niet moeten ophouden met on-

derzoeken. Met ontdekken. Met denken. Met voelen. Met

doorleven. Met alles wat zo vanzelfsprekend en echt lijkt, zo

concreet en bewezen, niet te wantrouwen maar met open ogen

te bezien, met open handen te betasten, met een open geest

tegemoet te gaan.

Wat gisteren waar was, kan vandaag een leugen zijn. Wat

vandaag als werkelijk wordt beleefd, kan morgen al achter-

haald zijn. Waarheden blijven beperkt tot de menselijke maat,

conclusies komen niet verder dan wat de mens heeft bedacht.

Alleen de beweging staat onomstotelijk vast en kent geen

andere grens dan het ritme van de tijd en de hartslag van de

evolutie.

De eenling en de groep
De weg van de eigen keuze is een moeilijke en eenzame weg.

Velen zullen je van deze route willen afhouden, want iedere

eenling is een potentieel gevaar voor het voortbestaan van elke

groep.

De maatschappij is ontworpen op gezamenlijkheid, overeen-

stemming en beïnvloeding. Daarom zal elke groepsovertuiging

met hand en tand verdedigd worden. Artsen zullen in bijna alle

gevallen elkaar altijd meer gelijk geven dan dat ze ooit aan een

niet medisch geschoold iemand hun vergissingen zullen toege-

ven. Ambtenaren zullen elkaar de hand boven het hoofd blijven

houden en onder het mom van onuitgesproken erecodes en

broederlijke waarden meer gewicht leggen op het gemeenschap-

pelijke belang dan op het individuele gelijk. Klokkenluiders

worden nog steeds eerder als verraders gezien dan als mensen

die boven hun eigen belang durfden uit te stijgen.

Toen Sylvia Millekamp overleed, waren velen woedend

vanwege het medische traject dat zij had gekozen. Het was

schrijnend om te zien hoe haar persoonlijke mening zelfs na

haar dood niet werd geaccepteerd, maar als een dwaling of als

een beïnvloeding werd gebrandmerkt. Vele ‘intellectuelen’ ga-

ven haar nog een trap na in plaats van haar keuze te respecte-

ren als een individuele overtuiging en daardoor als een deel

van haar identiteit.

De doorgang
De wereld is vaak een moeilijke plaats.

Problemen en tegenslagen, ziekten en angsten dwingen ons tot

talloze keuzen. Vaak weten we niet wat we moeten doen, ver-

trouwen we op het advies van anderen, hebben we zelf nog te

weinig ervaring of kennis waarop we een eigen visie kunnen

baseren.

Voor veel mensen is het geloof in een godsdienst, in een goe-

roe, in een overtuiging of in een denkrichting van groot be-

lang. Zonder dit geloof hebben ze het gevoel te verdwalen en

om te komen in een koude en kille wereld of juist verward te

raken in bijgeloof en sentiment.

Vele anderen voelen zich pathologisch ongeborgen en zijn

elke dag op zoek naar een krachtiger houvast, een sterker ge-

loof. Weer anderen raken verstrikt in depressies of zakken

steeds dieper weg in het moeras van het zelfmedelijden, in de

grijsheid van het zelfbeklag of hullen zich in een deken van

sarcasme en bijtende ironie.

De meesten berusten in een leven waarin het soms wat be-

ter en soms wat minder gaat. Een leven waarin de dagen als

taarten moeten worden gevuld en waarin de stille uren het

liefst met een zeis worden gedood.

Ik geloof in de autonomie van ieder mens.

Ik ervaar een uiterst individuele kracht die ik in ieder mens

aanwezig acht en die vroeg of laat de toegang is tot een groter

begrijpen, een dieper weten, een vollediger zijn.

Ik weet dat ik de wereldse ongeborgenheid die mij zo soms

laat dwalen en twijfelen, steeds vaker zal moeten leren inwis-

selen voor een werkelijke en meer omvattende geborgenheid

die zich ergens in mij bevindt. Alleen vanuit de diepte van

mijn innerlijk ben ik in staat het ongelooflijke geschenk van

het leven te ontvangen en te beleven. Zijn verborgen signalen

en tekens, de ontelbare waarschuwingen en bemoedigingen te

aanvaarden en te begrijpen.

Alleen vanuit mijn meest individuele onafhankelijkheid kan

ik de gebeurtenissen in mijn leven op hun uiterst persoonlijke

betekenis onderzoeken en hun aanreiking tot een aanraking

transformeren. Een aanraking die mij doortrilt van levensvreug-

de, die mij op al mijn grondvesten laat schudden van dankbaar-

heid en die mij in al mijn zekerheden laat beven van besef.

Hoe meer ik ben die ik in wezen ben, hoe meer het wezen-

lijke door mij heen kan trekken.

Alleen zo alleen maak ik mezelf tot een leegte, een holte,

een doorgang. Een vrije poort waardoor het leven met al zijn

gebeurtenissen en geheimen met elke inademing kan worden

verwelkomd en met elke uitademing kan worden begrepen.

Dag in, dag uit. Leven in, leven uit.

* * *



We geloven in deze mensen of in wat ze overbrengen. We

aanvaarden hun mening, we denken dat ze beter op de hoogte

zijn dan wij. We vertrouwen op hun deskundigheid en volgen

hun aanwijzingen, luisteren naar hun mening en nemen deze

vaak gedachteloos en meestal klakkeloos over. We zijn ge-

wend om niet in discussie met een arts te gaan als we zelf niet

medisch zijn geschoold. We geloven de berichten in onze

krant, misschien niet volledig, maar toch meer dan de berich-

ten uit een andere krant. We geloven in de bekende televisie-

journalist en in zijn objectiviteit. We geloven in algemene me-

ningen of als we daar niet in geloven, houden we ons vast aan

een alternatieve opvatting. We geloven in de maakbaarheid

van het leven door onze risico’s te verzekeren, door het ont-

wikkelen van een sociaal vangnet of door het verzamelen van

vaardigheden, kennis of geld.

We zijn een en al geloof en realiseren ons misschien te

weinig hoe kwetsbaar deze afhankelijke opstelling is en hoe

gemakkelijk we op een dwaalspoor kunnen raken en een prooi

kunnen worden voor een mooi verhaal of een aantrekkelijk

aanbod.

De volgende gebeurtenis is eveneens werkelijk gebeurd.

Aan een hotelbar zit een aantal zakenlieden. De sfeer is ge-

moedelijk en ontspannen.

Plotseling komt er een dame binnen die er bijzonder rijk uit-

ziet. Ze is nogal overstuur. Ze heeft zojuist een kostbare ring

verloren en kan deze nergens meer vinden. “Hij heeft wel twin-

tigduizend dollar gekost,” laat ze zich in wanhoop ontvallen.

Vervolgens beschrijft ze de ring tot in de details. “Zouden de

heren misschien even op de grond willen kijken of de ring daar

ligt?” Natuurlijk willen ze dat wel. Helaas, de ring blijft zoek.

Teleurgesteld verlaat de dame de bar. Een korte tijd daarna

komt een man bij de heren zitten. Zijn ogen glimmen. Hij laat

een kostbaar uitziende ring zien die helemaal voldoet aan de be-

schrijving die de rijke dame hun had gegeven. “Zojuist gevon-

den,” laat hij de anderen weten, “maar wat moet ik ermee?”

De heren aan de bar kijken hem veelbetekenend aan. “De

eerste die mij duizend dollar geeft, mag deze ring hebben.”

Binnen een minuut heeft hij de ring verkocht. De man drinkt

nog een biertje en verlaat de bar. Hem zullen ze nooit meer

zien. De rijke dame komt eveneens niet meer opdagen. Bij

taxatie door een juwelier blijkt de ring niet meer dan een paar

dollar waard te zijn.

Wat is er hier gebeurd? Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?

Het scenario is in wezen heel eenvoudig. Eerst geloofden

de heren in het uiterlijk van de dame, ze veronderstelden dat

ze rijk was. Hierdoor namen ze als vanzelfsprekend aan dat ze

zich ook zo’n kostbare ring kon veroorloven. Vervolgens ge-

loofden ze dat de gevonden ring de ring van de dame was en

dus veel geld waard was. Daarna geloofden ze in de onschuld

van de man die de ring gevonden had. Ze dachten allemaal dat

ze slimmer waren dan hij. En ten slotte geloofden ze vooral in

de unieke kans die hen werd geboden. Zonder een spoor van

wantrouwen tuimelden deze doorgewinterde zakenlieden in de

val die voor hen was opgezet. Hun geloof in geld en goed, hun

vooroordelen over rijk en arm, over dom en slim en hun ge-

loof in hun eigen handelsgeest maakte hen tot gemakkelijke

slachtoffers van hun begeerte. Maar geldt dat niet voor de

meesten van ons?

Draait de maatschappij niet voor een groot deel op ons ge-

loof in macht, succes en bevestiging? En zijn dit niet de meest

effectieve middelen om meer diepere en wezenlijke levensang-

sten en onzekerheden de baas te blijven?

Sterven om te baren
Onder de wereld van de gezamenlijkheid, de gezelligheid, de

saamhorigheid, de afspraken, de tradities, kortom onder de

wereld van ons geloof vinden we een andere wereld.

Een wereld waar de mens alleen is. Helemaal op zichzelf is

aangewezen. Geen godsbeeld, geen maatschappelijke waarde-

ring, geen persoonlijke vervulling, geen enkele vorm van

troost of bemoediging is in deze wereld nog aanwezig.

Waarom is deze wereld zo leeg? Waarom moet een ieder

door deze geestelijke woestijn? Omdat het de echo is van onze

vele ontkenningen, de weerkaatsing van een schijnleven waar-

in we zo lang en zo hevig in van alles hebben geloofd, omdat

we te lui waren zelf te denken, zelf te voelen, zelf te onderzoe-

ken. Tweedehands kennis was voor ons genoeg. Met derde-

hands meningen kwamen nog heel goed voor de dag. Met

vierdehands wijsheid en vijfdehands geloof konden we nog

goede sier maken en ons nog heel redelijk redden.

Maar op een zeker moment gaat het niet meer.

Dan zijn we te moe geworden van al onze inspanningen

om erbij te horen. Dan lukt het niet meer onze rol nog langer

overtuigend voor het voetlicht te brengen. Dan worden we ge-

dwongen een keuze te maken die verder gaat dan onze ge-

moedsrust van gisteren, onze veiligheid van vandaag en onze

maakbaarheid voor morgen.

Dan komen we in een wereld die we te lang van ons af

hebben geschoven, te vaak weg hebben geredeneerd, te veel

als niet functioneel hebben ingeschat. Ons grote verlangen om

gelukkig te zijn, gewaardeerd te worden en een betekenis te

hebben en ons grote geloof dat we dat buiten onszelf dachten

te kunnen vinden, heeft ons lange tijd gedragen en een zekere

vorm van psychologische veiligheid geschonken.

Maar ook heeft datzelfde verlangen en datzelfde geloof ons

uiteindelijk tot deze staat van ontgoocheling gebracht. Een

staat van eenzaamheid en betrekkelijkheid die ons in alle hef-

tigheid confronteert met het einde van een levenshouding

waarin we ons niet langer kunnen thuis voelen. In dezelfde

mate waarin we onszelf al die tijd voor de gek hebben gehou-

den, zullen we nu de prijs moeten betalen in de vorm van een

grote leegte en een grenzeloze zinloosheid. Alleen zo kunnen

de vele vezels van het verleden worden doorgesneden en kun-

nen we zucht voor zucht, traan voor traan en pijn voor pijn

onszelf op een wezenlijker niveau geboren laten worden.

De bron der vergissingen
Daar zijn we dan. Alleen. Alle normen en waarden glijden

langs ons af. Alle hoop en verlangen hebben hun glans verlo-

ren. Geestelijk staan we naakt; moeten we erkennen dat we

nog zo bitter weinig voorstellen.

Wat heb ik van mezelf? Wat is origineel aan mij? Wat is

waarachtig en oorspronkelijk aan mij? Wie ben ik? Wat doe ik

hier? Waarom ben ik? Wat weet ik van morgen? Wat weet ik

van het leven? Van jou? Van de dood?

Slechts enkelen durven aan alles te twijfelen en ondanks

deze wankelmoedigheid toch het lef te behouden om vragen te

blijven stellen. Zie ik het wel goed? Wat wil de wereld mij laten

geloven? Hoe gemakkelijk laat ik me beïnvloeden en hoe snel

laat ik me uit mijn eigen koers brengen? Is het mogelijk in de

wereld te leven en toch niet in haar vele wanen te verdwalen?

Philippus en de Opstanding

Johan Pameijer

“Degenen die zeggen dat de Heer eerst stierf en daarna opstond vergissen zich, want hij stond eerst op en stierf daarna.

Als iemand niet eerst de Opstanding verwerft, zal hij dan niet sterven?”

De vriendelijke toon waarop Philippus de orthodoxie terecht

wees, vond geen genade in de ogen van de kerkleiders. Zij

verwezen het evangelie waarvan deze tekst prominent deel uit-

maakt naar de prullenmand, zich nauwelijks realiserend dat de

apostel zich nog had ingehouden.

In werkelijk was hij boos, ziedend zelfs over de in zijn ogen

verdraaide waarheid. Philippus schreef een tegen-evangelie om

het gnostische levensgevoel levendig te houden.

In 1945 werd het geschrift tussen vijftig andere verketterde

teksten teruggevonden bij de Egyptische plaats Nag Hammadi.

Sindsdien wint het met onder meer het Thomasevangelie en

het Evangelie der Waarheid aan populariteit en invloed.

Philippus is niet meer het zwijgen op te leggen.

Wie was deze Philippus? Was hij wel de werkelijke auteur

van de verzameling teksten die onder zijn naam wereldkundig

werd gemaakt? Niet vaker dan een keer wordt zijn naam ge-

noemd, namelijk in paragraaf 91: “Josef de timmerman legde

een tuin aan, omdat hij hout nodig had voor zijn werk. Hij was

het die het kruis maakte van de bomen die hij geplant had.

Zijn eigen kroost hing aan dat wat hij geplant had. Zijn kroost

was Jezus en het planten was het kruis.”

Een mysterieuze tekst met een sterk mystieke inslag.

Philippus was een mysticus, maar de vraag is of hij enige rela-

tie had met Philippus de apostel. Handelingen 8 noemt hem als

prediker in Samaria. Hij genas zieken en dreef onreine geesten

uit. Simon Magus, de ten onrechte gesmade gnosticus, zou

zich door Philippus hebben laten dopen, evenals de kamerling

van de Ethiopische koningin Candace. Philippus verkondigde

het evangelie in Ethiopië en zou een van de grondleggers zijn

van de Koptische Kerk.

Philippus, een nette gezinsvader, woonde onder andere in

Caesarea. Hij had vier dochters, die volgens het bericht in

Handelingen allemaal profetessen waren. Paulus zou nog in

zijn huis gelogeerd hebben.

Philippus versus Paulus
Officieel gelooft men dat Philippus, de schrijver, een volge-

ling van de gnosticus Valentinus was. Zo op het eerste oog be-

stond er geen relatie met de apostel, maar de auteur zou de

apostel wel degelijk gekend hebben. Hij bewonderde hem

zelfs zozeer dat hij zijn naam gebruikte als pseudoniem voor

zijn gnostische evangelie.

De mondelinge overlevering herinnert aan een ruzie tussen

Philippus en Paulus. Paulus trekt in zijn tweede brief aan Tli-

motheus van leer tegen de onheilige en holle klanken van hen,

die beweren dat de opstanding al heeft plaats gehad. En dat is

precies wat Philippus beweert in paragraaf 21 van zijn evange-

lie. Maar Paulus noemt Philippus niet, maar wel Hymenaeus

en Philetus.

Officieel zou het Philippusevangelie tussen 150 en 200 na

Christus zijn ontstaan in Syrië. De in het Grieks geschreven

tekst was in gebruik bij een groep christelijk-gnostische kloos-

terlingen in Egypte. Daar, in Chenoboskion nabij het huidige

Nag Hammadi, werd het samen met andere boeken verborgen

om ze te beveiligen tegen de vervolgingen door de Kerk. Na

de ontdekking in 1945 kon men zich buigen over wat lijkt op

een onsamenhangende verzameling gedachten, aanwijzingen

en meditaties, waar doorheen als een rode draad het inwij-

dingspatroon is geweven, zoals dat in die tijd in de mysterie-

tempels van Egypte en Griekenland werd toegepast.

De bevrijde ziel
Door inwijding in de duistere lagen van de eigen ziel wordt de

gevangen ziel bevrijd uit de kluisters van de materie en her-

enigd met de goddelijke Vader. In feite wordt de gevangen

Sophia, godin van de wijsheid en wereldziel, langs vaste sta-

dia geleid naar het bruidsvertrek, waar de hereniging met de

bruidegom Jezus Christus wordt gecelebreerd.

Het hierboven geciteerde vers uit paragraaf 91 vertelt dat

Josef (de goddelijke Vader) een tuin (de hof van Eden) aan-

legde, omdat hij hout nodig had voor het maken van het kruis

(de levensboom), waaraan Jezus werd gehangen (als de

eeuwig levende).

De optredende Jezus is dus niet de mens Jezus, maar de

Zoon, die er was vanaf de dag dat de wereld tot stand kwam.

Hij was mens of engel, mysterie en Vader. Hij stond eerst op

voordat hij stierf en kwam dus tot goddelijk bewustzijn. Zijn

vlees is het Woord en zijn bloed de Heilige Geest, aldus

Philippus.

Wat was het doel van zijn incarnatie? Het antwoord staat

in de paragrafen 78 en 79: “Als de vrouw niet van de man af-

gescheiden was, zou ze niet samen met de man sterven. Zijn

scheiding was het begin van de dood. Om deze reden kwam

Christus, opdat hij de scheiding zou kunnen herstellen, die er

vanaf het begin was en de twee opnieuw verenigen. Veelzeg-

gend voegt par. 79 daaraan toe: ”Zij die zich in het bruidsver-

trek verenigd hebben, zullen inderdaad niet meer worden ge-

scheiden". Jezus, die de vereniging tot stand moest brengen,

openbaarde zichzelf bij de Jordaan: “Het was de volheid van

het koninkrijk der hemelen”.(par. 81)

Dwaling van Sophia
In het algemeen geloofden de antieke gnostici dat het vrou-

welijke aanzicht van God (onder de namen Sophia, Ennoia of

Barbelo) ongehoorzaam werd en afdwaalde. Daardoor bracht ze

ongewild een ontwikkeling op gang naar verdichting en verstof-

felijking. Zo werd ze de moeder der geschapen wereld, de mater

van de materie. Tegelijkertijd draagt zij de kiem van verlossing



in zich, de verfijnde, helpende, genezende en beschermende

kanten in het karakter van Maria, de moeder van Jezus.

Deze vreemde mythe lijkt een verpersoonlijking te zijn van

wat de wetenschap tegenwoordig als de ‘big bang’ is gaan

aanduiden. Meteen na de uitspreiding van het universum ver-

deelde de oorspronkelijke energie zich in materie en antimate-

rie. Daardoor werd de dualiteit met zijn verregaande fragmen-

tatie van de eenheid, geboren.

Het Adam-en-Evaverhaal brengt deze kosmische proces-

sen eenvoudig in beeld. Gemaakt uit Adams rib (het goddelij-

ke hart) treedt zij, de vrouwelijke zijde van God, uit de een-

heid in de tweeheid en creëert de tegenstellingen waar wij mee

te maken hebben. Eva laat zich verleiden door de slang (de

dwaling) en door het eten van de boom der kennis van goed en

kwaad ketent zij zich aan de wereld van tegenstellingen. Van-

af nu is er geen weg terug meer, alleen maar een weg dwars

door verleidingen, moeilijkheden en strijd heen, op zoek naar

hereniging met het tegendeel, de verloren eenheid.

Mysteriescholen
Gnostici waren de yogi’s van het Westen. Door gebed en me-

ditatie verwierven zij zich kennis omtrent het mysterie, de

ware wijsheid van het hart. De mysteriescholen waren gesticht

om kennis omtrent het verborgene te verwerven. De beproe-

vingen om door zelfkennis tot godskennis en een hogere graad

van bewustzijn te komen, waren de inwijdingen, de aarde-,

water-, vuur- en luchtinitiaties.

Paragraaf 76 geeft een beschrijving van drie vermoedelijke

inwijdingstempels.

“Er waren in Jeruzalem drie gebouwen, speciaal bestemd

voor de offers. Een die gericht was naar het westen, werd ‘het

heilige’ genoemd. Een andere, gericht naar het zuiden, werd

‘het heilige van het heilige’ genoemd. Het derde, gericht naar

het oosten was ‘het heilige der heiligen’. Doop is het gebouw

van de heilige Verlossing in het heilige van het heilige. Het

heilige der heiligen is het bruidsvertrek.”

Het westen wordt in de symboliek gezien als de hemel-

streek van demonen, duisternis en dood. De benoeming van de

westerse tempel tot ‘het heilige’ wekt een bizar vermoeden.

Dat wat wij demonisch, duister en dood plegen te noemen,

lijkt een onmiskenbare functie in het bewustzijnsproces te

hebben en verdient dus geen negatieve beoordeling.

De doop kan beschouwd worden als de inwijding in het

proces van onthechting of zuivering, het sterven aan behoeften

en begeerten, dus ook aan demonie en duisternis.

Het zuiden geldt in de symboliek als de hemelstreek van de

warmte, licht, vuur, zon in de middag. De inwijdingshandeling

is de zalving, inleiding tot de volkomen verlossing. In de mys-

tiek is dat de verlichting. Het oosten is per traditie de hemel-

streek van de opgaande zon, tegenhanger van het westen. Hier

staan licht, leven, wedergeboorte en vernieuwing centraal. Dit is

de plaats van het bruidsvertrek, waar de eenwording van man-

nelijke en vrouwelijke energieën (geest en ziel) zich voltrekken.

Paragraaf 68 zegt: “De Heer deed alles in een mysterie:

een doop en een zalving en een eucharistie en een verlossing

en een bruidsvertrek”. Geleerden meenden dat dit de vijf sa-

cramenten waren, maar er zijn ook opvattingen die geloven

dat alleen doop, zalving en eucharistie sacramenten zijn. Ver-

lossing en bruidsvertrek horen daar niet bij. Verlossing, een

bewustzijnstoestand, wordt bereikt door de inwerking van de

sacramenten doop, zalving en eucharistie. Het bruidsvertrek is

de bekroning ervan. In paragraaf 76 staat dan ook: “Maar het

bruidsvertrek is datgene wat superieur eraan is.”

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat doop, zalving en

eucharistie tot bewustzijnstoestanden uitnodigen, die in uitein-

delijke zin worden nagestreefd in een ceremonie, maar die in

hun innerlijke betekenis door de inwijdingsgraden worden

ervaren.

Scheuren van het voorhang
Over de instelling van de Mysteriën geeft het evangelie van

Philippus ook informatie. Deze handeling wordt namelijk

symbolisch uitgebeeld door het scheuren van het voorhang,

een gebeurtenis die centraal staat in de zeven tekenen bij het

sterven van Jezus, zoals vermeld in Matt. 27:51: “En zie, het

voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in

tweeën, en de aarde beefde, de rotsen scheurden en de graven

gingen open...” Dit beeld duidt op het scheuren van de sluier

tot geheimhouding, die tot dan toe over de Mysteriën had ge-

hangen. Vanaf nu wordt de onwetendheid opgeheven, zoals

blijkt uit paragraaf 76: “Want voordat de voorhang gescheurd

was, hadden we geen ander bruidsvertrek dan het beeld van

het bruidsvertrek dat boven is. Om deze reden word de voor-

hang van boven naar beneden gescheurd.”

Als dat klopt, is het evangelie van Philippus dus geschre-

ven als gids voor een geopenbaarde mysteriedienst, open-

staand voor iedereen die bereid en in staat is het hart voor de

hogere werkelijkheid te openen. Nogmaals, in dat licht krijgen

doop, zalving en eucharistie het karakter van daadwerkelijke

verlossingsritualen, die de ziel meenemen naar het mystieke

bruidsvertrek.

De waterinitiatie
Toen de onbekende schrijver van het scheppingsverhaal no-

teerde “Gods geest zweefde op de wateren”, stond hem het

beeld van de goddelijke geest voor ogen die de goddelijke ziel

met zijn scheppingskracht bevruchtte. Iets dergelijks vinden

we in het Nieuwe Testament, waar de Heilige Geest de maagd

Maria bezwangert. Water is een beproefd symbool voor de

ziel. De wateren worden gesplitst en individualiseren zich naar

het voorbeeld van de dwalende Sophia. Het ondoorgrondelijke

gebied van ons gevoelsleven vormt de donkere en verraderlij-

ke kant van de ziel. Het doopsel is ingesteld om de dopeling

van zijn dwaling te reinigen.

Als initiatierituaal is de doop een gevaarlijke beproeving,

bedoeld om de kandidaat te testen op de beheersing van zijn

emoties. Tegelijk wil het een bezegeling zijn als bewijs dat hij

of zij inderdaad innerlijk boven de emoties van de ziel staat.

Dit is de tweezijdigheid van enerzijds het sacrament en ander-

zijds het inwijdingsrituaal. Philippus bespreekt ze op beide ni-

veaus. In de tekst leidt dat tot verwarring, omdat de lezer zich

telkens moet realiseren over welk niveau hij spreekt. Bij zowel

het sacrament als het inwijdingsrituaal wordt doopwater

gebruikt, dat wil zeggen speciaal gewijd water.

“Water is doopwater geworden doordat het door Christus

is gewijd,” vertelt Philippus. ‘Dat gebeurde bij zijn doop in de

Jordaan. Omdat hij de volheid van het koninkrijk der hemelen

was, vervulde hij het doopwater daarmee". Dat verheft ge-

woon water tot levend water, dat volgens paragraaf 101 ‘een

lichaam is. “Het is nodig dat wij de levende mens aantrekken”.

In paragraaf 109 licht Philippus zijn stelling verder toe.

“Door het water van de doop te vervolmaken, ontdeed Jezus

De vele goden van ons geloof

Theije Twijnstra

Het menselijke vermogen om ergens in te kunnen geloven, lijkt grenzeloos. Geen idee is te bizar, geen beeld te onvoorstelbaar en

geen concept te extreem, of er zijn altijd wel een paar volgelingen die er de logica van inzien en zich er onvoorwaardelijk aan

kunnen overgeven. Waar komt deze enorme behoefte aan een zekerheid vandaan? Door welk geheim laten we ons voortstuwen?

Een kleine queeste door de krochten van ons verlangen naar houvast.

In het jaar 1997 vonden in de maand maart een aantal opmerke-

lijke gebeurtenissen plaats. In Canada werden in een huis de vijf

dode lichamen gevonden van een religieuze groepering die zich

de Orde van de Zonnetempel noemde. Het was niet de eerste

keer dat deze geheimzinnige sekte op deze lugubere manier in

het nieuws kwam. Ook in 1994 kwamen 53 leden om het leven,

deels door zelfmoord, deels door moord zoals later zou blijken.

Een macaber ritueel dat in de nacht van 14 op 15 december

1995 in de bossen bij het Franse Saint-Pierre-de-Chérennes op-

nieuw werd uitgevoerd en dat die keer 16 dodelijke slachtoffers

eiste. De verbrande lichamen lagen in de vorm van een ster. Het

was hun overtuiging dat ze door een collectieve dood opnieuw

geboren zouden worden op de planeet Sirius en aldaar een

nieuw en beter leven tegemoet zouden gaan.

In diezelfde maand werden in een riant herenhuis in Cali-

fornië de 39 lichamen gevonden van de groepering Haven’s

Gate. Tieners, volwassenen en ouderen lagen opgebaard in

bed, keurig toegedekt met een paars kleed. Ze geloofden dat in

de staart van de toen zichtbare komeet Hale-Bopp zich een

ruimteschip bevond dat hen naar de The Next Level zou kun-

nen brengen. Een spirituele dimensie waarin een hoger levens-

geluk dan op aarde te verwezenlijken zou zijn. Door hun

lichaam te verlaten, geloofden ze in de vermeende vliegende

schotel te komen. Mensen die hen probeerden te overtuigen

door ze door zeer sterke telescopen te laten kijken, kregen te

horen dat het geen goede telescopen waren, want anders zou

het ruimteschip zeer zeker te zien zijn geweest.

Drie van de vele voorbeelden waarin charismatische lei-

ders anderen zover wisten te krijgen dat ze al hun bezittingen

en relaties achter zich lieten en zelfs bereid waren hun leven te

geven voor een idee dat je op z’n minst twijfelachtig zou kun-

nen noemen.

Hoe kunnen mensen in geestelijk opzicht zover afdwalen

dat ze tot deze extreme vormen van geloof komen? Gaat het

alleen om zwakke, domme en ongelukkige mensen of zijn we

in principe allemaal een potentiële kandidaat voor welke vorm

van begoocheling dan ook?

Van Jan Modaal tot moordenaar
Sekten zijn in zekere zin een gemakkelijke prooi voor cynisme

en kritiek. Voor de meesten van ons zijn deze verhalen zo on-

begrijpelijk en weerzinwekkend dat we ons niet kunnen voor-

stellen dat de leden over normale verstandelijke vermogens

zouden kunnen beschikken. Je moet al min of meer ‘gek’ zijn

om je bij zo’n irrationele overtuiging thuis te kunnen voelen.

En waarom zouden we ons over individuele ‘kneusjes’ druk

maken?

Maar is dit beeld wel juist?

Gaat het alleen om mensen die gefrustreerd, teleurgesteld of

eenzaam zijn? Zijn zij alleen bevattelijk voor de wildste belof-

ten of ligt het toch iets genuanceerder?

In de jaren zestig werden volstrekt willekeurige mensen uitge-

nodigd deel te nemen aan een experiment rond geheugen en straf.

Vooraf aan de test werd de kandidaat die tot ‘leraar’ was be-

noemd, voorgesteld aan de ‘leerling’ die hij op zijn geheugen zou

moeten toetsen. De leerling, in werkelijkheid een medewerker,

zei terloops dat hij hartproblemen had en dat hij hoopte dat alles

goed zou verlopen. Vervolgens werden onder het oog van de le-

raar de elektroden op de armen van de leerling aangebracht. Daar-

na verdween deze in een andere ruimte en was er alleen via de

microfoon nog contact tussen leraar en leerling mogelijk.

De proefpersoon werd achter een apparaat geplaatst waar-

op een groot aantal schakelaars was aangebracht. Elke schake-

laar correspondeerde met een bepaalde stroomsterkte die vari-

eerde van 15 tot 450 volt. Boven elke waarde stond een ver-

klarende tekst betreffende de uitwerking van de elektrische

schok. Zo stond er bij de eerste schakelaar ‘heel licht’, bij de

middelste de aanduiding ‘zeer sterke schok’ en was er bij de

laatste schakelaar het mysterieuze ‘XXX’ te lezen.

De test bestond uit meerkeuzevragen en al gauw kwam de

leraar er achter dat hij geen beste leerling had getroffen. Vaker

en vaker moest hij met een elektrische schok de leerling straf-

fen. Hoewel de reacties van de leerling steeds angstaanjagen-

der klonken en hij nadrukkelijk klaagde over zijn hart, ging de

leraar, soms na een enkele aanmoediging van de leider van het

experiment, toch door met het geven van elektrische stroom-

stoten. Ook als de ander schreeuwde van de pijn en zelfs toen

het op een zeker moment griezelig stil was geworden, aarzelde

de leraar niet om tot de laatste schakelaar door te gaan.

Tweederde van de deelnemers vond het belang van het ex-

periment en het gezag van de wetenschapper belangrijker dan

de gevolgen voor de leerling. Ze geloofden dat het waar was

wat er gebeurde, maar vooral geloofden ze dat het goed was

wat ze deden. Nogmaals, het ging hierbij om gewone, normale

en brave mensen van wie het overgrote deel op basis van hun

geloof in het experiment in zeer korte tijd bereid was iemand

te martelen en te vermoorden.

Gemaakt voor het geloof
Van jongs af aan worden we vertrouwd gemaakt met het be-

grip autoriteit. Een gezag dat buiten onszelf aanwezig is in de

vorm van onze ouders, vriendjes, Sinterklaas en later de lera-

ren, de werkgever, de deskundigen en nog vele anderen die op

maatschappelijk, commercieel, cultureel, politiek, geestelijk of

wetenschappelijk terrein hun invloed op ons kunnen

uitoefenen.



Is dat het wellicht wat we zoeken in onze godsdiensten en spi-

rituele activiteiten? Zoeken we eigenlijk ons authentieke zelf

en de ervaring van liefde?

Zolang we die ervaring buiten onszelf zoeken zullen we

die niet vinden. Dat is het ironische aan zoeken. We moeten in

beweging komen en gaan zoeken om onszelf en liefde te ont-

dekken. Tegelijk kunnen we ons authentieke zelf en de liefde

niet vinden als we blijven zoeken. De laatste fase van onze

tocht is in overgave onszelf zijn en liefde in praktijk brengen.

De laatste fase is doen waar je naar zoekt. Wees jezelf, hou

van jezelf.

Dat is werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor de

waarheid dat je uniek en goddelijk bent.

Dat is leven in verbondenheid en overvloedige liefde voor

jezelf en al het andere. Geniet van jezelf, geniet van je weg.

Accepteer jezelf en omarm jezelf inclusief je onzekerheid, je

angst en pijn, boosheid en verzet.

Acceptatie en omarming zijn gebaren van liefde. Zij accep-

teert, zonder onderscheid.

Zij omarmt, zonder voorwaarden. Door dit gebaar telkens

opnieuw te maken naar onszelf en ons leven, zal deze Liefde

in ons groeien. We gebruiken haar weer en integreren haar in

onszelf. Zoals een baby ontspannen en blij is in de onvoor-

waardelijke liefde van de ouders, zo zullen we onszelf op-

nieuw prettig met onszelf gaan voelen. We worden aangenaam

gezelschap voor onszelf en onze eigen beste vriend(in).

Genieten is een eerbetoon aan God. Wanneer we genieten van

onszelf en het leven, leven we vanuit dankbaarheid en tevre-

denheid. Het goddelijke geschenk van ons leven, leven we in

vertrouwen en overgave. Zoals een kind dat voluit geniet van

de blokkendoos die het gekregen heeft.

Zei Jezus niet “wees als kinderen”, om bij God te komen?!

Breng het in praktijk, wees jezelf, blij en authentiek. In ver-

trouwen en overgave.

* * *

*

In Memoriam

Priester Wim Fokker

In de ochtend van 18 februari 2009 is op 83 jarige leeftijd Priester Wim Fokker overle-

den en overgegaan in de zielenwereld, de wereld van Licht.

Op 25 mei 1969 heeft Wim zijn priesterwijding ontvangen en is actief priester ge-

weest tot het moment dat hij op 11 november 2007 met emeritaat ging.

In het dagelijkse leven was hij als bouwkundige betrokken bij veel restauratieprojec-

ten van oude historische gebouwen in Nederland. Het paleis Noordeinde, het huidige

werkpaleis van Koningin Beatrix, en het stadhuis van Delft kon hij onder meer noteren

als ‘zijn’ bijzondere projecten. Zijn creativiteit bracht hem plezier en liefde voor dat vak.

Deze creativiteit heeft Wim ook met onze kerk gedeeld. Zo heeft hij het altaar en het

orgelbalkon in de Haagse kerkgemeente ontworpen. Daarnaast gold hij In onze internati-

onale Kerk als de heraldicus. Voor vele bisschoppen van onze Kerk ontwierp hij de bis-

schoppelijke heraldieken (wapens of zegels). Dit is niet onopgevallen gebleven voor

bisschoppen buiten onze Kerk, waar hij eveneens zijn diensten aan heeft gegeven. Zijn

laatste bisschoppelijke zegel was dat van Mgr. Frank den Outer. Daarnaast maakte hij

ook priester- en bisschopsbullen vanwege zijn kalligrafeerkunst. Zijn laatste maakte hij

in 2005 voor mij. Daarna was het te inspannend zijn concentratie bij het kunstzinnig

werk te houden.

Zijn uitgebreide kennis van de Oudegyptische kunst en mythologie deelde hij op vele bijeenkomsten.

Tijdens het Japans gevangenschap, in het voormalig Nederlands Indië, is hem als kind de liefde voor dat wat is bijge-

bracht. Zijn moeder gaf hem die opdracht: geen haat, maar liefde te hebben naar de Japanse bezetter.

Dit kenmerkte hem in zijn verdere leven, niet alleen in de houding in het werk voor de Kerk, maar ook voor zijn familie

en in het bijzonder zijn vrouw Toos.

Tijdens de crematieplechtigheid beëindigde een van zijn nichtjes haar toespraak met de wens dat hij, na de liefde voor

het dansen in zijn leven, samen met de engelen zal dansen in de hemel.

Wij laten Wim zijn zielenreis vervolgen en danken hem dat hij met creativiteit de Liefde heeft laten zien.

Peter.

het van de dood. Zo gaan we naar beneden in het water, maar

niet naar beneden in de dood.”

Bijna rechtstreeks verwijst de christelijke gnosticus hier

naar de inwijdingsritualen in de mysterietempels. De onder-

dompeling betekende een bedreiging voor het aardse leven en

vereiste een angstloze instelling, verworven na intensieve trai-

ning. Daarom was de doop een beproeving en geen rituaal. De

kandidaat diende zijn angst te overwinnen, wilde hij de inwij-

dingstitel ‘een Christen’ kunnen verwerven. “Als iemand het

water ingaat en boven komt zonder iets te hebben ontvangen

en zegt ‘Ik ben een Christen’, dan heeft hij zich de naam toe-

geëigend en zal hij tot teruggave gedwongen worden,”

waarschuwt Philippus in paragraaf 59.

De zalving
De zalving staat in verband met het element Vuur. Water be-

stuurt het proces van zielenreiniging, vuur loutert het denken

tot de verlichting van de geest. De vuurinitiatie rondt het pro-

ces van innerlijke zuivering af. Philippus suggereert in para-

graaf 95 dat “zalving superieur is aan de doop”. Hij beschouwt

dit sacrament – ook weer een inwijdingsrituaal – als de beze-

geling in een verbond.

Het heeft iets definitiefs. Dit blijkt uit par. 95: “De Vader

gaf hem dit (de zalving) in het bruidsvertrek. Hij ontving

slechts”. Het is alsof door de zalving de deur naar het bruids-

vertrek wordt geopend. De kandidaat hoeft alleen nog maar

binnen te treden, want paragraaf 125 zegt: “De heilige dingen

der heiligen worden onthuld en het bruidsvertrek nodigt ons

binnen. Dan zal het volmaakte licht over iedereen uitstralen.

En al degenen die erin staan, zullen de zalving ontvangen. Dan

zullen de slaven vrij zijn en de gevangenen verlost”, voegt de

schrijver er symbolisch aan toe.

Wat houdt dit ritueel eigenlijk in?

Philippus zwijgt over de wijze waarop het wordt uitgevoerd.

Voor zover bekend stamt het af van veel oudere, primitieve ritu-

elen, waarbij de kandidaat blootsvoets door een vuurbed moest

wandelen. Waren zijn vertrouwen en kennis zo verdiept dat hij

boven de lichamelijke pijn kon staan en evenmin sporen van

verbranding opliep? Na het slagen van deze proef zou de inge-

wijde, evenals Jezus op de berg der verheerlijking, licht uitstra-

len als bewijs van zijn geestelijke verlichting.

In verband met dit sacrament deelt Philippus in paragraaf 92

mee, dat “het de olijfboom is waarvan we de zalving ontvangen

en van de zalving de opstanding”. De olijf staat bekend als een

symbool van onsterfelijkheid, rijkdom en vruchtbaarheid. Zal-

ving met olijfolie levert zoveel innerlijke vrucht op dat onsterfe-

lijkheid de kandidaat ten deel valt. Olijven rijpen in het licht.

Uitgeperst door wrijving (vuur) geven zij de olijfolie het ge-

comprimeerde beeld van licht. Toen Jezus in de hof van Gethse-

mane werd verraden en gearresteerd, werd het licht uit hem ge-

perst, want Gethsemane betekent zoveel als ‘olijfpers’.

Philippus zegt: “Het licht is de zalving”, maar ook: “Er is

vuur in de zalving”. Ten onrechte denken wij bij vuur vooral

aan hitte en verbranding, maar Philippus licht toe (par. 66) “Ik

heb het niet over vuur dat geen vorm heeft, maar over het an-

dere vuur, dat wit, stralend en mooi van vorm is en dat

schoonheid schenkt.”

In de beeldtaal van Philippus vindt bij de waterdoop de

‘bekleding met de levende mens’ plaats, maar bij de zalving

‘de bekleding met licht’. Het sacrament maakt de inwijdeling

tot een verlichte. In beide gevallen (als sacrament en als inwij-

ding) werden volgens Philippus de geheimen van de Waarheid

onthuld. De zalving als inwijdingshandeling is nodig om (par.

44) zelfkennis op te doen “en te worden wat je bent”. “Zie in

jezelf de Geest. Dan word je de Geest. Zie de Vader, dan word

je de Vader. Want, voegt Philippus hier in paragraaf 105 aan

toe: ”Wij hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bin-

nenin ons. Wie die niet kennen, zullen er niet van genieten."

De eucharistie
De eucharistie lijkt een voorbereiding op het bruidsvertrek.

Het sacrament omvat een broedermaaltijd, waarbij het voedsel

een rituele betekenis krijgt. De hele maaltijd is een ritueel voor

ingewijden in de mysteriën van leven en dood, bestemd voor

degenen die de zalving hebben bereikt en daardoor geestelijk

verlicht zijn. Doop en zalving waren beproevingen, de eucha-

ristie is de ervaring van wat door de zalving in het bewustzijn

tot stand is gebracht.

De sleutel tot het geheim van de eucharistie wordt gegeven

in paragraaf 26: “Jezus misleidde hen allen. Want hij open-

baarde zich niet zoals hij werkelijk was, maar zoals ze hem

zouden kunnen zien.” Uit deze tekst valt af te leiden dat de

eucharistie was bedoeld om hem te kennen in heel zijn

geestelijke grootheid.

In par. 26 wordt verder gezegd dat hij de leerlingen groot

maakte, zodat ze hem konden zien. Deze leerlingen hadden

“het volmaakte en het licht met de Heilige Geest verenigd”,

zoals Philippus het noemt. Jezus zegt dan: “Verenig de enge-

len ook met ons, de afgebeelden.” In het systeem van Philip-

pus is de eucharistie duidelijk meer dan een broeder(en zus-

ter)maal. Symbolisch, onder de gedaante van brood en wijn,

ontplooit zich de vereniging met de Geest, een voorproef van

de echte eenwording in het bruidsvertrek.

Brood en wijn
Paragraaf 23 bevat een discussie over de betekenis van vlees

en bloed. “Het is noodzakelijk om in dit vlees op te staan, om-

dat alles erin bestaat.” Een raadselachtige zin voor niet-inge-

wijde leken. Het antwoord is gelegen in een uitspraak elders in

het evangelie van Philippus: “Het eten van het vlees van

Christus, (onder de gedaante van het brood) en het drinken

van zijn bloed (de wijn) betekent het opwekken van het

Woord (de Christus zelf) en de Heilige Geest in ons vleselijke

wezen. Hier legt de samensteller van dit gnostische geschrift

de verbinding tussen het Woord, het brood en het lichaam van

Christus. Als Philippus wijst op de noodzaak om in dit vlees

op te staan, omdat alles erin bestaat, bedoelt hij waarschijnlijk

onszelf op te wekken via het vlees naar het Woord en van het

Woord: in Christus.

Dit is de meditatieopdracht, verborgen in de eucharistie,

het mystieke opwekkingsrituaal. In paragraaf 100 wordt het

ons nog eens duidelijk herhaald: “Door de eucharistie zullen

we de volmaakte mens ontvangen”.

De verlossing
Over de verlossing zelf onthult Philippus weinig. Hij ziet de

verlossing meer als een kwalificatie, passend bij de inwijdin-

gen. Het gaat immers niet om de symbolische verlossing via

de sacramenten, maar om de authentieke, innerlijke verlossing

door de ervaringen van het licht. Daarom noteert Philippus in

paragraaf 106: “De mens kan alleen ongrijpbaar worden voor

de machten van het kwaad door zich te bekleden met het vol-



maakte licht en zelf volmaakt licht te worden”. Daarmee is het

ritueel in feite ondergeschikt gemaakt aan het proces van de

fundamentele vernieuwing van het totale innerlijke wezen, de

ziel, waarin de rituelen slechts hulpmiddelen zijn.

Het bruidsvertrek
Dit brengt ons bij het mystieke hoogtepunt van de inwijdings-

weg: de toegang tot het bruidsvertrek, het heilige der heiligen.

Behalve in het Hooglied bevat de Bijbel meerdere toespelin-

gen op het heilige huwelijk. Meermalen wordt Christus voor-

gesteld als de bruidegom van de ziel. De mysterieuze bruiloft

te Kana is zelfs een sterk gecomprimeerde viering van het hu-

welijk tussen de ziel en de geest. In Openbaring 19:7 wordt

gezegd: “Want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw

heeft zich gereed gemaakt.”

De scheiding der geslachten, waar Philippus naar verwijst

in par. 71 veroorzaakte de val uit de oorspronkelijke eenheid

en introduceerde de dood. Het heilige huwelijk in het bruids-

vertrek zal de eenheid herstellen en de dood opheffen. Erotiek

en religie zijn in het gnostische systeem van Philippus nauw

verweven. In bepaalde scholen met onvoldoende voorbereide

mannen en vrouwen gaf het beeld soms aanleiding tot seksue-

le uitspattingen. Daarom zegt Philippus in paragraaf 73: “Het

bruidsvertrek is niet voor dieren of voor slaven (van de mate-

rie), noch voor bezoedelde vrouwen, maar het is voor vrije

mannen en maagden.”

Het verwijt aan sommige gnostische groeperingen dat zij

seksuele uitspattingen zouden aanmoedigen, getuigt van onbe-

grip. We bevinden ons in de heilige binnenkamer van de tem-

pel, het symbool van de goddelijke levenskracht in ons. Het ver-

blijf daar verdraagt zich niet met misbruik. In het heilige bruids-

vertrek vieren ziel en geest hun eenwording, ongeveer zoals die

door Johannes beschreven is tijdens de bruiloft te Kana.

Wel maakt Philippus onderscheid tussen het grote bruids-

vertrek en het symbolische bruidsvertrek als beeld van “wat bo-

ven is”. Dat levert een belangrijke conclusie op. Het bruidsver-

trek is niet een plaats buiten ons: het bruidsvertrek is het hart.

We zullen er binnen gaan “samen met de verborgen dingen

der waarheid. Wanneer deze onthuld worden, zal het volmaak-

te licht over iedereen uitstralen.” (Par. 125)

Uiteindelijk zal het verblijf in het bruidsvertrek leiden tot

onze definitieve overwinning op de dood, want “Als zij (Eva

= de ziel) opnieuw binnengaat en hij (Adam= de geest) haar in

zichzelf opneemt zal de dood er niet meer zijn.”

Uit verslagen over de mysteriereligies weten we dat de

mannelijke of vrouwelijke kandidaat voor vereniging met de

Geest in de duistere bruidskamer werd gebracht en op een

kruisvormige tafel moest gaan liggen. In een staat van hoger

bewustzijn, opgewekt door een bedwelmend pepmiddel, er-

voer hij niet zijn lichamelijke ketening, maar zijn geestelijke

vrijheid. Drie dagen, overeenkomend met de drie dagen van

nieuwe maan, lag hij voor schijndood in het bruidsvertrek,

voordat de hogepriester hem terugriep tot het aardse leven. De

herinnering aan zijn eenheidsbeleving komt ongeveer overeen

met wat wij tegenwoordig kennen als een bijna-doodervaring.

Voortaan zou hij nooit meer dezelfde zijn wie hij voor zijn ini-

tiatie was. Hij zou vanuit gewekte geestkracht naar het stoffe-

lijke leven kijken. Bevrijd van angst en met een open blik op

de lichamelijke dood wachtte hem een verlicht leven. In de

visie van Philippus had hij de Opstanding al tijdens zijn leven

doorgemaakt.

De diepe contemplatie in het bruidsvertrek bevrijdde de initi-

ant van alle stoffelijke belemmeringen. In de diepe stilte van

de heilige kamer verzonk hij (of zij) tot innerlijke aanschou-

wing van de eenheid, die ten grondslag ligt aan de wereldse

verscheidenheid. Dit houdt een innerlijke vereenzelviging in

met de oergrond van het bestaan, waarin alle lijden van de we-

reld in rook zal vervluchtigen. Als wij er in slagen ons op het

hartcentrum te concentreren, ligt een zelfde verlichtingserva-

ring in het verschiet.

Door deze inwijding uit het verborgene naar het licht van

Golgotha te verplaatsen, openbaarde Jezus de diepste gehei-

men van leven en dood.

Wie na drie dagen uit de duisternis van het bruidsvertrek

naar buiten trad, kon zich laven aan de slotregels van dat bij-

zondere evangelie van de mysticus Philippus:

“Het is alleen aan hem geopenbaard, niet verborgen in de

duisternis en de nacht, maar verborgen in een volmaakte dag

en een heilig licht”.

* * *

“Dualiteit”— sculptuur van Christine Dutoit

In 2008 geëxposeerd in de Beeldentuin van Gees, Drenthe

Het lijkt een sprookje, een irreëel beeld dat niet uit te voeren is.

Bezien vanuit het of-of-perspectief is het ook onuitvoer-

baar. Je kunt hooguit jezelf voorstellen dat na de dood, voorbij

het aardse leven, deze situatie zich voordoet. Onze uitdaging

ligt erin om werkelijk te begrijpen wat het en-en-perspectief

betekent, hierop te vertrouwen en de moed te hebben om er nú

naar te (leren) leven. En moed vraagt het.

Als je stopt met concessies doen, aan verwachtingen vol-

doen, de ander belangrijker vinden, zal dat uiteraard reactie

geven vanuit diegene met wie je te maken hebt. Je wordt erva-

ren als egoïstisch, op jezelf gericht, asociaal, teleurstellend.

Vanuit anderen bezien is dat begrijpelijk. Je geeft ze niet meer

wat ze gewend zijn te krijgen van je. Dat kan koud en liefde-

loos aanvoelen voor mensen. Als ze niet begrijpen waar je

mee bezig bent, is een oordeel over je gedrag gauw geveld.

Op dat moment ligt er een grote uitdaging om helder te

blijven over waar je mee bezig bent. Te vertrouwen op jezelf

en je weg en de moed te hebben om hem te blijven volgen.

De overgangsfase van leven vanuit het of-of-perspectief,

naar leven vanuit onvoorwaardelijke liefde met het en-en-per-

spectief is bevrijdend, inspirerend maar ook lastig en soms

ronduit pijnlijk.

Heb de ander lief als jezelf
De basis van voorwaardelijke liefde is ‘heb de ander meer lief

dan jezelf’, of ‘jezelf meer lief dan de ander’. Hierin toont zich

ons vermogen om onvoorwaardelijk en gelijkwaardig lief te

hebben. De basis van onvoorwaardelijke liefde is ‘heb de an-

der lief als jezelf’.

Als we eerlijk en open diep in onszelf kijken, zullen we

zeer waarschijnlijk ongelijkwaardigheid aantreffen in onze

liefde voor onszelf en de ander. In sommige situaties vinden

we de ander belangrijker, in ander situaties vinden we onszelf

belangrijker. In enkele situaties ervaren we gelijkwaardigheid.

De ander en ik zijn even belangrijk, even geliefd.

Omdat niemand is opgegroeid met de ervaring van volle-

dig onvoorwaardelijk geliefd te zijn, hebben we geen basis in

onszelf van fundamentele gelijkwaardigheid. Iedereen heeft

als kind deels ervaren dat moeder en vader niet in staat waren

om ons te zien in wie we waren en daarin van ons te houden.

We hebben allemaal ervaren dat we in sommige of vele kanten

van onszelf genoodzaakt waren om ons ware zelf te verbergen

en ons aan te passen aan de omstandigheden. Het kunnen dra-

matische situaties geweest zijn van geweld of verslaving.

Meer meestal zijn het subtiele signalen en handelingen die we

ervaren als niet geborgen en geliefd zijn.

Dat we allemaal zo opgroeien valt niemand te verwijten.

Het is gewoon deel van onze menselijke evolutie dat we (nog)

niet in staat zijn om onvoorwaardelijk van onszelf én de ander

te houden. We geven dat van generatie op generatie door en

houden het zo met elkaar in stand al heeft elke generatie iets

toegevoegd aan onze kennis, welvaart en vooruitgang. Het is

een nieuwe en grote stap in onze evolutie om te gaan leven

vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Het is geen vooruitgang van hetzelfde, het is de overgang

naar iets nieuws. De overgang naar een nieuw bewustzijn: het

Eenheidsbewustzijn, ook wel Christusbewustzijn genoemd.

De basis van dit nieuwe bewustzijn is een gelijkwaardige lief-

de voor onszelf, de ander en de totale schepping. We leven dan

vanuit de wijsheid hoe we een samenleving op kunnen bouwen

zonder onrecht, armoede en oorlog. Hoe we relaties kunnen heb-

ben zonder kwetsing, teleurstelling en pijnlijke scheiding.

Voordat we dit in praktijk kunnen brengen hebben we de

weg te gaan van werkelijk van onszelf te leren houden. Alle

disbalans in ons leven komt voort uit een gebrek aan liefde

voor onszelf. Elke tekort aan liefde voor een ander zien we te-

rug in een gebrek aan liefde voor onszelf. Wérkelijk van ons-

zelf houden is zo helend, vervullend, verbindend en verlich-

tend, dat we automatisch hierin de ander goed doen. Onvoor-

waardelijke liefde is een onuitputtelijke bron van overvloed.

Hoe meer we onszelf ermee vullen, hoe meer er naar buiten

zal stromen. Zonder moeite. Er is geen behoefte om het voor

onszelf te houden want er is geen tekort. We zijn vervuld en er

is overvloed. Het is onze verantwoordelijkheid als uniek indi-

vidu wat we met deze overvloed doen. Het is vanzelfsprekend

dat we er alleen iets mee kunnen doen wat werkelijk bij ons

past. Als we op het pad gaan van aanpassen en concessies

breekt de stroom van overvloed.

Onszelf zijn is onlosmakelijk verbonden met leven in liefde.

Zijn wie we zijn in Liefde
Onvoorwaardelijk van onszelf houden geeft een onverbrekelij-

ke verbinding met onszelf én met God. Liefde is God en wan-

neer we van daaruit leven, leven we vanuit God in onszelf. Te-

gelijk zijn we gewoon wie we zijn, een uniek individu. We

zijn wie we zijn. Tegelijk zijn we Liefde, God. Een schitterend

evenwicht waarin we trouw aan onszelf zijn en tegelijkertijd

zorgzaam en liefdevol naar anderen.

Voor mij is dit het ideale evenwicht waar ik naar streef.

Om dit te realiseren blijkt de belangrijkste sleutel te zijn: van

onszelf te houden. Het is mijn ervaring dat elke vorm van lief-

deloosheid, onrecht en kwetsing zijn oorsprong heeft in een

tekort aan innerlijke liefde. Ik bedoel dan niet de egoïstische

liefde waarmee je jezelf belangrijker vindt dan de ander. Nee,

dat is juist weer ingebed in een tekort aan werkelijke onvoor-

waardelijke liefde. En de onvoorwaardelijke liefde is de enige

die heelt, bevrijdt, wijs is, recht doet, niemand kwetst, vervult,

verlicht, etc.

De periode dat ik mijn weg zocht naar mezelf te leren ken-

nen en van mezelf te houden was voor degenen die gewend

waren aan mijn aangepaste gedrag, niet prettig. Ik stelde ze te-

leur en liet ze in de steek. Degenen die mijn pad begrepen,

groeiden mee.

Het begint met in te zien dat een bepaald gedrag van ons

niet authentiek is. Het blijkt voort te komen uit angst om afge-

wezen te worden, angst om niet geliefd te zijn en alleen te ko-

men staan. We handelen in de lijn der verwachting om goed-

keuring te krijgen en erbij te horen.

Wanneer we dit inzien kunnen we kiezen: blijven we zo

doen of maken we de keus om eens niet aan de verwachting te

voldoen.

De eerste keer dat we deze keus maken is het heel spannend.

We gaan een nieuwe weg op en weten niet wat het ons brengt.

De reactie van anderen kan meevallen maar kan ook onaange-

naam zijn. Tegelijk ontwaakt er in onszelf een kracht die nie-

mand ons af kan nemen. Het is de kracht om een uniek individu

te zijn, geliefd en authentiek. Er is niets fijner dan dat!

Wie wil er niet zichzelf zijn? Wie wil er niet verbonden en

geliefd zijn? Zoeken we daar diep in ons hart niet allemaal

naar?



Liefde en de Oorzaak van ons Lijden – deel 2

Anita Hoevenaars

In het winternummer van Reflectie 2008 sprak ik over onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke liefde. De onvoorwaardelijke

Liefde is de bron van Al Wat Is. Liefde is God, God is Liefde. Wanneer we als mensen op Aarde het directe contact met deze god-

delijke Liefde kwijt zijn, leven we vanuit voorwaardelijke liefde. Deze is altijd op zichzelf gericht, omdat we iets nodig hebben om

te overleven met de afgescheidenheid van de onvoorwaardelijke Liefde. In deze afgescheidenheid zie ik de oorzaak van ons men-

selijke lijden, in welke vorm dan ook. In het volgende nummer een afsluitend deel 3.

Om de verbinding met God in onszelf terug te vinden, hebben

we inzicht nodig in wat Liefde nu werkelijk is en hoe die

werkt in de praktijk van ons dagelijkse leven.

Omdat we als mensheid al vele eeuwen leven vanuit de

voorwaardelijke liefde is ons denken over liefde hierdoor ver-

troebeld. We denken dat het opoffering is en jezelf wegcijfe-

ren. We denken dat het betekent dat we de ander belangrijker

vinden dan onszelf. We denken dat iemand van ons houdt als

die ander onze onvervulde verlangens vervult. We denken dat

het inhoudt dat we aan de verwachting van de ander voldoen.

En ga zo maar door.

Hoe goed bedoeld ook, al deze vormen van liefhebben,

hebben ook een schaduwzijde.

Wijzelf, de ander en de relatie zullen op een gegeven mo-

ment hieronder lijden. Als we onszelf wegcijferen en opoffe-

ren zullen we op een dag merken dat we uitgeput zijn en ons

tekort gedaan voelen. Als we de ander belangrijker vinden dan

onszelf, gaan we ons leeg en onbemind voelen. Wanneer we

onze verlangens door de ander vervuld willen zien, raken we

teleurgesteld en blijkt de relatie niet de belofte waar te maken

die we hoopten. Als we steeds weer voldoen aan de verwach-

ting van anderen raken we leeg en vervreemd van onszelf.

Ons leven wordt op den duur betekenisloos.

Mijns inziens is het zo dat een liefde die dergelijke scha-

duwkanten heeft, nooit van goddelijke oorsprong kan zijn.

Dan zou God dermate imperfect zijn, dat het überhaupt zin-

loos is om ons met een god bezig te houden. Dan is het leven

blijkbaar imperfect en is daar geen ontkomen aan.

Ondanks dat ik in mijn leven met diep persoonlijk lijden te

maken heb gehad, heb ik op een nog dieper niveau de schoon-

heid, perfectie en liefde ervaren die in alles aanwezig zijn.

“God doet altijd mee”, noem ik dat. In elke situatie, in elke

emotie, gedachte, pijn, zit op een dieper niveau pure Liefde en

Licht. Wij zijn uit Licht en Liefde voortgekomen en in essen-

tie zijn we dit dus ook. Daar waar we dit vergeten zijn en niet

meer ervaren, ontstaat al het menselijke denken, voelen en

handelen, dat een schaduwkant van lijden heeft.

Of–Of
Wanneer we geen verbinding ervaren met God en van daaruit

denken, voelen en handelen, speelt dit zich altijd af in het of-

of-perspectief. Hiermee bedoel ik dat het altijd óf de een, óf de

ander dient en dat de schaduwzijde altijd óf bij de een, óf bij

de ander terecht komt. Of het ene land is rijk, of het andere.

Of de een heeft macht, of de andere. Of de een, of de ander

wint. ‘De een z’n brood is de ander z’n dood’, is een uitdruk-

king die dit of-of-perspectief heel duidelijk weergeeft. We

vinden het heel gewoon dat we concessies doen en niet ieder-

een tevreden is met beslissingen die genomen worden. Willen

we samen iets ondernemen dan moeten we water bij de wijn

doen, is de algemene mening.

Het gevolg hiervan is dat niemand volledig toekomt aan

zichzelf. Als je samen wilt zijn, moet je water bij de wijn

doen. Als je dat niet wilt, dan ben je alleen. Weer een of–of-

situatie. Je bent of samen en minder trouw aan jezelf of je bent

trouw aan jezelf en minder samen. Volledig trouw aan wie je

werkelijk bent en tegelijk volledig verbonden lijkt voor ons

onmogelijk. Vooral in intieme relaties zie je dit dilemma terug.

We vinden het heel gewoon dat een relatie ‘geven en nemen’

is. Met andere woorden: concessies doen om samen te blijven.

Voor wie zich hier tevreden in voelt werkt deze formule. Dat

is natuurlijk helmaal oké en geen enkel probleem.

Wel zie ik in deze tijd steeds meer mensen die met deze

vorm van relaties niet uit de voeten kunnen. Door de spirituele

evolutie die er gaande is hebben we een sterke drang om te

ontdekken wie we werkelijk zijn. Niet meer leven vanuit wie

we geworden zijn door aan verwachtingen van anderen te vol-

doen. Of leven vanuit de patronen en rollen die we ooit heb-

ben aangenomen. Dat blijkt niet meer vervullend te zijn.

De relatievormen die voor onze ouders en voorouders pri-

ma werkten, blijken nu niet meer stand te houden. Het grote

aantal scheidingen en alleenstaanden is daar een uiting van.

Ook het enorme zoeken van mensen naar zichzelf en naar

nieuwe manieren van in relatie staan met anderen.

En–En
Het en-en-perspectief is gebaseerd op onvoorwaardelijke lief-

de en dus op een directe verbinding met God. Wanneer we le-

ven vanuit God in onszelf, leven we vanuit ons hart. In ons

hart huist de bron van goddelijke liefde en de wijsheid die hier

deel van is. Een van de wijsheden is dat alles gelijkwaardig is.

Niets is meer of minder waard dan iets anders. Alles is een

schepsel Gods en alles heeft daarmee een gelijkwaardigheid

die zich uit in een gelijk recht op geborgenheid, liefde en ge-

luk. Of je nu slim, arm, jong, gehandicapt of vrouw bent van-

uit God gezien is er geen verschil. Elk schepsel is uniek én ge-

lijkwaardig.

Alleen de onvoorwaardelijk liefde weet hoe deze gelijk-

waardigheid vorm kan krijgen in ons dagelijkse handelen. Die

wijsheid zit erin besloten. Ze kent de weg van handelen waar-

bij én jezelf én de ander recht worden gedaan. Waarin én je-

zelf én de ander volledig zichzelf kan zijn. Waar relaties geen

concessies vragen en alle betrokkenen volledig vrij en

verbonden kunnen zijn.

Zoektocht naar de ware identiteit van Jezus en Paulus

Een persoonlijke visie op het boek van Lena Einhorn

Rachel Sonius

Dat we heel weinig weten over de historische Jezus moge bekend zijn, getuige de vele studies en onderzoekingen die in het verle-

den zijn verricht. Ook heden ten dage zien we een hernieuwde opleving naar het onderzoek of Jezus van Nazareth werkelijk heeft

bestaan, en als hij heeft bestaan: wie Hij was en, of Hij al dan niet gekruisigd zou zijn.

De Zweedse schrijfster, maakster van documentaires en arts,

Lena Einhorn (1954), is zeker niet de enige die zich hierdoor

heeft laten (ver)leiden tot diepe studie, zeker ook als weten-

schapster. Aangetrokken tot, zoals ze zelf zegt: “...de werke-

lijkheid achter het mystieke en dat wat wordt verhuld door de

tijd”, komt zij, ook door intuïtie tot de provocatieve gedachte

dat Paulus en Jezus wel eens een en dezelfde persoon zouden

kunnen zijn.

Het kan niet ontkend worden dat Einhorn zich door talloze

historische boeken heeft moeten worstelen, al dan niet Bijbels,

gezien de aangegeven literatuurlijst achter in het boek. Lei-

dend zijn echter de vier canonieke evangeliën en brieven van

de apostel Paulus. Zij legt die o.a. naast boeken als “Over de

Joodse oorlog” en “De oude Joodse geschiedenis” van Flavius

Josephus, als het gaat om het plaatsen van voorvallen in de

tijd, waardoor zij de gebeurtenissen vijftien tot twintig jaar

later plaatst.

Tevens stelt de autrice vragen, die onze verwondering kun-

nen wekken: Waarom is Pontius Pilatus niet erg van zins Jezus

als opstandeling tot de kruisdood te laten veroordelen? Kan

het zijn dat Jezus, net als Paulus, Romeins Staatsburger was,

omdat Hij de zoon zou zijn van Maria en de Romeinse centuri-

on Panthera? Romeinse staatsburgers mochten immers niet ge-

kruisigd worden! Hoe kan het dat Jezus zo snel sterft, terwijl

veroordeelden toch dagenlang leden? Wie was die Romeinse

centurion, die zei: “Werkelijk, deze mens was Zoon van God”.

Wie waren de omstanders? Hoe kan het dat Paulus wordt her-

kend als “…de Egyptenaar, die onlangs in opstand kwam…”?

En…wie was Paulus, op weg naar Damascus, om daar de

Christenen te vervolgen, die zich voornamelijk in Judea op-

hielden? Paulus, die uit het niets tevoorschijn komt, en met net

zoveel passie predikte als Jezus? Het is moeilijk haar vragen

en antwoorden op juistheid te toetsen, daar het gaat om een

hypothese. De schrijfster geeft in haar bescheidenheid toe niet

de exclusieve toegang tot de waarheid te hebben over wat er

tweeduizend jaar geleden werkelijk is gebeurd.

Het mooie van het boek is, dat het je een tijdje bezig houdt

met een periode waarin het Joodse volk zich bewoog tussen

allerhande nieuwigheden die vaak resulteerden in opstanden

en hernieuwde onderdrukking. Een periode waarin de Messias

werd verwacht…en kwam(?). Het dwingt je toch op zijn

minst, al is het maar gedurende het lezen van het boek, de ge-

waagde stelling in overweging te nemen. Volgens Lena Ein-

horn speelden figuren als o.a. Jozef van Arimatea, die toe-

stemming aan Pilatus vroeg het lichaam van Jezus te mogen

meenemen, en Nikodemus, die 100 litra mirre en aloë bij zich

had, een rol bij Jezus’ ‘redding van het Kruis’.

Echter, voor diegenen voor wie het niet van belang is of al

die feiten over Jezus al dan niet juist zijn, voor diegenen die

Jezus in hun hart hebben gesloten als Christus Jezus, voor al

diegenen die vooral ook in de gnostische evangeliën hun Heer

hebben leren kennen, zou dit een zoveelste ‘complotboek’

kunnen zijn. Toch is dat niet zo. Het boek is geen zogenaamde

‘reli-thriller’, heel iets anders dan dat, want het gaat hier niet

om een fictief verhaaltje, maar om oprecht onderzoek.

Beslist minstens het lezen waard.



M Y S T I E K als Mysterie van Eénheid

Frits Moers

Met opzet is een titel als “Wat is mystiek?” boven dit artikel vermeden. Zulke vraag wil doorgaans beantwoord worden met een

definitie. Dat zoiets in dit geval onmogelijk is, blijkt alleen al uit het feit, dat er vele definities van mystiek gegeven worden. Daar-

in is het wezen van de formuleringen telkens anders. Kunnen we mystiek dan zien als een te bestuderen object: wetenschappelijk,

theologisch, psychologisch, literair, historisch, enz. ? Ja, dat kan als een kennisnemen van. En dat kan aanzetten tot … Tot wat?

Tot praten over mystiek. Levensbeschrijvingen van grote mystici “lezen”, hun levenshouding, mystieke ervaringen en soms een

mystieke leer (!)? Dat kan aanzetten tot … Tot wat? Soms tot bewogen worden.

Een mystieke leer? Mystiek is niet overdraagbaar, is geen object. Verwoordingen van mystici ‘begrijpen’ slechts de mystici

zélf. Zo kan een poëet nooit exact verklaren, aan een bewonderaar, wat de diepste gevoelens, ervaringen en belevingen waren bij

het scheppen van een gedicht. Tekstverklaring door een ander leidt zelfs tot verminking ervan, maar de innerlijke bewogenheid

die kan ontstaan door het ‘opnemen’ daarvan kan leiden tot … Tot wat? Tot concentratie op je eigen belevingen, al dan niet te

verwoorden. Soms lukt dat verwoorden, soms ook niet, maar de beleving is er, ook onuitgesproken .

DE mystiek ?
Wie zich wil verdiepen in mystiek, kennismatig, kan altijd te-

recht in een lijvig werk als Encyclopedie van de mystiek ¹, ze-

ker aan te bevelen. Het werd ook mij aanbevolen ná het geven

van een tweedelige lezing over Mystiek, waarin de strekking

iets anders lag.

Wat me opviel in dat werk, was dat de titel van die ency-

clopedie spreekt over DE mystiek, terwijl het lidwoord ‘de’

weggelaten wordt in de afzonderlijke hoofdstukken. En te-

recht. Dé mystiek wordt door dat bepalend lidwoord tot een

soort verzamelnaam, een grabbelton. Zo is er bijvoorbeeld

geen sprake van dé christelijke mystiek, wel van o.a. een Fran-

ciscaanse, een Karmelitaanse, een Jezuïtische mystiek. Zo ook

van bijvoorbeeld een Middeleeuwse mystiek, een Islamitische

mystiek. En dan steeds nog in hun diversiteit. Diversiteit?

Nee, heel anders nog: in Mystiek hebben we, mijns inziens, te

maken met puur individuele, puur subjectieve ervaringen en

vooral belevingen van een Mysterie van Eenheidsbeleving in

de Kosmos. Ik om daar later verder nog op terug.

Deze persoonlijke visie op Mystiek is dus een heel andere

dan mystiek tot een object maken dat bestudeerbaar is. Dat

laatste kán natuurlijk best wel.

Zo beweert Moore ²: “Iedere theorie over mystiek moet

stevig gefundeerd zijn in een volledig gedetailleerde en breed

gedocumenteerde analyse en groepering van fenomenologi-

sche typen en kenmerken van mystieke ervaring”. Letten we

op woorden als ‘ theorie’, ‘gedetailleerde’, ‘gedocumenteerde

analyse’ en ‘groepering’, ‘typen’ en ‘kenmerken’! Wie mystici

‘leest’ ter innerlijke verrijking en tot schouwend ontdekken,

zal zich daar niet om bekommeren!

En wat heet mystici ‘lezen’, als we zelf niet een ‘mystiek

subject’ zijn of worden? Dan volgt vermoedelijk meteen de

vraag Wat bedoel je dan met “mystiek” en “mystiek subject”?

Ik moet dat dan gaan definiëren of omschrijven, maar dat doe

ik op deze plaats (nog) niet.

Wat is Mystiek?
Moet dat dan steeds met een definitie of een rationele om-

schrijving uitgedrukt worden? Gaan we Mystiek tot een object

van een (geestes)wetenschap of een ervaringswetenschap

maken?

Is Mystiek raadselachtig, geheimzinnig, verborgen? Is Mystiek

onthechting aan de aarde, of een beleving van extase? Is Mys-

tiek een dimensie van liturgie of is liturgie een dimensie van

Mystiek, d.w.z. van Mystieke ervaring en beleving? Zomaar

wat vragen bij de vraag “Wat is Mystiek?”

Het is merkwaardig dat in de literatuur over mystiek, het

begrip mystiek vrijwel altijd vertaald wordt naar of uitgedrukt

wordt in de zin van “mystieke ervaring”. De verwoordingen

van die ervaringen worden dan vaak ‘mystiek’ genoemd. Maar

ervaringen waarvan? Beter nog: be-levingen waarvan?

Wel, van een Mysterie. Van het begrip Mysterie is het be-

grip Mystiek dan ook afgeleid. En Mysteriën verbergen zich

voor ons, wordt wel beweerd. Dat is een vreemde bewering,

want waarom zouden ze dan bestaan … om zich te verbergen?

Dan heeft het bestaan daarvan geen zin.

Een Mysterie wil juist ontsluierd worden, maar niet ont-

luisterd. En tussen die woorden zit maar één lettertje verschil:

de ratio van de mens, een instrument dat eigenmachtig is of

wil worden. Onze ratio is immers slechts één tak aan onze le-

vensboom, aan de Boom van het Absolute Bewustzijn. En dat

Absolute Bewustzijn, dat ‘goddelijke’ Bewustzijn, is Eenheid,

Heelheid. Een Mysterie verlangt naar de hele mens, naar zijn

bewustzijn van Heelheid. Een Mysterie sluit zich dan ook af

voor rationele definities, omdat die de Heelheid nooit kunnen

verwoorden.

Een Mysterie laat zich niet rationeel definiëren, want dan

zou het geen Mysterie meer zijn. Zo laat zich ook de mystieke

ervaring niet definiëren; ze is in haar wezen eveneens onuit-

sprekelijk. Wat verwoord kan worden, is in feite slechts ‘ver-

borgen’ taal, onmachtig om een hogere Werkelijkheid weer te

geven.

Het voorgaande wil niet zeggen, dat er over ‘Mystiek’

niets moois te verwoorden zou zijn. Zo schreef Ojas Th. de

Ronde ³: “Mystiek is de dieptestructuur van alle religies …

Mystici van alle religies herkennen elkaar. Het is alsof zij van-

uit een zelfde ervaring spreken … zij verwijzen allen naar een

zelfde mysterie van Eenheid waarin wij leven. Zij komen uit

verschillende tradities, spreken een verschillende taal, maar le-

veren allen hun bijdrage aan een mystieke eenheidsreligie …

Ieder binnen de eigen culturele context en in de eigen tijd,

maar wie goed ziet, ontwaart een zelfde Licht.”

Slechts menselijke warmte

Rob Droog

Mijn vader, een getekend man met sporen uit de oorlog in

Delft en Indonesië. Komend van gereformeerde ouders, zelf

ook gereformeerd uiteraard. In zijn leven zoekend naar de ba-

lans tussen de starheid van die Gereformeerde Kerk en toch

toegevend aan zijn diepe behoefte aan kennis, mystiek en ritu-

aal welke hij vond in de Vrijmetselarij. De Gereformeerde

Kerk en de Vrijmetselarij… twee werelden waartussen hij

bruggen wilde slaan. Een poging die elke keer mislukte en uit-

eindelijk was hij nergens meer echt thuis. De soms zo onver-

mijdelijke tragiek van bruggenbouwers is, dat je ergens tus-

senin blijft hangen als verbindingen ongezien toch niet ge-

wenst zijn. En hoeveel liefde beide werelden ook predikten en

voorspiegelden, uiteindelijk was er zelfs geen liefde genoeg

voor een nieuw idee, en zelfs niet voor de drager daarvan.

De doodsangst in de ogen van mijn vader in de laatste we-

ken van zijn leven kan ik mij nog met pijnlijk gemak herinne-

ren. Blijkbaar was een zeer devoot leven in die twee werelden

niet voldoende om dit leven hier in vertrouwen los te kunnen

laten. Dat wat hem uiteindelijk zijn leven heeft doen loslaten,

was de onvoorwaardelijke liefde van zijn vrouw en zijn kinde-

ren en schoondochters, die hem omringden de laatste dagen

van zijn leven. Met mijn lieve moeder voorop, die op het laat-

ste moment met diepe ontroering zei dat ze zijn hand nu moest

loslaten, waarop mijn vader zijn laatste ademhaling kon doen

en ging…Het was weer die zo intense en diepe menselijke

warmte die de rimpelingen, veroorzaakt door het leven, deed

gladstrijken waardoor losgelaten kon worden wat losgelaten

moest worden, waardoor aangegaan kon worden wat aange-

gaan moest worden.

Die menselijke warmte …, wie predikt nog die menselijke

warmte. Wie stelt zich dát nog ten doel in plaats van verlichting,

sensationele genezing, bijzondere paranormale vermogens, over

gloeiende kooltjes kunnen lopen, het overstijgen van dualiteit,

en meer van dat soort Micky Mouse spiritualiteit. Ik vond het

niet in de Gereformeerde Kerk. Ik vond wel veel devote mensen

in de kerk, die lompe mensen bleken te zijn, toen ik per ongeluk

buiten die kerk tegen hun auto aanliep. Ik vond ook dominees

die op de kansel dachten te weten wat God denkt, wil en ver-

wacht, maar die stil vielen toen ik werkelijk wilde weten waar-

om intens lijden zo scherp mijn leven binnenviel. Ik vond het

ook niet in de Vrijmetselarij. Niet dat ik daar echt heb gezocht,

maar ik had het vermoeden dat de samenstelling van alleen

mannen onder elkaar, niet dat kon genereren wat het mannelijke

en het vrouwelijke in gezamenlijkheid zouden kunnen genere-

ren. Dat was een stukje weten, net zo een weten dat heeft voor-

komen dat ik mezelf verloor in drank, drugs of seks….ondanks

de wanhoop en diepe pijn, ontstaan door de verwoestende ziekte

van mijn vroegere vrouw.

Het was duidelijk, ik kon niet in de sporen van mijn vader

blijven lopen. Ik wilde meer, wilde misschien ‘échter’, ik had

geen idee maar ik moest anders.

En na talloze boeken en bijeenkomsten in Nederland stapte

ik eigenlijk spontaan in een groot vliegtuig richting India,

richting de ashram van Bhagwan. Geen idee wat ik daar moest

doen, maar ik was 29 jaar en mijn leven in Nederland lag vol-

komen in duigen. Wat ik had, was ik kwijt, wat ik dacht te we-

ten werkte niet meer… Er moest iets gebeuren en ergens voel-

de ik mij welkom daar, ver weg van alles wat ik kende. In de

ashram heb ik een aantal trainingen gedaan, er moest opge-

ruimd worden in mij. Ik begon met een zevendaagse training,

“intuition of the heart”. En ik heb werkelijk nog nooit zo’n

enorme warme verwelkoming gehad als toen ik voor het eerst

in die trainingsruimte binnenkwam. Volkomen onbekende

mensen die mij echt voelbaar welkom heetten. Het was werke-

lijk overweldigend en het voelde als thuiskomen, ik mocht er

zijn. Dát was voldoende om alle veiligheid te kunnen voelen

die nodig was om zelfs mijn diepste angst te kunnen delen en

ontkrachten. De kracht van menselijke warmte, welkom vanuit

het hart. Meer was even niet nodig daar in het verre onbeken-

de India. Daar wilde ik in blijven, niet in India, niet in Bhag-

wan, niet in trainingen, maar in die menselijke warmte.

Terug in Nederland ben ik op zoek gegaan naar die mense-

lijke warmte, die warmte die er is, gewoon omdat je bent wie

je bent. Ik vond die in dat wat Zohra Noach bracht, Psychoso-

fia, kennis van de werking van Geest. Vol liefde en vanuit een

diep en warm respect voor alles en allen gaf zij haar doorge-

vingen, bloemen vanuit de ziel voor de mens met vragen. Dat

deed Bhagwan ook, alleen hij deed dat door mensen in vlie-

gende storm de zee op te sturen, bij Zohra mocht je dat ook

gewoon op het vijvertje thuis gaan doen en daar was ik toen

wel aan toe. Daar ben ik ook bij gebleven, eerst als cursist,

later als docent en therapeut, nu als voorzitter van de Zohra

Noach Foundation. En vanuit die foundation en aanverwante

stichtingen worden er inzichten, kennis, doorgevingen vanuit

Geest en honderdduizend dingen meer de wereld in gestuurd.

Maar, en dat is mijn enige drijfveer om daar te zijn, vooral

vanuit die menselijke warmte. Geen macht, geen gezag, geen

hiërarchie, geen dogma’s, geen vastgeroest systeem van den-

ken of overtuigingen, en je kunt er zelfs geen lid van worden.

Die menselijke warmte, eenheid in verscheidenheid, dat is

de spil waar het voor mij allemaal om draait. Ook al ben je de

meest wijze, paranormale, spiritueel vergevorderde mens op

aarde en al kun je honderd kilometer over gloeiende kooltjes

lopen. Als je er niet in kunt zijn vanuit en met die menselijke

warmte, ben je nog steeds geen fijn mens om bij te zijn. Het is

ook mijn graadmeter naar de mensen om mij heen, de organi-

saties waar ik mee te maken heb of krijg. Is die menselijke

warmte vertegenwoordigd, dan is er een aantrekking en is al-

les mogelijk. Is alles er, maar ontbreekt die menselijke warm-

te, dan is er weerstand en meestal niet veel mogelijk. Wie die

menselijke warmte niet hanteert, hanteert blijkbaar wat anders

en heeft nog een weggetje te gaan, hoe spiritueel die mens dan

ook denkt of zegt te zijn.

En als menselijke warmte uiteindelijk het resultaat is, dan

maakt het werkelijk niet uit via welke weg of leergang dat dan

bereikt wordt. Deze wereld schreeuwt om die menselijke

warmte, warmte voor de ander en het andere. Is dat niet het

enige wat de strijd kan transformeren in een vraag.



En wat zou dan ‘mystiek leven’ kunnen zijn? Een puur subjec-

tieve weg naar Eenwording? Als we achter Eenwording nog

toevoegen “met God” of “met het goddelijke Bewustzijn”, dan

moge duidelijk zijn, dat er stééds Eenheid is, van begin tot in

eeuwigheid is. Dat wij die Eenheid eventueel (nog) niet zien

of beleven, doet daar niets aan af.

Wijzigen we ‘Eenwording’ in Eenheid, dan kunnen we

zeggen: een puur subjectieve weg naar Eenheid. Maar waarom

naar Eenheid? We leven in die Eenheid en die Eenheid leeft in

ons. Dat wij dat eventueel (nog) niet be-leven, doet daar niets

aan af.

We moeten het dus zoeken in dat woordje ‘weg’, want

dáárin zit het begrip ‘wording’. Die ‘weg’, het Mystieke Pad,

is geen weg gaan náár, maar een weg gaan ván. Een weg gaan

van een steeds verdere verdieping, van wording in die Een-

heid. Het Mysterie van Eenheid, waarin alles en állen leven in

existentie, in coëxistentie dus ook.

Een puur subjectieve weg? Ja, in die betekenis, dat in die

Universele Eenheid alles en allen subject zijn, niet objecten bui-

ten ons. Verder ook subjectief in die zin, dat ieder zijn eigen

passen zal moeten zetten op het Mystieke Pad, met ieders eigen

‘pijn aan z’n voeten’, met ieders eigen belevingen en ervaring-

en. Maar omdat we in die Grote Eenheid opgenomen zijn, valt

er dus beslist wel wat te delen op dat Pad, want wij zijn geen

vreemdelingen en bijwoners, maar huisgenoten Gods.

Lezen we gerust ‘grote mystici’, maar gaan we vooral zélf

op weg.

Noten – Literatuurverwijzing:

* * *

In Memoriam

Priester Piet Veltkamp

Op 17 januari is priester Piet Veltkamp van ons heengegaan. Piet was jarenlang

verbonden aan de kerkgemeente Bloemendaal als eerstaanwezend priester. Direct

na zijn wijding in 1986 kreeg hij de leiding over deze kerkgemeente toegewezen.

In het eerste jaar werd hij daarbij geholpen door mgr. Wil de Rijk z.g., een oude

vriend van hem uit de periode dat hij als altaardienaar samen met Wil actief was

in de Zaanstreek.

In Zaandam is hij in contact gekomen met de VKK. Voor zijn schoolvriendjes

wilde hij niet weten dat hij misdienaar was en sloop via de achterdeur de kerk in.

Die schuchterheid heeft hij volledig afgelegd, hij kwam volop uit voor zijn acti-

viteit als priester. Vanuit Zaandam is hij verhuisd naar Arnhem en ontving daar

de lagere wijdingen in het kerkje op de Hoogte. In het begin van de zestiger jaren

verhuisde Piet, inmiddels subdiaken, met zijn gezin naar Haarlem en kwam in de

Bloemendaalse kerk van St. Raphael. Daar is hij later tot diaken gewijd. In 1986

volgde de priesterwijding. Hij heeft veel van zijn vrije tijd doorgebracht in de

kerk, ook als knutselaar om van alles en nog wat te repareren. Hij was het liefst

bezig met mensen, zowel binnen als buiten de kerk. De mensen kwamen eerst bij

hem en daarna verschenen ze in de kerk.

Vorig jaar is hij met emeritaat gegaan, na 22 jaar werk in Bloemendaal. Door een

ongelukkige val brak hij in 2008 zijn heup. Hij werd daarbij verzorgd door fami-

lie en vrienden; zijn vrouw Suze overleed al een aantal jaren geleden . Dat heeft

hij moeilijk kunnen verwerken, ook omdat eerder zijn eerste vrouw en een doch-

ter overleden waren. Dit alles drukte zwaar op hem in zijn laatste jaren.

Moge hij de rust vinden nu hij is overgegaan naar een hoger leven.

Dankbaar voor zijn inzet nemen wij afscheid.

Pr. Theo Mensink

Het Mysterie Eenheid: wetenschap en mystiek
We kunnen stellen, dat in mystiek geen plaats is voor de su-

prematie van onze ratio, d.w.z. als éérste en gezaghebbende

kennisbron. Onze eerste kennisbron in mystiek is het Leven

zelf, in zijn totaliteit ingekapseld in de Eenheid van het (god-

delijke) Universum. Dat betekent echter niet, dat ons rationele

verstand in de totaliteit van ons leven afgezworen zou moeten

worden. Het hoort immers óók thuis in dat leven, zeker weten-

schappelijk gezien. Toch blijft er in de ‘westerse’ wereld een

zekere strijd bestaan tussen mystiek en wetenschap.

In de wetenschap wordt gewerkt met objecten. En een ob-

ject wordt buiten ons geplaatst om het op afstand te kunnen

bestuderen en te formuleren. Mystiek, d.w.z. de beleving van

een mystieke ervaring is geheel wat anders. Een mystieke er-

varing of beleving is wetenschappelijk onverklaarbaar, is im-

mers geen object buiten ons.‘Het mystieke’ is zélf subject én

in ons subject-zijn aanwezig. Ons subject-zijn is ingekapseld

in het Universele Subject, dat Mysterie waarin we bestaan. Dat

is wat ik eerder in dit artikel bedoelde met ‘mystiek subject’

zijn. En een wetenschapper kan – als wetenschapper – daar

niets mee, wel als mens, als hij of zij de wetenschap op het bu-

reau achterlaat.

Ieder mens is wetend of onwetend, bewust of onbewust

een ‘mystiek subject’, bestaande in het Ene, Universele Be-

wustzijn. Wij leven daarin en Het leeft in ons. Dat geldt niet

slechts voor wat we noemen ‘grote mystici’. ‘Het mystieke’ is

iets puur subjectiefs, maar niet te zien als iets wat niet met el-

kaar gedeeld zou kunnen worden. Ik kom daar later nog verder

op terug.

De strijd tussen wetenschap en Mystiek (ook religie) is wel

geluwd; religie als wederverbinding dan met dat Mysterie

Eenheid, hoe we dat ook noemen (God of anders).

De steeds verdergaande wetenschappelijke ontdekkingen

werpen zelfs (misschien ongewild) een licht op dat wat met

‘het mystieke’ te maken heeft. We kunnen wetenschappelijke

verklaringen gebruiken, niet om ze te bestuderen, maar om ze

te betrekken bij ons innerlijk schouwen.

De wetenschap ziet zich steeds gesteld voor obstakels die

een grens aangeven. Dat zijn weliswaar uitdagingen, maar op

een bepaald moment ziet zij zich geconfronteerd met een defi-

nitieve barrière door onze beperkte, fysieke zintuigen en appa-

ratuur. Zo stelde de wetenschap (m.n. de fysica) al eerder, dat

achter wetenschappelijke grenzen nog een heel gebied ligt, dat

nooit door wetenschappelijk werk kan worden verklaard. Die

‘Oergrond’ zal altijd buiten het bereik van het rationele

blijven.

Kijken we eens naar wat echte wetenschappers stellen :

We kunnen geen waarnemingen verrichten zonder de ver-

schijnselen zélf te verstoren (Heisenberg). Dat is duidelijk,

want wanneer een verschijnsel uit zijn ‘eenheid van bestaan’

gehaald wordt, wordt het een object buiten ons … en zegt het

niets meer over het ‘levende’ van zijn verschijning. Zo zegt

een dood lichaam dat onderzocht wordt, niets meer over zijn

mede-be-levende bestaan dat het geleid heeft.

Een groot geleerde als Max Planck: De onzekerheidsfactor

in de wetenschap blijkt altijd een functie te zijn van dat grote

Mysterie. En hij noemde dat grootste Mysterie van alle: het

constante quantum ‘h’. Hij kon het als wetenschapper ‘natuur-

lijk’ niet God noemen, het Alomvattende Bewustzijn, of Der-

gelijke. Ziet, hoe de wetenschap in wezen het Mysterie, het

mystieke bevestigt. En ook bij volgende wetenschappelijke

vondsten zal dezelfde vraag blijven bestaan: die naar het Mys-

terie. En dat Mysterie verbergt zich niet, maar wil ontsluierd

worden als een Maagd. En die Maagd laat zich niet bezoede-

len door de ratio, die Haar als een object wil zien. Hoe mooi

weer: zo Boven, zo beneden.

Dat ontsluieren kan slagen, stap voor stap, door onze éérste

kennisbron: onze subjectieve, innerlijke Geest, ook wel de

Immanente God genoemd. Dat ‘subjectieve’ is immers tevens

deel van het Universele, het Transcendente. Ik kom straks nog

op dat ‘transcendente’ terug.

Opnieuw een wetenschapper, James Jeans: We kunnen

slechts nog spreken over verschijnselen die gehoorzamen aan

de wetten van waarschijnlijkheid in plaats van die van oor-

zaak en gevolg. Het enige onbetwistbare feit van het univer-

sum dat we kennen, is het menselijke bewustzijn, waarmee we

bekend zijn door onze directe en onmiddellijke zelfkennis. We

moeten het bewustzijn zijn primaire positie teruggeven in

plaats van het te zien als een complicatie in de geschiedenis

van de evolutie. (vetgedrukt door schrijver dezes)

Dat is klare taal, die tevens wijst op een voorwaarde om tot

mystieke beleving te komen. Ons westers, analytisch denken

kan de ‘Eenheid’ niet vatten en geeft slechts afgeleide kennis,

en dat is maar een heel klein deel van het ‘Geheel’.

De fundamentele werkelijkheid, de Eenheid, bevindt zich

allereerst buiten ruimte en tijd. Ons bewustzijn bevindt zich

duidelijk in die achtergrond, ons bewustzijn is die achter-

grond, het Mysterie.

Opnieuw Jeans: Het universum lijkt meer op een Grote Ge-

dachte (een Groot Bewustzijn, F.M.) dan op een fysische

machine. De fysica biedt ons slechts een symbolisch raamwerk

van het universum, afgestemd op onze zintuigen, uitgedrukt in

wiskundige formules, niet in nauwkeurige voorstellingen of

objectieve beschrijvingen daarvan. Hoe zou een Mysterie im-

mers objectief omschreven kunnen worden. We leven in dat

Mysterie, bestaan daarin. Hoe zouden we het dan buiten ons

kunnen plaatsen en ons subject-zijn verliezen? ‘Mystiek’: het

eenheidsgevoel be-leven, verbonden zijn met dat wat we als

christenen het Goddelijke noemen, verbonden zijn, deel zijn

van alles in de Schepping. Zo staan, bijvoorbeeld, flora en fau-

na niet buiten ons, maar ze leven in ons.

En dan nog die bekende Einstein, die de gespletenheid tus-

sen wetenschapper en ‘mysticus’ ervoer:

De mooiste en diepste emotie die we kunnen ervaren, is de

beleving van het mystieke, het is de bron van alles. Degene

aan wie deze emotie vreemd is, die zich niet meer kan verba-

zen en extatisch kan zijn van ontzag, is zo goed als dood. We-

ten dat wat ontoegankelijk voor ons is werkelijk bestaat, zich

manifesterend als de hoogste wijsheid en de meest stralende

schoonheid, die onze beperkte vermogens alleen in hun meest

primitieve vormen kunnen bevatten – deze kennis, dit gevoel

vormt de kern van ware religiositeit.

“Dat wat ontoegankelijk voor ons is”, zei hij. Ik vraag me

af of dat zo is. Hij kan wel bedoeld hebben: ontoegankelijk

voor onze ratio. Hij beweert immers ook, dat onze vermogens

in hun meest primitieve vormen het wél kunnen bevatten. “Pri-

mitief” dan, neem ik aan, in de zin van: met ons nog niet door

de ratio verdrongen bewustzijn. Het Bewustzijn, dat subject is

en niet object. Het aanvaarden van dit gegeven en het daarbij

laten, is als het aannemen van een geschenk, maar dat nooit uit



de verpakking wordt gehaald. Openen we dat geschenk met

vreugde, met emotie, met tranen, met wil, met verbeeldings-

kracht, met intuïtie, met schouwen en ons ontvankelijk maken.

Dat alleen al is mystiek bezig zijn.

“Door onze ratio verdrongen”, zei ik; zoals we dat met

veel wederwaardigheden in ons leven doen. Verdringing dus,

maar als onze ratio even niet de baas is - zoals bijvoorbeeld in

onze slaap - dan komen die wederwaardigheden vaker weer

boven. Mystieke ervaring heeft weliswaar niet te maken met

‘slapen’ en ‘dromen’, maar als vergelijking met ‘het weer de

kop opsteken’ van verdringingen (psychisch) zouden mystieke

begrippen als ‘visioenen’ en ‘extase’ verklaard kunnen wor-

den. De Eenheid van het Universele wil zich altijd vertonen,

ondanks ons dualistische denken en leven. Visioenen en exta-

se (mystiek) hoeven door mystici niet opgeroepen te worden,

ze komen ongevraagd op hen af. Overigens zijn verschijnselen

als ‘visioenen ontvangen’ en ‘in extase raken’ geen voorwaar-

den om een mysticus of mystica te kunnen zijn of genoemd te

worden. Ook daarover dadelijk nog.

Mystiek: een weg gaan naar éénwording?
Op weg gaan naar Eenheid kan slechts betrekking hebben op

Het Ene, het Universele Ene. En daarmee spreken we niet

slechts over een godsdienstige weg, maar over een re-ligieuze.

Natuurlijk mag een christen de weg van Jezus of Christus Je-

zus volgen om tot het Ene Universele te geraken; dat wat Je-

zus “de Vader” noemde, en na Hem de christenen. Dat wat de

christenen en vele anderen “God” noemen; dat wat evenzo

vele anderen met een andere Naam noemen.

Hoe verschillend mystiek ook omschreven wordt, mystiek

heeft te maken met puur subjectieve ‘Godservaringen’, hoe

verschillend dat begrip ‘God’ ook wordt gezien en benoemd.

Ik zal termen hanteren als ‘God’, Alomvattend Bewustzijn,

Universeel Bewustzijn, het Universele Ene, e.d.

Sinds de Griekse Oudheid is ons een dualistische kijk op

de wereld aangekaart, op de mens, op de natuur, op het leven

en op al wat is. Eenheid van bestaan bestond slechts Boven,

veraf buiten ons, in God, in een of het Mysterie. God en Mys-

terie werden transcendent genoemd, boven en buiten de we-

reld bestaand, niet immanent, niet ook in ons wonend.

Wanneer we ‘transcendent’ op die wijze bekijken, kunnen

we gemakkelijk tot een formulering komen als: Mystiek is

éénwording met God, of beter, éénwording met het goddelijke

Bewustzijn. Maar dan heeft eenwording te maken met iets wat

nog één moet worden, met twee polen dus. Er bestáát dus nog

geen éénheid. Ja, ‘Boven’ toch? Opnieuw een dualisme dus:

het ‘Boven’ tegenover het ‘beneden’, en dat is toch heel wat

anders dan “Zo Boven, zó beneden”.

Vanuit die visie van ‘transcendent’ lossen we niets op met

de stelling: “God is zowel transcendent als immanent”. God is

dan als het ware weer op twee plaatsen. Het Absolute (goddelij-

ke) Bewustzijn wordt niet bepaald door tijd en ruimte, het is

universeel aanwezig en doordringt alles. Zoals al gezegd: we le-

ven in dat goddelijke Bewustzijn en dat Bewustzijn leeft in ons.

Vandaar: ‘Gods’ centrum is overal en ‘Zijn’ omtrek nergens.

Vertalen we ‘transcendent’ dan naar zijn juiste betekenis:

de grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand. Ook

onze ratio te boven gaand dus. En met die formulering maakt

het niet meer uit of we ‘God’ transcendent of immanent noe-

men. Beide begrippen worden dan eigenlijk synoniemen, want

ook voor ‘de immanente God’ geldt die formulering.

Mystiek formuleren als “eenwording met het goddelijke Be-

wustzijn” of “met God”, gaat voorbij aan iets wezenlijks in de

Kosmos, aan die goddelijke Eénheid die er IS, was en altijd

zijn zal, tot in het kleinste deeltje van de Schepping, van dat

Alomvattende Bewustzijn, van die ‘Geest’.

Ik ben in de buitenlucht en de buitenlucht is in mij
Of ook zo: we leven in een Alomvattend Bewustzijn en dat

Bewustzijn leeft in ons. Of nog anders: we leven in een Myste-

rie en dat Mysterie leeft in ons.

Over Mystiek en mystici gesproken … Hoe kan een mens

een Mysterie voelen als dat Mysterie niet in hem aanwezig is?

Ik kan niet haten, als er geen haatbron in me zit, ik kan niet

liefhebben, als er geen liefdesbron in me zit.

Is Mystiek dan een weg naar binnen? Of een weg van bin-

nen naar buiten? Ik zou dat zo niet kunnen stellen. Een weg

naar binnen of van binnen naar buiten is eerder een vóórwaar-

de tot Mystiek. En dan zal dat nog minder slaan op ‘een weg’

dan wel op een veranderde of veranderende houding t.o.v. de

totaliteit van leven, van levensinstelling.

Als we het wezen van Mystiek mogen of kunnen koppelen

aan het ‘Mysterie van Eenheid’ (in de Kosmos), dan vereist Mys-

tiek een religieuze levenshouding, religieus in de breedste zin van

het woord (zoals eerder aangegeven). Ik ga even wat uitweiden.

Hoe kan ik het mysterieuze en de schoonheid van bijvoor-

beeld de flora ervaren, als ik me niet één voel en één weet

daarmee in een liefdevolle houding, d.w.z. mij erin opgeno-

men voel en beter nog: haar in mij opneem? Ik kan haar ook

zien als een bestudeerbaar object, maar dan plaats ik haar bui-

ten mij. Als plantkundige kan dat dus wel. En daar is niets mis

mee. Hij/zij kan daardoor zelfs onder de indruk raken, bewon-

dering krijgen als mens voor de natuur. Maar het is niet dank-

zij de plantkunde, dat ik me één voel en weet met de flora.

Het is niet dankzij de geneeskunde, dat ik mijn lichaam

waardeer als instrument om ‘Gods’ schepping uit te dragen, al

ben ik echt wel dankbaar, als zij mijn lichamelijke kwaal weet

te verhelpen. Toch beleef ik ook in het ‘negatieve’ geval mijn

lichaam als opgenomen in een Geheel, zonder rationeel te wil-

len, zelfs te kunnen plannen en te verwachten.

Natuurlijk is voor de scheikundige water: H O, maar voor

de mens is water o.a. de beleving van een koele dronk, of

voorwaarde tot leven.

Natuurlijk kan het, objectief gemeten, buiten –5 graden

zijn, maar bij die straffe noordoostenwind beleef ik –10. En

we zijn tegenwoordig al zover, dat we over gevoelstempera-

tuur spreken. Natuurlijk kan ik geen geding aanspannen tegen

de ambulancedienst die binnen 5 minuten aanwezig was, maar

ik beleefde die 5 minuten als een eeuwigheid.

Maar wat heeft het voorgaande eigenlijk met Mystiek te ma-

ken? Wel, de gegeven voorbeelden tonen iets aan, namelijk dat

ervaringen in ons levende bestaan niet allereerst gericht zijn op

en door ‘objectiviteiten’, maar pas werkelijkheid worden in en

door de be-levende mens. Er is een wezenlijk onderscheid tus-

sen kwantitatieve ‘objectiviteiten’ en kwalitatieve belevingen.

Zo wordt het ‘object’, dat ik buiten mij zou kunnen plaatsen –

bijv. water – tot iets wat in mijn subject-zijn aanwezig is. Zo

heeft ook verspilling van water en van de gehele natuur niet

meer te maken met ‘voorraden die opraken’, ‘de lucht schoon-

houden’, of met fiscale milieubelastingen, maar met een be-

wust-zijn van eenheid. En dat (het) bewustzijn iets anders is dan

hersenen en ratio, moet ons al lang bekend zijn.

Beleving heeft te maken met het kosmische éénheidsbeginsel,

een visie vanuit (het oosters) monisme, alles in het leven te

zien vanuit een éénheid.

De Kosmos vormt één gesloten Geheel. En alles in die

Kosmos bestaat als één universele Eenheid, waarin een godde-

lijke drie-eenheid bestaat, zo oud als de Schepping. Zo ook de

drie-eenheid Mens, juist vanuit die schepping:

1 — de Oergrond, als subject in ons;

2 — de waarneembare wereld, als subject in ons;

3 — de ‘waarnemer’ van beide, wij, als subject in onszelf.

En deze drie zijn één, zo niet, dan geen mystieke beleving.

Mystiek wordt dan tot getuige zijn van het Mysterie, in welke,

hoe kleine ervaring en beleving dan ook. Ervaringen en bele-

vingen worden dan geschonken, vanuit die Eenheid, in welke

vorm dan ook: kort, hevig, extatisch, liefdevol, regelmatig, af

en toe, beelden, gevoelens, … eenheidsbeleving met dat wat

het Absolute ons biedt: het Bewustzijn en zijn schepping.

Alles kan gezien worden als voortkomend uit de Geest. Er is

niets nieuws onder de zon. Alles is er vanaf den beginne. Het

gaat om ont-dekken van dat wat in ons aanwezig is. En dat is

geen rationeel object buiten ons.

Mystiek als onwerkelijk afwijzen als een soort hocus-po-

cus, hallucinatie, droomtoestand, verstandsverbijstering?

Merkwaardig dan toch het volgende:

wat men rationeel denkt, moet dan toch nog steeds werke-

lijkheid worden, gaan worden, of blijkt juist géén werke-

lijkheid te kunnen worden. Maar wat een mens beleeft,

ervaart, IS gewoon werkelijkheid.

Onze ratio moet bewijzen leveren, anders wordt een gege-

ven niet erkend. Wat logisch beredeneerd is, kan worden

betwijfeld, bestreden of kan weerlegd worden. Maar bij

wat een mens beleeft, wat hij daadwerkelijk ervaart, valt

niets te bewijzen, te betwijfelen of te weerleggen, want die

ervaring IS er gewoonweg.

En daarnaast bestaat er nog zoiets merkwaardigs: mensen

hoeven niet en willen vaak ook niet hun ervaringen en

gevoelens verwoorden, noch mystieke noch welke andere

gevoelens en ervaringen dan ook. Ze hoeven ze (en zich)

niet te verdedigen zoals dat moet bij een ‘wetenschappe-

lijke’ stelling. Vaak zwijgen mensen zelfs liever.

Er is dus bij zulke ervaringen, waaronder mystieke, geen en-

kele reden om aan te nemen dat mensen bedrog, misleiding of

wat dan ook willen verkondigen. Ik wil daarbij wel graag aan-

tekenen, dat dat even anders ligt bij ‘commerciële hypes’,

want mystiek is ‘in’, waarbij van spiritualiteit of religie geen

sprake meer is, laat staan van ware mystiek. Mystici die iets

van hun belevingen willen weergeven, doen dat anders: zij ge-

ven hun eigen beleving weer (taalkundig, muzikaal, schilde-

rend, beeldhouwend, e.d.). Mystiek is iets anders dan ‘sean-

ces’ organiseren, websites bezoeken, e.d. Mystiek is puur

‘individueel’ en ‘subjectief’. Mystici spreken niet ‘namens’…,

maar vanuit zichzelf, niet gevoed door afgeleide kennis, maar

vanuit hun Eenheidsbeleving met het Grote Mysterie. En zoals

gezegd, bestaan er vele Namen voor dat Universele, Grote

Mysterie.

De lijdensweg naar Mystiek:

de kruik breken; het breken der vaten
Vanuit het Oosten klinkt de stem van Sjri Ramakrisjna: “Het

grote Zelf is één grote oceaan met water gevuld. Daarin drijft

een kruik met datzelfde water gevuld. Maar ze kunnen niet één

worden alvorens de kruik te breken”. Dan toch een weg naar

Eenwording? De Universele Eenheid is er toch? We léven dan

dus ook in dat mysterie Eenheid. Dat we dat Mystieke niet

steeds beleven of ervaren, doet daar niets aan af. Op die mo-

menten waarop mystieke ervaringen en belevingen zich voor-

doen, moet de kruik dus gebroken zijn. Maar mystieke erva-

ringen doen zich geen 24 uren aan een stuk voor. In onze da-

gelijkse existentie zijn er omstandigheden die ons verleiden de

kruik (ratio van ons lagere ego) weer te lijmen en ook al die

vaten (dagelijkse beslommeringen). Dan ontstaat steeds een

pijnlijk lijden door de tegenstelling tussen die tijdelijk mystie-

ke ervaring en het leven in een wereld die van ons eist dat we

paraat staan voor o.a. zijn ‘welvaart’. ‘Welzijn’ is dan iets

voor sociale werkers en geestelijke leiders, of iets voor

‘s zondags’, niet voor ‘door de week’.

Als we spreken over een lijdensweg in verband met Mys-

tiek, dan is dat geen lijdensweg

van of door het Mystieke, maar door het werken aan voor-

waarden om tot mystiek leven te kunnen komen. De kruik en

de vaten te breken dus, en de scherven te zien als opdrachten

tot verwerking in ons sociaal-maatschappelijke leven, inge-

kapseld in het mystieke leven. We hebben de kruik en de va-

ten immers zelf geboetseerd en gebakken, waardoor we aller-

lei zaken konden afzonderen van het Geheel, van de Eenheid.

En dat leidt tot ‘afgeleid leven’, afgeleid in twee betekenissen:

onoorspronkelijk (afgeleid worden van …) en onbewust

(afgeleid worden door …).

Mystiek en Mystici
Er zijn mensen die verlangen naar vele, hevige en extatische

mystieke ervaringen. Om ook eens mee te maken? We zoeken

het te ver! Er zijn mensen die denken dat er onder de miljar-

den mensen slechts enkele ‘echte’ mystici bestaan. Zien we

dan alleen de allergrootste geesten? We zoeken het te ver!

“Mens, ken uzelf” is een bekend opschrift. Als we dan in

deze tijd van evolutie toch spreken over een nieuw tijdperk,

het Aquariustijdperk, dan evolueert dat opschrift mee, tot:

“Mens wees uzelf”. En uzelf is: Bewustzijn – in – het - Onein-

dige Bewustzijn.

En dit is het schone in Mystiek: niet kennen, maar Zijn; be-

leven, ervaren, voelen, en van daaruit een weten. ‘Weten’ is

immers een functie van transformatie, niet van informatie.

Mystiek leven is een vormgeving aan Zijn, niet van informatie

óver het Zijn.

Voor het Mysterie van Eenheid geldt een mystiek Een-

heidsleven. Zich tot in de kleinste belevingen en ervaringen

opgenomen weten in dat Absolute Bewustzijn. En dat Godsbe-

wustzijn hoeven we niet te kénnen en kúnnen we ook niet ken-

nen, maar wel is te wéten, dat ons subject-zijn daar deel aan

heeft, er deel van is.

Dan kan iedereen een mystica of mysticus worden of zijn.

Zeggen we dat gewoon steeds tegen onszelf:

mijn leven is deel van en opgenomen in dat Al-Bewustzijn.

Best hardop hoor, maar niet alleen met woorden, ook heel

bewust in ‘gedachte’.



de verpakking wordt gehaald. Openen we dat geschenk met

vreugde, met emotie, met tranen, met wil, met verbeeldings-

kracht, met intuïtie, met schouwen en ons ontvankelijk maken.

Dat alleen al is mystiek bezig zijn.

“Door onze ratio verdrongen”, zei ik; zoals we dat met

veel wederwaardigheden in ons leven doen. Verdringing dus,

maar als onze ratio even niet de baas is - zoals bijvoorbeeld in

onze slaap - dan komen die wederwaardigheden vaker weer

boven. Mystieke ervaring heeft weliswaar niet te maken met

‘slapen’ en ‘dromen’, maar als vergelijking met ‘het weer de

kop opsteken’ van verdringingen (psychisch) zouden mystieke

begrippen als ‘visioenen’ en ‘extase’ verklaard kunnen wor-

den. De Eenheid van het Universele wil zich altijd vertonen,

ondanks ons dualistische denken en leven. Visioenen en exta-

se (mystiek) hoeven door mystici niet opgeroepen te worden,

ze komen ongevraagd op hen af. Overigens zijn verschijnselen

als ‘visioenen ontvangen’ en ‘in extase raken’ geen voorwaar-

den om een mysticus of mystica te kunnen zijn of genoemd te

worden. Ook daarover dadelijk nog.

Mystiek: een weg gaan naar éénwording?
Op weg gaan naar Eenheid kan slechts betrekking hebben op

Het Ene, het Universele Ene. En daarmee spreken we niet

slechts over een godsdienstige weg, maar over een re-ligieuze.

Natuurlijk mag een christen de weg van Jezus of Christus Je-

zus volgen om tot het Ene Universele te geraken; dat wat Je-

zus “de Vader” noemde, en na Hem de christenen. Dat wat de

christenen en vele anderen “God” noemen; dat wat evenzo

vele anderen met een andere Naam noemen.

Hoe verschillend mystiek ook omschreven wordt, mystiek

heeft te maken met puur subjectieve ‘Godservaringen’, hoe

verschillend dat begrip ‘God’ ook wordt gezien en benoemd.

Ik zal termen hanteren als ‘God’, Alomvattend Bewustzijn,

Universeel Bewustzijn, het Universele Ene, e.d.

Sinds de Griekse Oudheid is ons een dualistische kijk op

de wereld aangekaart, op de mens, op de natuur, op het leven

en op al wat is. Eenheid van bestaan bestond slechts Boven,

veraf buiten ons, in God, in een of het Mysterie. God en Mys-

terie werden transcendent genoemd, boven en buiten de we-

reld bestaand, niet immanent, niet ook in ons wonend.

Wanneer we ‘transcendent’ op die wijze bekijken, kunnen

we gemakkelijk tot een formulering komen als: Mystiek is

éénwording met God, of beter, éénwording met het goddelijke

Bewustzijn. Maar dan heeft eenwording te maken met iets wat

nog één moet worden, met twee polen dus. Er bestáát dus nog

geen éénheid. Ja, ‘Boven’ toch? Opnieuw een dualisme dus:

het ‘Boven’ tegenover het ‘beneden’, en dat is toch heel wat

anders dan “Zo Boven, zó beneden”.

Vanuit die visie van ‘transcendent’ lossen we niets op met

de stelling: “God is zowel transcendent als immanent”. God is

dan als het ware weer op twee plaatsen. Het Absolute (goddelij-

ke) Bewustzijn wordt niet bepaald door tijd en ruimte, het is

universeel aanwezig en doordringt alles. Zoals al gezegd: we le-

ven in dat goddelijke Bewustzijn en dat Bewustzijn leeft in ons.

Vandaar: ‘Gods’ centrum is overal en ‘Zijn’ omtrek nergens.

Vertalen we ‘transcendent’ dan naar zijn juiste betekenis:

de grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand. Ook

onze ratio te boven gaand dus. En met die formulering maakt

het niet meer uit of we ‘God’ transcendent of immanent noe-

men. Beide begrippen worden dan eigenlijk synoniemen, want

ook voor ‘de immanente God’ geldt die formulering.

Mystiek formuleren als “eenwording met het goddelijke Be-

wustzijn” of “met God”, gaat voorbij aan iets wezenlijks in de

Kosmos, aan die goddelijke Eénheid die er IS, was en altijd

zijn zal, tot in het kleinste deeltje van de Schepping, van dat

Alomvattende Bewustzijn, van die ‘Geest’.

Ik ben in de buitenlucht en de buitenlucht is in mij
Of ook zo: we leven in een Alomvattend Bewustzijn en dat

Bewustzijn leeft in ons. Of nog anders: we leven in een Myste-

rie en dat Mysterie leeft in ons.

Over Mystiek en mystici gesproken … Hoe kan een mens

een Mysterie voelen als dat Mysterie niet in hem aanwezig is?

Ik kan niet haten, als er geen haatbron in me zit, ik kan niet

liefhebben, als er geen liefdesbron in me zit.

Is Mystiek dan een weg naar binnen? Of een weg van bin-

nen naar buiten? Ik zou dat zo niet kunnen stellen. Een weg

naar binnen of van binnen naar buiten is eerder een vóórwaar-

de tot Mystiek. En dan zal dat nog minder slaan op ‘een weg’

dan wel op een veranderde of veranderende houding t.o.v. de

totaliteit van leven, van levensinstelling.

Als we het wezen van Mystiek mogen of kunnen koppelen

aan het ‘Mysterie van Eenheid’ (in de Kosmos), dan vereist Mys-

tiek een religieuze levenshouding, religieus in de breedste zin van

het woord (zoals eerder aangegeven). Ik ga even wat uitweiden.

Hoe kan ik het mysterieuze en de schoonheid van bijvoor-

beeld de flora ervaren, als ik me niet één voel en één weet

daarmee in een liefdevolle houding, d.w.z. mij erin opgeno-

men voel en beter nog: haar in mij opneem? Ik kan haar ook

zien als een bestudeerbaar object, maar dan plaats ik haar bui-

ten mij. Als plantkundige kan dat dus wel. En daar is niets mis

mee. Hij/zij kan daardoor zelfs onder de indruk raken, bewon-

dering krijgen als mens voor de natuur. Maar het is niet dank-

zij de plantkunde, dat ik me één voel en weet met de flora.

Het is niet dankzij de geneeskunde, dat ik mijn lichaam

waardeer als instrument om ‘Gods’ schepping uit te dragen, al

ben ik echt wel dankbaar, als zij mijn lichamelijke kwaal weet

te verhelpen. Toch beleef ik ook in het ‘negatieve’ geval mijn

lichaam als opgenomen in een Geheel, zonder rationeel te wil-

len, zelfs te kunnen plannen en te verwachten.

Natuurlijk is voor de scheikundige water: H O, maar voor

de mens is water o.a. de beleving van een koele dronk, of

voorwaarde tot leven.

Natuurlijk kan het, objectief gemeten, buiten –5 graden

zijn, maar bij die straffe noordoostenwind beleef ik –10. En

we zijn tegenwoordig al zover, dat we over gevoelstempera-

tuur spreken. Natuurlijk kan ik geen geding aanspannen tegen

de ambulancedienst die binnen 5 minuten aanwezig was, maar

ik beleefde die 5 minuten als een eeuwigheid.

Maar wat heeft het voorgaande eigenlijk met Mystiek te ma-

ken? Wel, de gegeven voorbeelden tonen iets aan, namelijk dat

ervaringen in ons levende bestaan niet allereerst gericht zijn op

en door ‘objectiviteiten’, maar pas werkelijkheid worden in en

door de be-levende mens. Er is een wezenlijk onderscheid tus-

sen kwantitatieve ‘objectiviteiten’ en kwalitatieve belevingen.

Zo wordt het ‘object’, dat ik buiten mij zou kunnen plaatsen –

bijv. water – tot iets wat in mijn subject-zijn aanwezig is. Zo

heeft ook verspilling van water en van de gehele natuur niet

meer te maken met ‘voorraden die opraken’, ‘de lucht schoon-

houden’, of met fiscale milieubelastingen, maar met een be-

wust-zijn van eenheid. En dat (het) bewustzijn iets anders is dan

hersenen en ratio, moet ons al lang bekend zijn.

Beleving heeft te maken met het kosmische éénheidsbeginsel,

een visie vanuit (het oosters) monisme, alles in het leven te

zien vanuit een éénheid.

De Kosmos vormt één gesloten Geheel. En alles in die

Kosmos bestaat als één universele Eenheid, waarin een godde-

lijke drie-eenheid bestaat, zo oud als de Schepping. Zo ook de

drie-eenheid Mens, juist vanuit die schepping:

1 — de Oergrond, als subject in ons;

2 — de waarneembare wereld, als subject in ons;

3 — de ‘waarnemer’ van beide, wij, als subject in onszelf.

En deze drie zijn één, zo niet, dan geen mystieke beleving.

Mystiek wordt dan tot getuige zijn van het Mysterie, in welke,

hoe kleine ervaring en beleving dan ook. Ervaringen en bele-

vingen worden dan geschonken, vanuit die Eenheid, in welke

vorm dan ook: kort, hevig, extatisch, liefdevol, regelmatig, af

en toe, beelden, gevoelens, … eenheidsbeleving met dat wat

het Absolute ons biedt: het Bewustzijn en zijn schepping.

Alles kan gezien worden als voortkomend uit de Geest. Er is

niets nieuws onder de zon. Alles is er vanaf den beginne. Het

gaat om ont-dekken van dat wat in ons aanwezig is. En dat is

geen rationeel object buiten ons.

Mystiek als onwerkelijk afwijzen als een soort hocus-po-

cus, hallucinatie, droomtoestand, verstandsverbijstering?

Merkwaardig dan toch het volgende:

wat men rationeel denkt, moet dan toch nog steeds werke-

lijkheid worden, gaan worden, of blijkt juist géén werke-

lijkheid te kunnen worden. Maar wat een mens beleeft,

ervaart, IS gewoon werkelijkheid.

Onze ratio moet bewijzen leveren, anders wordt een gege-

ven niet erkend. Wat logisch beredeneerd is, kan worden

betwijfeld, bestreden of kan weerlegd worden. Maar bij

wat een mens beleeft, wat hij daadwerkelijk ervaart, valt

niets te bewijzen, te betwijfelen of te weerleggen, want die

ervaring IS er gewoonweg.

En daarnaast bestaat er nog zoiets merkwaardigs: mensen

hoeven niet en willen vaak ook niet hun ervaringen en

gevoelens verwoorden, noch mystieke noch welke andere

gevoelens en ervaringen dan ook. Ze hoeven ze (en zich)

niet te verdedigen zoals dat moet bij een ‘wetenschappe-

lijke’ stelling. Vaak zwijgen mensen zelfs liever.

Er is dus bij zulke ervaringen, waaronder mystieke, geen en-

kele reden om aan te nemen dat mensen bedrog, misleiding of

wat dan ook willen verkondigen. Ik wil daarbij wel graag aan-

tekenen, dat dat even anders ligt bij ‘commerciële hypes’,

want mystiek is ‘in’, waarbij van spiritualiteit of religie geen

sprake meer is, laat staan van ware mystiek. Mystici die iets

van hun belevingen willen weergeven, doen dat anders: zij ge-

ven hun eigen beleving weer (taalkundig, muzikaal, schilde-

rend, beeldhouwend, e.d.). Mystiek is iets anders dan ‘sean-

ces’ organiseren, websites bezoeken, e.d. Mystiek is puur

‘individueel’ en ‘subjectief’. Mystici spreken niet ‘namens’…,

maar vanuit zichzelf, niet gevoed door afgeleide kennis, maar

vanuit hun Eenheidsbeleving met het Grote Mysterie. En zoals

gezegd, bestaan er vele Namen voor dat Universele, Grote

Mysterie.

De lijdensweg naar Mystiek:

de kruik breken; het breken der vaten
Vanuit het Oosten klinkt de stem van Sjri Ramakrisjna: “Het

grote Zelf is één grote oceaan met water gevuld. Daarin drijft

een kruik met datzelfde water gevuld. Maar ze kunnen niet één

worden alvorens de kruik te breken”. Dan toch een weg naar

Eenwording? De Universele Eenheid is er toch? We léven dan

dus ook in dat mysterie Eenheid. Dat we dat Mystieke niet

steeds beleven of ervaren, doet daar niets aan af. Op die mo-

menten waarop mystieke ervaringen en belevingen zich voor-

doen, moet de kruik dus gebroken zijn. Maar mystieke erva-

ringen doen zich geen 24 uren aan een stuk voor. In onze da-

gelijkse existentie zijn er omstandigheden die ons verleiden de

kruik (ratio van ons lagere ego) weer te lijmen en ook al die

vaten (dagelijkse beslommeringen). Dan ontstaat steeds een

pijnlijk lijden door de tegenstelling tussen die tijdelijk mystie-

ke ervaring en het leven in een wereld die van ons eist dat we

paraat staan voor o.a. zijn ‘welvaart’. ‘Welzijn’ is dan iets

voor sociale werkers en geestelijke leiders, of iets voor

‘s zondags’, niet voor ‘door de week’.

Als we spreken over een lijdensweg in verband met Mys-

tiek, dan is dat geen lijdensweg

van of door het Mystieke, maar door het werken aan voor-

waarden om tot mystiek leven te kunnen komen. De kruik en

de vaten te breken dus, en de scherven te zien als opdrachten

tot verwerking in ons sociaal-maatschappelijke leven, inge-

kapseld in het mystieke leven. We hebben de kruik en de va-

ten immers zelf geboetseerd en gebakken, waardoor we aller-

lei zaken konden afzonderen van het Geheel, van de Eenheid.

En dat leidt tot ‘afgeleid leven’, afgeleid in twee betekenissen:

onoorspronkelijk (afgeleid worden van …) en onbewust

(afgeleid worden door …).

Mystiek en Mystici
Er zijn mensen die verlangen naar vele, hevige en extatische

mystieke ervaringen. Om ook eens mee te maken? We zoeken

het te ver! Er zijn mensen die denken dat er onder de miljar-

den mensen slechts enkele ‘echte’ mystici bestaan. Zien we

dan alleen de allergrootste geesten? We zoeken het te ver!

“Mens, ken uzelf” is een bekend opschrift. Als we dan in

deze tijd van evolutie toch spreken over een nieuw tijdperk,

het Aquariustijdperk, dan evolueert dat opschrift mee, tot:

“Mens wees uzelf”. En uzelf is: Bewustzijn – in – het - Onein-

dige Bewustzijn.

En dit is het schone in Mystiek: niet kennen, maar Zijn; be-

leven, ervaren, voelen, en van daaruit een weten. ‘Weten’ is

immers een functie van transformatie, niet van informatie.

Mystiek leven is een vormgeving aan Zijn, niet van informatie

óver het Zijn.

Voor het Mysterie van Eenheid geldt een mystiek Een-

heidsleven. Zich tot in de kleinste belevingen en ervaringen

opgenomen weten in dat Absolute Bewustzijn. En dat Godsbe-

wustzijn hoeven we niet te kénnen en kúnnen we ook niet ken-

nen, maar wel is te wéten, dat ons subject-zijn daar deel aan

heeft, er deel van is.

Dan kan iedereen een mystica of mysticus worden of zijn.

Zeggen we dat gewoon steeds tegen onszelf:

mijn leven is deel van en opgenomen in dat Al-Bewustzijn.

Best hardop hoor, maar niet alleen met woorden, ook heel

bewust in ‘gedachte’.



En wat zou dan ‘mystiek leven’ kunnen zijn? Een puur subjec-

tieve weg naar Eenwording? Als we achter Eenwording nog

toevoegen “met God” of “met het goddelijke Bewustzijn”, dan

moge duidelijk zijn, dat er stééds Eenheid is, van begin tot in

eeuwigheid is. Dat wij die Eenheid eventueel (nog) niet zien

of beleven, doet daar niets aan af.

Wijzigen we ‘Eenwording’ in Eenheid, dan kunnen we

zeggen: een puur subjectieve weg naar Eenheid. Maar waarom

naar Eenheid? We leven in die Eenheid en die Eenheid leeft in

ons. Dat wij dat eventueel (nog) niet be-leven, doet daar niets

aan af.

We moeten het dus zoeken in dat woordje ‘weg’, want

dáárin zit het begrip ‘wording’. Die ‘weg’, het Mystieke Pad,

is geen weg gaan náár, maar een weg gaan ván. Een weg gaan

van een steeds verdere verdieping, van wording in die Een-

heid. Het Mysterie van Eenheid, waarin alles en állen leven in

existentie, in coëxistentie dus ook.

Een puur subjectieve weg? Ja, in die betekenis, dat in die

Universele Eenheid alles en allen subject zijn, niet objecten bui-

ten ons. Verder ook subjectief in die zin, dat ieder zijn eigen

passen zal moeten zetten op het Mystieke Pad, met ieders eigen

‘pijn aan z’n voeten’, met ieders eigen belevingen en ervaring-

en. Maar omdat we in die Grote Eenheid opgenomen zijn, valt

er dus beslist wel wat te delen op dat Pad, want wij zijn geen

vreemdelingen en bijwoners, maar huisgenoten Gods.

Lezen we gerust ‘grote mystici’, maar gaan we vooral zélf

op weg.

Noten – Literatuurverwijzing:

* * *

In Memoriam

Priester Piet Veltkamp

Op 17 januari is priester Piet Veltkamp van ons heengegaan. Piet was jarenlang

verbonden aan de kerkgemeente Bloemendaal als eerstaanwezend priester. Direct

na zijn wijding in 1986 kreeg hij de leiding over deze kerkgemeente toegewezen.

In het eerste jaar werd hij daarbij geholpen door mgr. Wil de Rijk z.g., een oude

vriend van hem uit de periode dat hij als altaardienaar samen met Wil actief was

in de Zaanstreek.

In Zaandam is hij in contact gekomen met de VKK. Voor zijn schoolvriendjes

wilde hij niet weten dat hij misdienaar was en sloop via de achterdeur de kerk in.

Die schuchterheid heeft hij volledig afgelegd, hij kwam volop uit voor zijn acti-

viteit als priester. Vanuit Zaandam is hij verhuisd naar Arnhem en ontving daar

de lagere wijdingen in het kerkje op de Hoogte. In het begin van de zestiger jaren

verhuisde Piet, inmiddels subdiaken, met zijn gezin naar Haarlem en kwam in de

Bloemendaalse kerk van St. Raphael. Daar is hij later tot diaken gewijd. In 1986

volgde de priesterwijding. Hij heeft veel van zijn vrije tijd doorgebracht in de

kerk, ook als knutselaar om van alles en nog wat te repareren. Hij was het liefst

bezig met mensen, zowel binnen als buiten de kerk. De mensen kwamen eerst bij

hem en daarna verschenen ze in de kerk.

Vorig jaar is hij met emeritaat gegaan, na 22 jaar werk in Bloemendaal. Door een

ongelukkige val brak hij in 2008 zijn heup. Hij werd daarbij verzorgd door fami-

lie en vrienden; zijn vrouw Suze overleed al een aantal jaren geleden . Dat heeft

hij moeilijk kunnen verwerken, ook omdat eerder zijn eerste vrouw en een doch-

ter overleden waren. Dit alles drukte zwaar op hem in zijn laatste jaren.

Moge hij de rust vinden nu hij is overgegaan naar een hoger leven.

Dankbaar voor zijn inzet nemen wij afscheid.

Pr. Theo Mensink

Het Mysterie Eenheid: wetenschap en mystiek
We kunnen stellen, dat in mystiek geen plaats is voor de su-

prematie van onze ratio, d.w.z. als éérste en gezaghebbende

kennisbron. Onze eerste kennisbron in mystiek is het Leven

zelf, in zijn totaliteit ingekapseld in de Eenheid van het (god-

delijke) Universum. Dat betekent echter niet, dat ons rationele

verstand in de totaliteit van ons leven afgezworen zou moeten

worden. Het hoort immers óók thuis in dat leven, zeker weten-

schappelijk gezien. Toch blijft er in de ‘westerse’ wereld een

zekere strijd bestaan tussen mystiek en wetenschap.

In de wetenschap wordt gewerkt met objecten. En een ob-

ject wordt buiten ons geplaatst om het op afstand te kunnen

bestuderen en te formuleren. Mystiek, d.w.z. de beleving van

een mystieke ervaring is geheel wat anders. Een mystieke er-

varing of beleving is wetenschappelijk onverklaarbaar, is im-

mers geen object buiten ons.‘Het mystieke’ is zélf subject én

in ons subject-zijn aanwezig. Ons subject-zijn is ingekapseld

in het Universele Subject, dat Mysterie waarin we bestaan. Dat

is wat ik eerder in dit artikel bedoelde met ‘mystiek subject’

zijn. En een wetenschapper kan – als wetenschapper – daar

niets mee, wel als mens, als hij of zij de wetenschap op het bu-

reau achterlaat.

Ieder mens is wetend of onwetend, bewust of onbewust

een ‘mystiek subject’, bestaande in het Ene, Universele Be-

wustzijn. Wij leven daarin en Het leeft in ons. Dat geldt niet

slechts voor wat we noemen ‘grote mystici’. ‘Het mystieke’ is

iets puur subjectiefs, maar niet te zien als iets wat niet met el-

kaar gedeeld zou kunnen worden. Ik kom daar later nog verder

op terug.

De strijd tussen wetenschap en Mystiek (ook religie) is wel

geluwd; religie als wederverbinding dan met dat Mysterie

Eenheid, hoe we dat ook noemen (God of anders).

De steeds verdergaande wetenschappelijke ontdekkingen

werpen zelfs (misschien ongewild) een licht op dat wat met

‘het mystieke’ te maken heeft. We kunnen wetenschappelijke

verklaringen gebruiken, niet om ze te bestuderen, maar om ze

te betrekken bij ons innerlijk schouwen.

De wetenschap ziet zich steeds gesteld voor obstakels die

een grens aangeven. Dat zijn weliswaar uitdagingen, maar op

een bepaald moment ziet zij zich geconfronteerd met een defi-

nitieve barrière door onze beperkte, fysieke zintuigen en appa-

ratuur. Zo stelde de wetenschap (m.n. de fysica) al eerder, dat

achter wetenschappelijke grenzen nog een heel gebied ligt, dat

nooit door wetenschappelijk werk kan worden verklaard. Die

‘Oergrond’ zal altijd buiten het bereik van het rationele

blijven.

Kijken we eens naar wat echte wetenschappers stellen :

We kunnen geen waarnemingen verrichten zonder de ver-

schijnselen zélf te verstoren (Heisenberg). Dat is duidelijk,

want wanneer een verschijnsel uit zijn ‘eenheid van bestaan’

gehaald wordt, wordt het een object buiten ons … en zegt het

niets meer over het ‘levende’ van zijn verschijning. Zo zegt

een dood lichaam dat onderzocht wordt, niets meer over zijn

mede-be-levende bestaan dat het geleid heeft.

Een groot geleerde als Max Planck: De onzekerheidsfactor

in de wetenschap blijkt altijd een functie te zijn van dat grote

Mysterie. En hij noemde dat grootste Mysterie van alle: het

constante quantum ‘h’. Hij kon het als wetenschapper ‘natuur-

lijk’ niet God noemen, het Alomvattende Bewustzijn, of Der-

gelijke. Ziet, hoe de wetenschap in wezen het Mysterie, het

mystieke bevestigt. En ook bij volgende wetenschappelijke

vondsten zal dezelfde vraag blijven bestaan: die naar het Mys-

terie. En dat Mysterie verbergt zich niet, maar wil ontsluierd

worden als een Maagd. En die Maagd laat zich niet bezoede-

len door de ratio, die Haar als een object wil zien. Hoe mooi

weer: zo Boven, zo beneden.

Dat ontsluieren kan slagen, stap voor stap, door onze éérste

kennisbron: onze subjectieve, innerlijke Geest, ook wel de

Immanente God genoemd. Dat ‘subjectieve’ is immers tevens

deel van het Universele, het Transcendente. Ik kom straks nog

op dat ‘transcendente’ terug.

Opnieuw een wetenschapper, James Jeans: We kunnen

slechts nog spreken over verschijnselen die gehoorzamen aan

de wetten van waarschijnlijkheid in plaats van die van oor-

zaak en gevolg. Het enige onbetwistbare feit van het univer-

sum dat we kennen, is het menselijke bewustzijn, waarmee we

bekend zijn door onze directe en onmiddellijke zelfkennis. We

moeten het bewustzijn zijn primaire positie teruggeven in

plaats van het te zien als een complicatie in de geschiedenis

van de evolutie. (vetgedrukt door schrijver dezes)

Dat is klare taal, die tevens wijst op een voorwaarde om tot

mystieke beleving te komen. Ons westers, analytisch denken

kan de ‘Eenheid’ niet vatten en geeft slechts afgeleide kennis,

en dat is maar een heel klein deel van het ‘Geheel’.

De fundamentele werkelijkheid, de Eenheid, bevindt zich

allereerst buiten ruimte en tijd. Ons bewustzijn bevindt zich

duidelijk in die achtergrond, ons bewustzijn is die achter-

grond, het Mysterie.

Opnieuw Jeans: Het universum lijkt meer op een Grote Ge-

dachte (een Groot Bewustzijn, F.M.) dan op een fysische

machine. De fysica biedt ons slechts een symbolisch raamwerk

van het universum, afgestemd op onze zintuigen, uitgedrukt in

wiskundige formules, niet in nauwkeurige voorstellingen of

objectieve beschrijvingen daarvan. Hoe zou een Mysterie im-

mers objectief omschreven kunnen worden. We leven in dat

Mysterie, bestaan daarin. Hoe zouden we het dan buiten ons

kunnen plaatsen en ons subject-zijn verliezen? ‘Mystiek’: het

eenheidsgevoel be-leven, verbonden zijn met dat wat we als

christenen het Goddelijke noemen, verbonden zijn, deel zijn

van alles in de Schepping. Zo staan, bijvoorbeeld, flora en fau-

na niet buiten ons, maar ze leven in ons.

En dan nog die bekende Einstein, die de gespletenheid tus-

sen wetenschapper en ‘mysticus’ ervoer:

De mooiste en diepste emotie die we kunnen ervaren, is de

beleving van het mystieke, het is de bron van alles. Degene

aan wie deze emotie vreemd is, die zich niet meer kan verba-

zen en extatisch kan zijn van ontzag, is zo goed als dood. We-

ten dat wat ontoegankelijk voor ons is werkelijk bestaat, zich

manifesterend als de hoogste wijsheid en de meest stralende

schoonheid, die onze beperkte vermogens alleen in hun meest

primitieve vormen kunnen bevatten – deze kennis, dit gevoel

vormt de kern van ware religiositeit.

“Dat wat ontoegankelijk voor ons is”, zei hij. Ik vraag me

af of dat zo is. Hij kan wel bedoeld hebben: ontoegankelijk

voor onze ratio. Hij beweert immers ook, dat onze vermogens

in hun meest primitieve vormen het wél kunnen bevatten. “Pri-

mitief” dan, neem ik aan, in de zin van: met ons nog niet door

de ratio verdrongen bewustzijn. Het Bewustzijn, dat subject is

en niet object. Het aanvaarden van dit gegeven en het daarbij

laten, is als het aannemen van een geschenk, maar dat nooit uit



M Y S T I E K als Mysterie van Eénheid

Frits Moers

Met opzet is een titel als “Wat is mystiek?” boven dit artikel vermeden. Zulke vraag wil doorgaans beantwoord worden met een

definitie. Dat zoiets in dit geval onmogelijk is, blijkt alleen al uit het feit, dat er vele definities van mystiek gegeven worden. Daar-

in is het wezen van de formuleringen telkens anders. Kunnen we mystiek dan zien als een te bestuderen object: wetenschappelijk,

theologisch, psychologisch, literair, historisch, enz. ? Ja, dat kan als een kennisnemen van. En dat kan aanzetten tot … Tot wat?

Tot praten over mystiek. Levensbeschrijvingen van grote mystici “lezen”, hun levenshouding, mystieke ervaringen en soms een

mystieke leer (!)? Dat kan aanzetten tot … Tot wat? Soms tot bewogen worden.

Een mystieke leer? Mystiek is niet overdraagbaar, is geen object. Verwoordingen van mystici ‘begrijpen’ slechts de mystici

zélf. Zo kan een poëet nooit exact verklaren, aan een bewonderaar, wat de diepste gevoelens, ervaringen en belevingen waren bij

het scheppen van een gedicht. Tekstverklaring door een ander leidt zelfs tot verminking ervan, maar de innerlijke bewogenheid

die kan ontstaan door het ‘opnemen’ daarvan kan leiden tot … Tot wat? Tot concentratie op je eigen belevingen, al dan niet te

verwoorden. Soms lukt dat verwoorden, soms ook niet, maar de beleving is er, ook onuitgesproken .

DE mystiek ?
Wie zich wil verdiepen in mystiek, kennismatig, kan altijd te-

recht in een lijvig werk als Encyclopedie van de mystiek ¹, ze-

ker aan te bevelen. Het werd ook mij aanbevolen ná het geven

van een tweedelige lezing over Mystiek, waarin de strekking

iets anders lag.

Wat me opviel in dat werk, was dat de titel van die ency-

clopedie spreekt over DE mystiek, terwijl het lidwoord ‘de’

weggelaten wordt in de afzonderlijke hoofdstukken. En te-

recht. Dé mystiek wordt door dat bepalend lidwoord tot een

soort verzamelnaam, een grabbelton. Zo is er bijvoorbeeld

geen sprake van dé christelijke mystiek, wel van o.a. een Fran-

ciscaanse, een Karmelitaanse, een Jezuïtische mystiek. Zo ook

van bijvoorbeeld een Middeleeuwse mystiek, een Islamitische

mystiek. En dan steeds nog in hun diversiteit. Diversiteit?

Nee, heel anders nog: in Mystiek hebben we, mijns inziens, te

maken met puur individuele, puur subjectieve ervaringen en

vooral belevingen van een Mysterie van Eenheidsbeleving in

de Kosmos. Ik om daar later verder nog op terug.

Deze persoonlijke visie op Mystiek is dus een heel andere

dan mystiek tot een object maken dat bestudeerbaar is. Dat

laatste kán natuurlijk best wel.

Zo beweert Moore ²: “Iedere theorie over mystiek moet

stevig gefundeerd zijn in een volledig gedetailleerde en breed

gedocumenteerde analyse en groepering van fenomenologi-

sche typen en kenmerken van mystieke ervaring”. Letten we

op woorden als ‘ theorie’, ‘gedetailleerde’, ‘gedocumenteerde

analyse’ en ‘groepering’, ‘typen’ en ‘kenmerken’! Wie mystici

‘leest’ ter innerlijke verrijking en tot schouwend ontdekken,

zal zich daar niet om bekommeren!

En wat heet mystici ‘lezen’, als we zelf niet een ‘mystiek

subject’ zijn of worden? Dan volgt vermoedelijk meteen de

vraag Wat bedoel je dan met “mystiek” en “mystiek subject”?

Ik moet dat dan gaan definiëren of omschrijven, maar dat doe

ik op deze plaats (nog) niet.

Wat is Mystiek?
Moet dat dan steeds met een definitie of een rationele om-

schrijving uitgedrukt worden? Gaan we Mystiek tot een object

van een (geestes)wetenschap of een ervaringswetenschap

maken?

Is Mystiek raadselachtig, geheimzinnig, verborgen? Is Mystiek

onthechting aan de aarde, of een beleving van extase? Is Mys-

tiek een dimensie van liturgie of is liturgie een dimensie van

Mystiek, d.w.z. van Mystieke ervaring en beleving? Zomaar

wat vragen bij de vraag “Wat is Mystiek?”

Het is merkwaardig dat in de literatuur over mystiek, het

begrip mystiek vrijwel altijd vertaald wordt naar of uitgedrukt

wordt in de zin van “mystieke ervaring”. De verwoordingen

van die ervaringen worden dan vaak ‘mystiek’ genoemd. Maar

ervaringen waarvan? Beter nog: be-levingen waarvan?

Wel, van een Mysterie. Van het begrip Mysterie is het be-

grip Mystiek dan ook afgeleid. En Mysteriën verbergen zich

voor ons, wordt wel beweerd. Dat is een vreemde bewering,

want waarom zouden ze dan bestaan … om zich te verbergen?

Dan heeft het bestaan daarvan geen zin.

Een Mysterie wil juist ontsluierd worden, maar niet ont-

luisterd. En tussen die woorden zit maar één lettertje verschil:

de ratio van de mens, een instrument dat eigenmachtig is of

wil worden. Onze ratio is immers slechts één tak aan onze le-

vensboom, aan de Boom van het Absolute Bewustzijn. En dat

Absolute Bewustzijn, dat ‘goddelijke’ Bewustzijn, is Eenheid,

Heelheid. Een Mysterie verlangt naar de hele mens, naar zijn

bewustzijn van Heelheid. Een Mysterie sluit zich dan ook af

voor rationele definities, omdat die de Heelheid nooit kunnen

verwoorden.

Een Mysterie laat zich niet rationeel definiëren, want dan

zou het geen Mysterie meer zijn. Zo laat zich ook de mystieke

ervaring niet definiëren; ze is in haar wezen eveneens onuit-

sprekelijk. Wat verwoord kan worden, is in feite slechts ‘ver-

borgen’ taal, onmachtig om een hogere Werkelijkheid weer te

geven.

Het voorgaande wil niet zeggen, dat er over ‘Mystiek’

niets moois te verwoorden zou zijn. Zo schreef Ojas Th. de

Ronde ³: “Mystiek is de dieptestructuur van alle religies …

Mystici van alle religies herkennen elkaar. Het is alsof zij van-

uit een zelfde ervaring spreken … zij verwijzen allen naar een

zelfde mysterie van Eenheid waarin wij leven. Zij komen uit

verschillende tradities, spreken een verschillende taal, maar le-

veren allen hun bijdrage aan een mystieke eenheidsreligie …

Ieder binnen de eigen culturele context en in de eigen tijd,

maar wie goed ziet, ontwaart een zelfde Licht.”

Slechts menselijke warmte

Rob Droog

Mijn vader, een getekend man met sporen uit de oorlog in

Delft en Indonesië. Komend van gereformeerde ouders, zelf

ook gereformeerd uiteraard. In zijn leven zoekend naar de ba-

lans tussen de starheid van die Gereformeerde Kerk en toch

toegevend aan zijn diepe behoefte aan kennis, mystiek en ritu-

aal welke hij vond in de Vrijmetselarij. De Gereformeerde

Kerk en de Vrijmetselarij… twee werelden waartussen hij

bruggen wilde slaan. Een poging die elke keer mislukte en uit-

eindelijk was hij nergens meer echt thuis. De soms zo onver-

mijdelijke tragiek van bruggenbouwers is, dat je ergens tus-

senin blijft hangen als verbindingen ongezien toch niet ge-

wenst zijn. En hoeveel liefde beide werelden ook predikten en

voorspiegelden, uiteindelijk was er zelfs geen liefde genoeg

voor een nieuw idee, en zelfs niet voor de drager daarvan.

De doodsangst in de ogen van mijn vader in de laatste we-

ken van zijn leven kan ik mij nog met pijnlijk gemak herinne-

ren. Blijkbaar was een zeer devoot leven in die twee werelden

niet voldoende om dit leven hier in vertrouwen los te kunnen

laten. Dat wat hem uiteindelijk zijn leven heeft doen loslaten,

was de onvoorwaardelijke liefde van zijn vrouw en zijn kinde-

ren en schoondochters, die hem omringden de laatste dagen

van zijn leven. Met mijn lieve moeder voorop, die op het laat-

ste moment met diepe ontroering zei dat ze zijn hand nu moest

loslaten, waarop mijn vader zijn laatste ademhaling kon doen

en ging…Het was weer die zo intense en diepe menselijke

warmte die de rimpelingen, veroorzaakt door het leven, deed

gladstrijken waardoor losgelaten kon worden wat losgelaten

moest worden, waardoor aangegaan kon worden wat aange-

gaan moest worden.

Die menselijke warmte …, wie predikt nog die menselijke

warmte. Wie stelt zich dát nog ten doel in plaats van verlichting,

sensationele genezing, bijzondere paranormale vermogens, over

gloeiende kooltjes kunnen lopen, het overstijgen van dualiteit,

en meer van dat soort Micky Mouse spiritualiteit. Ik vond het

niet in de Gereformeerde Kerk. Ik vond wel veel devote mensen

in de kerk, die lompe mensen bleken te zijn, toen ik per ongeluk

buiten die kerk tegen hun auto aanliep. Ik vond ook dominees

die op de kansel dachten te weten wat God denkt, wil en ver-

wacht, maar die stil vielen toen ik werkelijk wilde weten waar-

om intens lijden zo scherp mijn leven binnenviel. Ik vond het

ook niet in de Vrijmetselarij. Niet dat ik daar echt heb gezocht,

maar ik had het vermoeden dat de samenstelling van alleen

mannen onder elkaar, niet dat kon genereren wat het mannelijke

en het vrouwelijke in gezamenlijkheid zouden kunnen genere-

ren. Dat was een stukje weten, net zo een weten dat heeft voor-

komen dat ik mezelf verloor in drank, drugs of seks….ondanks

de wanhoop en diepe pijn, ontstaan door de verwoestende ziekte

van mijn vroegere vrouw.

Het was duidelijk, ik kon niet in de sporen van mijn vader

blijven lopen. Ik wilde meer, wilde misschien ‘échter’, ik had

geen idee maar ik moest anders.

En na talloze boeken en bijeenkomsten in Nederland stapte

ik eigenlijk spontaan in een groot vliegtuig richting India,

richting de ashram van Bhagwan. Geen idee wat ik daar moest

doen, maar ik was 29 jaar en mijn leven in Nederland lag vol-

komen in duigen. Wat ik had, was ik kwijt, wat ik dacht te we-

ten werkte niet meer… Er moest iets gebeuren en ergens voel-

de ik mij welkom daar, ver weg van alles wat ik kende. In de

ashram heb ik een aantal trainingen gedaan, er moest opge-

ruimd worden in mij. Ik begon met een zevendaagse training,

“intuition of the heart”. En ik heb werkelijk nog nooit zo’n

enorme warme verwelkoming gehad als toen ik voor het eerst

in die trainingsruimte binnenkwam. Volkomen onbekende

mensen die mij echt voelbaar welkom heetten. Het was werke-

lijk overweldigend en het voelde als thuiskomen, ik mocht er

zijn. Dát was voldoende om alle veiligheid te kunnen voelen

die nodig was om zelfs mijn diepste angst te kunnen delen en

ontkrachten. De kracht van menselijke warmte, welkom vanuit

het hart. Meer was even niet nodig daar in het verre onbeken-

de India. Daar wilde ik in blijven, niet in India, niet in Bhag-

wan, niet in trainingen, maar in die menselijke warmte.

Terug in Nederland ben ik op zoek gegaan naar die mense-

lijke warmte, die warmte die er is, gewoon omdat je bent wie

je bent. Ik vond die in dat wat Zohra Noach bracht, Psychoso-

fia, kennis van de werking van Geest. Vol liefde en vanuit een

diep en warm respect voor alles en allen gaf zij haar doorge-

vingen, bloemen vanuit de ziel voor de mens met vragen. Dat

deed Bhagwan ook, alleen hij deed dat door mensen in vlie-

gende storm de zee op te sturen, bij Zohra mocht je dat ook

gewoon op het vijvertje thuis gaan doen en daar was ik toen

wel aan toe. Daar ben ik ook bij gebleven, eerst als cursist,

later als docent en therapeut, nu als voorzitter van de Zohra

Noach Foundation. En vanuit die foundation en aanverwante

stichtingen worden er inzichten, kennis, doorgevingen vanuit

Geest en honderdduizend dingen meer de wereld in gestuurd.

Maar, en dat is mijn enige drijfveer om daar te zijn, vooral

vanuit die menselijke warmte. Geen macht, geen gezag, geen

hiërarchie, geen dogma’s, geen vastgeroest systeem van den-

ken of overtuigingen, en je kunt er zelfs geen lid van worden.

Die menselijke warmte, eenheid in verscheidenheid, dat is

de spil waar het voor mij allemaal om draait. Ook al ben je de

meest wijze, paranormale, spiritueel vergevorderde mens op

aarde en al kun je honderd kilometer over gloeiende kooltjes

lopen. Als je er niet in kunt zijn vanuit en met die menselijke

warmte, ben je nog steeds geen fijn mens om bij te zijn. Het is

ook mijn graadmeter naar de mensen om mij heen, de organi-

saties waar ik mee te maken heb of krijg. Is die menselijke

warmte vertegenwoordigd, dan is er een aantrekking en is al-

les mogelijk. Is alles er, maar ontbreekt die menselijke warm-

te, dan is er weerstand en meestal niet veel mogelijk. Wie die

menselijke warmte niet hanteert, hanteert blijkbaar wat anders

en heeft nog een weggetje te gaan, hoe spiritueel die mens dan

ook denkt of zegt te zijn.

En als menselijke warmte uiteindelijk het resultaat is, dan

maakt het werkelijk niet uit via welke weg of leergang dat dan

bereikt wordt. Deze wereld schreeuwt om die menselijke

warmte, warmte voor de ander en het andere. Is dat niet het

enige wat de strijd kan transformeren in een vraag.



Liefde en de Oorzaak van ons Lijden – deel 2

Anita Hoevenaars

In het winternummer van Reflectie 2008 sprak ik over onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke liefde. De onvoorwaardelijke

Liefde is de bron van Al Wat Is. Liefde is God, God is Liefde. Wanneer we als mensen op Aarde het directe contact met deze god-

delijke Liefde kwijt zijn, leven we vanuit voorwaardelijke liefde. Deze is altijd op zichzelf gericht, omdat we iets nodig hebben om

te overleven met de afgescheidenheid van de onvoorwaardelijke Liefde. In deze afgescheidenheid zie ik de oorzaak van ons men-

selijke lijden, in welke vorm dan ook. In het volgende nummer een afsluitend deel 3.

Om de verbinding met God in onszelf terug te vinden, hebben

we inzicht nodig in wat Liefde nu werkelijk is en hoe die

werkt in de praktijk van ons dagelijkse leven.

Omdat we als mensheid al vele eeuwen leven vanuit de

voorwaardelijke liefde is ons denken over liefde hierdoor ver-

troebeld. We denken dat het opoffering is en jezelf wegcijfe-

ren. We denken dat het betekent dat we de ander belangrijker

vinden dan onszelf. We denken dat iemand van ons houdt als

die ander onze onvervulde verlangens vervult. We denken dat

het inhoudt dat we aan de verwachting van de ander voldoen.

En ga zo maar door.

Hoe goed bedoeld ook, al deze vormen van liefhebben,

hebben ook een schaduwzijde.

Wijzelf, de ander en de relatie zullen op een gegeven mo-

ment hieronder lijden. Als we onszelf wegcijferen en opoffe-

ren zullen we op een dag merken dat we uitgeput zijn en ons

tekort gedaan voelen. Als we de ander belangrijker vinden dan

onszelf, gaan we ons leeg en onbemind voelen. Wanneer we

onze verlangens door de ander vervuld willen zien, raken we

teleurgesteld en blijkt de relatie niet de belofte waar te maken

die we hoopten. Als we steeds weer voldoen aan de verwach-

ting van anderen raken we leeg en vervreemd van onszelf.

Ons leven wordt op den duur betekenisloos.

Mijns inziens is het zo dat een liefde die dergelijke scha-

duwkanten heeft, nooit van goddelijke oorsprong kan zijn.

Dan zou God dermate imperfect zijn, dat het überhaupt zin-

loos is om ons met een god bezig te houden. Dan is het leven

blijkbaar imperfect en is daar geen ontkomen aan.

Ondanks dat ik in mijn leven met diep persoonlijk lijden te

maken heb gehad, heb ik op een nog dieper niveau de schoon-

heid, perfectie en liefde ervaren die in alles aanwezig zijn.

“God doet altijd mee”, noem ik dat. In elke situatie, in elke

emotie, gedachte, pijn, zit op een dieper niveau pure Liefde en

Licht. Wij zijn uit Licht en Liefde voortgekomen en in essen-

tie zijn we dit dus ook. Daar waar we dit vergeten zijn en niet

meer ervaren, ontstaat al het menselijke denken, voelen en

handelen, dat een schaduwkant van lijden heeft.

Of–Of
Wanneer we geen verbinding ervaren met God en van daaruit

denken, voelen en handelen, speelt dit zich altijd af in het of-

of-perspectief. Hiermee bedoel ik dat het altijd óf de een, óf de

ander dient en dat de schaduwzijde altijd óf bij de een, óf bij

de ander terecht komt. Of het ene land is rijk, of het andere.

Of de een heeft macht, of de andere. Of de een, of de ander

wint. ‘De een z’n brood is de ander z’n dood’, is een uitdruk-

king die dit of-of-perspectief heel duidelijk weergeeft. We

vinden het heel gewoon dat we concessies doen en niet ieder-

een tevreden is met beslissingen die genomen worden. Willen

we samen iets ondernemen dan moeten we water bij de wijn

doen, is de algemene mening.

Het gevolg hiervan is dat niemand volledig toekomt aan

zichzelf. Als je samen wilt zijn, moet je water bij de wijn

doen. Als je dat niet wilt, dan ben je alleen. Weer een of–of-

situatie. Je bent of samen en minder trouw aan jezelf of je bent

trouw aan jezelf en minder samen. Volledig trouw aan wie je

werkelijk bent en tegelijk volledig verbonden lijkt voor ons

onmogelijk. Vooral in intieme relaties zie je dit dilemma terug.

We vinden het heel gewoon dat een relatie ‘geven en nemen’

is. Met andere woorden: concessies doen om samen te blijven.

Voor wie zich hier tevreden in voelt werkt deze formule. Dat

is natuurlijk helmaal oké en geen enkel probleem.

Wel zie ik in deze tijd steeds meer mensen die met deze

vorm van relaties niet uit de voeten kunnen. Door de spirituele

evolutie die er gaande is hebben we een sterke drang om te

ontdekken wie we werkelijk zijn. Niet meer leven vanuit wie

we geworden zijn door aan verwachtingen van anderen te vol-

doen. Of leven vanuit de patronen en rollen die we ooit heb-

ben aangenomen. Dat blijkt niet meer vervullend te zijn.

De relatievormen die voor onze ouders en voorouders pri-

ma werkten, blijken nu niet meer stand te houden. Het grote

aantal scheidingen en alleenstaanden is daar een uiting van.

Ook het enorme zoeken van mensen naar zichzelf en naar

nieuwe manieren van in relatie staan met anderen.

En–En
Het en-en-perspectief is gebaseerd op onvoorwaardelijke lief-

de en dus op een directe verbinding met God. Wanneer we le-

ven vanuit God in onszelf, leven we vanuit ons hart. In ons

hart huist de bron van goddelijke liefde en de wijsheid die hier

deel van is. Een van de wijsheden is dat alles gelijkwaardig is.

Niets is meer of minder waard dan iets anders. Alles is een

schepsel Gods en alles heeft daarmee een gelijkwaardigheid

die zich uit in een gelijk recht op geborgenheid, liefde en ge-

luk. Of je nu slim, arm, jong, gehandicapt of vrouw bent van-

uit God gezien is er geen verschil. Elk schepsel is uniek én ge-

lijkwaardig.

Alleen de onvoorwaardelijk liefde weet hoe deze gelijk-

waardigheid vorm kan krijgen in ons dagelijkse handelen. Die

wijsheid zit erin besloten. Ze kent de weg van handelen waar-

bij én jezelf én de ander recht worden gedaan. Waarin én je-

zelf én de ander volledig zichzelf kan zijn. Waar relaties geen

concessies vragen en alle betrokkenen volledig vrij en

verbonden kunnen zijn.

Zoektocht naar de ware identiteit van Jezus en Paulus

Een persoonlijke visie op het boek van Lena Einhorn

Rachel Sonius

Dat we heel weinig weten over de historische Jezus moge bekend zijn, getuige de vele studies en onderzoekingen die in het verle-

den zijn verricht. Ook heden ten dage zien we een hernieuwde opleving naar het onderzoek of Jezus van Nazareth werkelijk heeft

bestaan, en als hij heeft bestaan: wie Hij was en, of Hij al dan niet gekruisigd zou zijn.

De Zweedse schrijfster, maakster van documentaires en arts,

Lena Einhorn (1954), is zeker niet de enige die zich hierdoor

heeft laten (ver)leiden tot diepe studie, zeker ook als weten-

schapster. Aangetrokken tot, zoals ze zelf zegt: “...de werke-

lijkheid achter het mystieke en dat wat wordt verhuld door de

tijd”, komt zij, ook door intuïtie tot de provocatieve gedachte

dat Paulus en Jezus wel eens een en dezelfde persoon zouden

kunnen zijn.

Het kan niet ontkend worden dat Einhorn zich door talloze

historische boeken heeft moeten worstelen, al dan niet Bijbels,

gezien de aangegeven literatuurlijst achter in het boek. Lei-

dend zijn echter de vier canonieke evangeliën en brieven van

de apostel Paulus. Zij legt die o.a. naast boeken als “Over de

Joodse oorlog” en “De oude Joodse geschiedenis” van Flavius

Josephus, als het gaat om het plaatsen van voorvallen in de

tijd, waardoor zij de gebeurtenissen vijftien tot twintig jaar

later plaatst.

Tevens stelt de autrice vragen, die onze verwondering kun-

nen wekken: Waarom is Pontius Pilatus niet erg van zins Jezus

als opstandeling tot de kruisdood te laten veroordelen? Kan

het zijn dat Jezus, net als Paulus, Romeins Staatsburger was,

omdat Hij de zoon zou zijn van Maria en de Romeinse centuri-

on Panthera? Romeinse staatsburgers mochten immers niet ge-

kruisigd worden! Hoe kan het dat Jezus zo snel sterft, terwijl

veroordeelden toch dagenlang leden? Wie was die Romeinse

centurion, die zei: “Werkelijk, deze mens was Zoon van God”.

Wie waren de omstanders? Hoe kan het dat Paulus wordt her-

kend als “…de Egyptenaar, die onlangs in opstand kwam…”?

En…wie was Paulus, op weg naar Damascus, om daar de

Christenen te vervolgen, die zich voornamelijk in Judea op-

hielden? Paulus, die uit het niets tevoorschijn komt, en met net

zoveel passie predikte als Jezus? Het is moeilijk haar vragen

en antwoorden op juistheid te toetsen, daar het gaat om een

hypothese. De schrijfster geeft in haar bescheidenheid toe niet

de exclusieve toegang tot de waarheid te hebben over wat er

tweeduizend jaar geleden werkelijk is gebeurd.

Het mooie van het boek is, dat het je een tijdje bezig houdt

met een periode waarin het Joodse volk zich bewoog tussen

allerhande nieuwigheden die vaak resulteerden in opstanden

en hernieuwde onderdrukking. Een periode waarin de Messias

werd verwacht…en kwam(?). Het dwingt je toch op zijn

minst, al is het maar gedurende het lezen van het boek, de ge-

waagde stelling in overweging te nemen. Volgens Lena Ein-

horn speelden figuren als o.a. Jozef van Arimatea, die toe-

stemming aan Pilatus vroeg het lichaam van Jezus te mogen

meenemen, en Nikodemus, die 100 litra mirre en aloë bij zich

had, een rol bij Jezus’ ‘redding van het Kruis’.

Echter, voor diegenen voor wie het niet van belang is of al

die feiten over Jezus al dan niet juist zijn, voor diegenen die

Jezus in hun hart hebben gesloten als Christus Jezus, voor al

diegenen die vooral ook in de gnostische evangeliën hun Heer

hebben leren kennen, zou dit een zoveelste ‘complotboek’

kunnen zijn. Toch is dat niet zo. Het boek is geen zogenaamde

‘reli-thriller’, heel iets anders dan dat, want het gaat hier niet

om een fictief verhaaltje, maar om oprecht onderzoek.

Beslist minstens het lezen waard.



maakte licht en zelf volmaakt licht te worden”. Daarmee is het

ritueel in feite ondergeschikt gemaakt aan het proces van de

fundamentele vernieuwing van het totale innerlijke wezen, de

ziel, waarin de rituelen slechts hulpmiddelen zijn.

Het bruidsvertrek
Dit brengt ons bij het mystieke hoogtepunt van de inwijdings-

weg: de toegang tot het bruidsvertrek, het heilige der heiligen.

Behalve in het Hooglied bevat de Bijbel meerdere toespelin-

gen op het heilige huwelijk. Meermalen wordt Christus voor-

gesteld als de bruidegom van de ziel. De mysterieuze bruiloft

te Kana is zelfs een sterk gecomprimeerde viering van het hu-

welijk tussen de ziel en de geest. In Openbaring 19:7 wordt

gezegd: “Want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw

heeft zich gereed gemaakt.”

De scheiding der geslachten, waar Philippus naar verwijst

in par. 71 veroorzaakte de val uit de oorspronkelijke eenheid

en introduceerde de dood. Het heilige huwelijk in het bruids-

vertrek zal de eenheid herstellen en de dood opheffen. Erotiek

en religie zijn in het gnostische systeem van Philippus nauw

verweven. In bepaalde scholen met onvoldoende voorbereide

mannen en vrouwen gaf het beeld soms aanleiding tot seksue-

le uitspattingen. Daarom zegt Philippus in paragraaf 73: “Het

bruidsvertrek is niet voor dieren of voor slaven (van de mate-

rie), noch voor bezoedelde vrouwen, maar het is voor vrije

mannen en maagden.”

Het verwijt aan sommige gnostische groeperingen dat zij

seksuele uitspattingen zouden aanmoedigen, getuigt van onbe-

grip. We bevinden ons in de heilige binnenkamer van de tem-

pel, het symbool van de goddelijke levenskracht in ons. Het ver-

blijf daar verdraagt zich niet met misbruik. In het heilige bruids-

vertrek vieren ziel en geest hun eenwording, ongeveer zoals die

door Johannes beschreven is tijdens de bruiloft te Kana.

Wel maakt Philippus onderscheid tussen het grote bruids-

vertrek en het symbolische bruidsvertrek als beeld van “wat bo-

ven is”. Dat levert een belangrijke conclusie op. Het bruidsver-

trek is niet een plaats buiten ons: het bruidsvertrek is het hart.

We zullen er binnen gaan “samen met de verborgen dingen

der waarheid. Wanneer deze onthuld worden, zal het volmaak-

te licht over iedereen uitstralen.” (Par. 125)

Uiteindelijk zal het verblijf in het bruidsvertrek leiden tot

onze definitieve overwinning op de dood, want “Als zij (Eva

= de ziel) opnieuw binnengaat en hij (Adam= de geest) haar in

zichzelf opneemt zal de dood er niet meer zijn.”

Uit verslagen over de mysteriereligies weten we dat de

mannelijke of vrouwelijke kandidaat voor vereniging met de

Geest in de duistere bruidskamer werd gebracht en op een

kruisvormige tafel moest gaan liggen. In een staat van hoger

bewustzijn, opgewekt door een bedwelmend pepmiddel, er-

voer hij niet zijn lichamelijke ketening, maar zijn geestelijke

vrijheid. Drie dagen, overeenkomend met de drie dagen van

nieuwe maan, lag hij voor schijndood in het bruidsvertrek,

voordat de hogepriester hem terugriep tot het aardse leven. De

herinnering aan zijn eenheidsbeleving komt ongeveer overeen

met wat wij tegenwoordig kennen als een bijna-doodervaring.

Voortaan zou hij nooit meer dezelfde zijn wie hij voor zijn ini-

tiatie was. Hij zou vanuit gewekte geestkracht naar het stoffe-

lijke leven kijken. Bevrijd van angst en met een open blik op

de lichamelijke dood wachtte hem een verlicht leven. In de

visie van Philippus had hij de Opstanding al tijdens zijn leven

doorgemaakt.

De diepe contemplatie in het bruidsvertrek bevrijdde de initi-

ant van alle stoffelijke belemmeringen. In de diepe stilte van

de heilige kamer verzonk hij (of zij) tot innerlijke aanschou-

wing van de eenheid, die ten grondslag ligt aan de wereldse

verscheidenheid. Dit houdt een innerlijke vereenzelviging in

met de oergrond van het bestaan, waarin alle lijden van de we-

reld in rook zal vervluchtigen. Als wij er in slagen ons op het

hartcentrum te concentreren, ligt een zelfde verlichtingserva-

ring in het verschiet.

Door deze inwijding uit het verborgene naar het licht van

Golgotha te verplaatsen, openbaarde Jezus de diepste gehei-

men van leven en dood.

Wie na drie dagen uit de duisternis van het bruidsvertrek

naar buiten trad, kon zich laven aan de slotregels van dat bij-

zondere evangelie van de mysticus Philippus:

“Het is alleen aan hem geopenbaard, niet verborgen in de

duisternis en de nacht, maar verborgen in een volmaakte dag

en een heilig licht”.

* * *

“Dualiteit”— sculptuur van Christine Dutoit

In 2008 geëxposeerd in de Beeldentuin van Gees, Drenthe

Het lijkt een sprookje, een irreëel beeld dat niet uit te voeren is.

Bezien vanuit het of-of-perspectief is het ook onuitvoer-

baar. Je kunt hooguit jezelf voorstellen dat na de dood, voorbij

het aardse leven, deze situatie zich voordoet. Onze uitdaging

ligt erin om werkelijk te begrijpen wat het en-en-perspectief

betekent, hierop te vertrouwen en de moed te hebben om er nú

naar te (leren) leven. En moed vraagt het.

Als je stopt met concessies doen, aan verwachtingen vol-

doen, de ander belangrijker vinden, zal dat uiteraard reactie

geven vanuit diegene met wie je te maken hebt. Je wordt erva-

ren als egoïstisch, op jezelf gericht, asociaal, teleurstellend.

Vanuit anderen bezien is dat begrijpelijk. Je geeft ze niet meer

wat ze gewend zijn te krijgen van je. Dat kan koud en liefde-

loos aanvoelen voor mensen. Als ze niet begrijpen waar je

mee bezig bent, is een oordeel over je gedrag gauw geveld.

Op dat moment ligt er een grote uitdaging om helder te

blijven over waar je mee bezig bent. Te vertrouwen op jezelf

en je weg en de moed te hebben om hem te blijven volgen.

De overgangsfase van leven vanuit het of-of-perspectief,

naar leven vanuit onvoorwaardelijke liefde met het en-en-per-

spectief is bevrijdend, inspirerend maar ook lastig en soms

ronduit pijnlijk.

Heb de ander lief als jezelf
De basis van voorwaardelijke liefde is ‘heb de ander meer lief

dan jezelf’, of ‘jezelf meer lief dan de ander’. Hierin toont zich

ons vermogen om onvoorwaardelijk en gelijkwaardig lief te

hebben. De basis van onvoorwaardelijke liefde is ‘heb de an-

der lief als jezelf’.

Als we eerlijk en open diep in onszelf kijken, zullen we

zeer waarschijnlijk ongelijkwaardigheid aantreffen in onze

liefde voor onszelf en de ander. In sommige situaties vinden

we de ander belangrijker, in ander situaties vinden we onszelf

belangrijker. In enkele situaties ervaren we gelijkwaardigheid.

De ander en ik zijn even belangrijk, even geliefd.

Omdat niemand is opgegroeid met de ervaring van volle-

dig onvoorwaardelijk geliefd te zijn, hebben we geen basis in

onszelf van fundamentele gelijkwaardigheid. Iedereen heeft

als kind deels ervaren dat moeder en vader niet in staat waren

om ons te zien in wie we waren en daarin van ons te houden.

We hebben allemaal ervaren dat we in sommige of vele kanten

van onszelf genoodzaakt waren om ons ware zelf te verbergen

en ons aan te passen aan de omstandigheden. Het kunnen dra-

matische situaties geweest zijn van geweld of verslaving.

Meer meestal zijn het subtiele signalen en handelingen die we

ervaren als niet geborgen en geliefd zijn.

Dat we allemaal zo opgroeien valt niemand te verwijten.

Het is gewoon deel van onze menselijke evolutie dat we (nog)

niet in staat zijn om onvoorwaardelijk van onszelf én de ander

te houden. We geven dat van generatie op generatie door en

houden het zo met elkaar in stand al heeft elke generatie iets

toegevoegd aan onze kennis, welvaart en vooruitgang. Het is

een nieuwe en grote stap in onze evolutie om te gaan leven

vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Het is geen vooruitgang van hetzelfde, het is de overgang

naar iets nieuws. De overgang naar een nieuw bewustzijn: het

Eenheidsbewustzijn, ook wel Christusbewustzijn genoemd.

De basis van dit nieuwe bewustzijn is een gelijkwaardige lief-

de voor onszelf, de ander en de totale schepping. We leven dan

vanuit de wijsheid hoe we een samenleving op kunnen bouwen

zonder onrecht, armoede en oorlog. Hoe we relaties kunnen heb-

ben zonder kwetsing, teleurstelling en pijnlijke scheiding.

Voordat we dit in praktijk kunnen brengen hebben we de

weg te gaan van werkelijk van onszelf te leren houden. Alle

disbalans in ons leven komt voort uit een gebrek aan liefde

voor onszelf. Elke tekort aan liefde voor een ander zien we te-

rug in een gebrek aan liefde voor onszelf. Wérkelijk van ons-

zelf houden is zo helend, vervullend, verbindend en verlich-

tend, dat we automatisch hierin de ander goed doen. Onvoor-

waardelijke liefde is een onuitputtelijke bron van overvloed.

Hoe meer we onszelf ermee vullen, hoe meer er naar buiten

zal stromen. Zonder moeite. Er is geen behoefte om het voor

onszelf te houden want er is geen tekort. We zijn vervuld en er

is overvloed. Het is onze verantwoordelijkheid als uniek indi-

vidu wat we met deze overvloed doen. Het is vanzelfsprekend

dat we er alleen iets mee kunnen doen wat werkelijk bij ons

past. Als we op het pad gaan van aanpassen en concessies

breekt de stroom van overvloed.

Onszelf zijn is onlosmakelijk verbonden met leven in liefde.

Zijn wie we zijn in Liefde
Onvoorwaardelijk van onszelf houden geeft een onverbrekelij-

ke verbinding met onszelf én met God. Liefde is God en wan-

neer we van daaruit leven, leven we vanuit God in onszelf. Te-

gelijk zijn we gewoon wie we zijn, een uniek individu. We

zijn wie we zijn. Tegelijk zijn we Liefde, God. Een schitterend

evenwicht waarin we trouw aan onszelf zijn en tegelijkertijd

zorgzaam en liefdevol naar anderen.

Voor mij is dit het ideale evenwicht waar ik naar streef.

Om dit te realiseren blijkt de belangrijkste sleutel te zijn: van

onszelf te houden. Het is mijn ervaring dat elke vorm van lief-

deloosheid, onrecht en kwetsing zijn oorsprong heeft in een

tekort aan innerlijke liefde. Ik bedoel dan niet de egoïstische

liefde waarmee je jezelf belangrijker vindt dan de ander. Nee,

dat is juist weer ingebed in een tekort aan werkelijke onvoor-

waardelijke liefde. En de onvoorwaardelijke liefde is de enige

die heelt, bevrijdt, wijs is, recht doet, niemand kwetst, vervult,

verlicht, etc.

De periode dat ik mijn weg zocht naar mezelf te leren ken-

nen en van mezelf te houden was voor degenen die gewend

waren aan mijn aangepaste gedrag, niet prettig. Ik stelde ze te-

leur en liet ze in de steek. Degenen die mijn pad begrepen,

groeiden mee.

Het begint met in te zien dat een bepaald gedrag van ons

niet authentiek is. Het blijkt voort te komen uit angst om afge-

wezen te worden, angst om niet geliefd te zijn en alleen te ko-

men staan. We handelen in de lijn der verwachting om goed-

keuring te krijgen en erbij te horen.

Wanneer we dit inzien kunnen we kiezen: blijven we zo

doen of maken we de keus om eens niet aan de verwachting te

voldoen.

De eerste keer dat we deze keus maken is het heel spannend.

We gaan een nieuwe weg op en weten niet wat het ons brengt.

De reactie van anderen kan meevallen maar kan ook onaange-

naam zijn. Tegelijk ontwaakt er in onszelf een kracht die nie-

mand ons af kan nemen. Het is de kracht om een uniek individu

te zijn, geliefd en authentiek. Er is niets fijner dan dat!

Wie wil er niet zichzelf zijn? Wie wil er niet verbonden en

geliefd zijn? Zoeken we daar diep in ons hart niet allemaal

naar?



Is dat het wellicht wat we zoeken in onze godsdiensten en spi-

rituele activiteiten? Zoeken we eigenlijk ons authentieke zelf

en de ervaring van liefde?

Zolang we die ervaring buiten onszelf zoeken zullen we

die niet vinden. Dat is het ironische aan zoeken. We moeten in

beweging komen en gaan zoeken om onszelf en liefde te ont-

dekken. Tegelijk kunnen we ons authentieke zelf en de liefde

niet vinden als we blijven zoeken. De laatste fase van onze

tocht is in overgave onszelf zijn en liefde in praktijk brengen.

De laatste fase is doen waar je naar zoekt. Wees jezelf, hou

van jezelf.

Dat is werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor de

waarheid dat je uniek en goddelijk bent.

Dat is leven in verbondenheid en overvloedige liefde voor

jezelf en al het andere. Geniet van jezelf, geniet van je weg.

Accepteer jezelf en omarm jezelf inclusief je onzekerheid, je

angst en pijn, boosheid en verzet.

Acceptatie en omarming zijn gebaren van liefde. Zij accep-

teert, zonder onderscheid.

Zij omarmt, zonder voorwaarden. Door dit gebaar telkens

opnieuw te maken naar onszelf en ons leven, zal deze Liefde

in ons groeien. We gebruiken haar weer en integreren haar in

onszelf. Zoals een baby ontspannen en blij is in de onvoor-

waardelijke liefde van de ouders, zo zullen we onszelf op-

nieuw prettig met onszelf gaan voelen. We worden aangenaam

gezelschap voor onszelf en onze eigen beste vriend(in).

Genieten is een eerbetoon aan God. Wanneer we genieten van

onszelf en het leven, leven we vanuit dankbaarheid en tevre-

denheid. Het goddelijke geschenk van ons leven, leven we in

vertrouwen en overgave. Zoals een kind dat voluit geniet van

de blokkendoos die het gekregen heeft.

Zei Jezus niet “wees als kinderen”, om bij God te komen?!

Breng het in praktijk, wees jezelf, blij en authentiek. In ver-

trouwen en overgave.

* * *

*

In Memoriam

Priester Wim Fokker

In de ochtend van 18 februari 2009 is op 83 jarige leeftijd Priester Wim Fokker overle-

den en overgegaan in de zielenwereld, de wereld van Licht.

Op 25 mei 1969 heeft Wim zijn priesterwijding ontvangen en is actief priester ge-

weest tot het moment dat hij op 11 november 2007 met emeritaat ging.

In het dagelijkse leven was hij als bouwkundige betrokken bij veel restauratieprojec-

ten van oude historische gebouwen in Nederland. Het paleis Noordeinde, het huidige

werkpaleis van Koningin Beatrix, en het stadhuis van Delft kon hij onder meer noteren

als ‘zijn’ bijzondere projecten. Zijn creativiteit bracht hem plezier en liefde voor dat vak.

Deze creativiteit heeft Wim ook met onze kerk gedeeld. Zo heeft hij het altaar en het

orgelbalkon in de Haagse kerkgemeente ontworpen. Daarnaast gold hij In onze internati-

onale Kerk als de heraldicus. Voor vele bisschoppen van onze Kerk ontwierp hij de bis-

schoppelijke heraldieken (wapens of zegels). Dit is niet onopgevallen gebleven voor

bisschoppen buiten onze Kerk, waar hij eveneens zijn diensten aan heeft gegeven. Zijn

laatste bisschoppelijke zegel was dat van Mgr. Frank den Outer. Daarnaast maakte hij

ook priester- en bisschopsbullen vanwege zijn kalligrafeerkunst. Zijn laatste maakte hij

in 2005 voor mij. Daarna was het te inspannend zijn concentratie bij het kunstzinnig

werk te houden.

Zijn uitgebreide kennis van de Oudegyptische kunst en mythologie deelde hij op vele bijeenkomsten.

Tijdens het Japans gevangenschap, in het voormalig Nederlands Indië, is hem als kind de liefde voor dat wat is bijge-

bracht. Zijn moeder gaf hem die opdracht: geen haat, maar liefde te hebben naar de Japanse bezetter.

Dit kenmerkte hem in zijn verdere leven, niet alleen in de houding in het werk voor de Kerk, maar ook voor zijn familie

en in het bijzonder zijn vrouw Toos.

Tijdens de crematieplechtigheid beëindigde een van zijn nichtjes haar toespraak met de wens dat hij, na de liefde voor

het dansen in zijn leven, samen met de engelen zal dansen in de hemel.

Wij laten Wim zijn zielenreis vervolgen en danken hem dat hij met creativiteit de Liefde heeft laten zien.

Peter.

het van de dood. Zo gaan we naar beneden in het water, maar

niet naar beneden in de dood.”

Bijna rechtstreeks verwijst de christelijke gnosticus hier

naar de inwijdingsritualen in de mysterietempels. De onder-

dompeling betekende een bedreiging voor het aardse leven en

vereiste een angstloze instelling, verworven na intensieve trai-

ning. Daarom was de doop een beproeving en geen rituaal. De

kandidaat diende zijn angst te overwinnen, wilde hij de inwij-

dingstitel ‘een Christen’ kunnen verwerven. “Als iemand het

water ingaat en boven komt zonder iets te hebben ontvangen

en zegt ‘Ik ben een Christen’, dan heeft hij zich de naam toe-

geëigend en zal hij tot teruggave gedwongen worden,”

waarschuwt Philippus in paragraaf 59.

De zalving
De zalving staat in verband met het element Vuur. Water be-

stuurt het proces van zielenreiniging, vuur loutert het denken

tot de verlichting van de geest. De vuurinitiatie rondt het pro-

ces van innerlijke zuivering af. Philippus suggereert in para-

graaf 95 dat “zalving superieur is aan de doop”. Hij beschouwt

dit sacrament – ook weer een inwijdingsrituaal – als de beze-

geling in een verbond.

Het heeft iets definitiefs. Dit blijkt uit par. 95: “De Vader

gaf hem dit (de zalving) in het bruidsvertrek. Hij ontving

slechts”. Het is alsof door de zalving de deur naar het bruids-

vertrek wordt geopend. De kandidaat hoeft alleen nog maar

binnen te treden, want paragraaf 125 zegt: “De heilige dingen

der heiligen worden onthuld en het bruidsvertrek nodigt ons

binnen. Dan zal het volmaakte licht over iedereen uitstralen.

En al degenen die erin staan, zullen de zalving ontvangen. Dan

zullen de slaven vrij zijn en de gevangenen verlost”, voegt de

schrijver er symbolisch aan toe.

Wat houdt dit ritueel eigenlijk in?

Philippus zwijgt over de wijze waarop het wordt uitgevoerd.

Voor zover bekend stamt het af van veel oudere, primitieve ritu-

elen, waarbij de kandidaat blootsvoets door een vuurbed moest

wandelen. Waren zijn vertrouwen en kennis zo verdiept dat hij

boven de lichamelijke pijn kon staan en evenmin sporen van

verbranding opliep? Na het slagen van deze proef zou de inge-

wijde, evenals Jezus op de berg der verheerlijking, licht uitstra-

len als bewijs van zijn geestelijke verlichting.

In verband met dit sacrament deelt Philippus in paragraaf 92

mee, dat “het de olijfboom is waarvan we de zalving ontvangen

en van de zalving de opstanding”. De olijf staat bekend als een

symbool van onsterfelijkheid, rijkdom en vruchtbaarheid. Zal-

ving met olijfolie levert zoveel innerlijke vrucht op dat onsterfe-

lijkheid de kandidaat ten deel valt. Olijven rijpen in het licht.

Uitgeperst door wrijving (vuur) geven zij de olijfolie het ge-

comprimeerde beeld van licht. Toen Jezus in de hof van Gethse-

mane werd verraden en gearresteerd, werd het licht uit hem ge-

perst, want Gethsemane betekent zoveel als ‘olijfpers’.

Philippus zegt: “Het licht is de zalving”, maar ook: “Er is

vuur in de zalving”. Ten onrechte denken wij bij vuur vooral

aan hitte en verbranding, maar Philippus licht toe (par. 66) “Ik

heb het niet over vuur dat geen vorm heeft, maar over het an-

dere vuur, dat wit, stralend en mooi van vorm is en dat

schoonheid schenkt.”

In de beeldtaal van Philippus vindt bij de waterdoop de

‘bekleding met de levende mens’ plaats, maar bij de zalving

‘de bekleding met licht’. Het sacrament maakt de inwijdeling

tot een verlichte. In beide gevallen (als sacrament en als inwij-

ding) werden volgens Philippus de geheimen van de Waarheid

onthuld. De zalving als inwijdingshandeling is nodig om (par.

44) zelfkennis op te doen “en te worden wat je bent”. “Zie in

jezelf de Geest. Dan word je de Geest. Zie de Vader, dan word

je de Vader. Want, voegt Philippus hier in paragraaf 105 aan

toe: ”Wij hebben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bin-

nenin ons. Wie die niet kennen, zullen er niet van genieten."

De eucharistie
De eucharistie lijkt een voorbereiding op het bruidsvertrek.

Het sacrament omvat een broedermaaltijd, waarbij het voedsel

een rituele betekenis krijgt. De hele maaltijd is een ritueel voor

ingewijden in de mysteriën van leven en dood, bestemd voor

degenen die de zalving hebben bereikt en daardoor geestelijk

verlicht zijn. Doop en zalving waren beproevingen, de eucha-

ristie is de ervaring van wat door de zalving in het bewustzijn

tot stand is gebracht.

De sleutel tot het geheim van de eucharistie wordt gegeven

in paragraaf 26: “Jezus misleidde hen allen. Want hij open-

baarde zich niet zoals hij werkelijk was, maar zoals ze hem

zouden kunnen zien.” Uit deze tekst valt af te leiden dat de

eucharistie was bedoeld om hem te kennen in heel zijn

geestelijke grootheid.

In par. 26 wordt verder gezegd dat hij de leerlingen groot

maakte, zodat ze hem konden zien. Deze leerlingen hadden

“het volmaakte en het licht met de Heilige Geest verenigd”,

zoals Philippus het noemt. Jezus zegt dan: “Verenig de enge-

len ook met ons, de afgebeelden.” In het systeem van Philip-

pus is de eucharistie duidelijk meer dan een broeder(en zus-

ter)maal. Symbolisch, onder de gedaante van brood en wijn,

ontplooit zich de vereniging met de Geest, een voorproef van

de echte eenwording in het bruidsvertrek.

Brood en wijn
Paragraaf 23 bevat een discussie over de betekenis van vlees

en bloed. “Het is noodzakelijk om in dit vlees op te staan, om-

dat alles erin bestaat.” Een raadselachtige zin voor niet-inge-

wijde leken. Het antwoord is gelegen in een uitspraak elders in

het evangelie van Philippus: “Het eten van het vlees van

Christus, (onder de gedaante van het brood) en het drinken

van zijn bloed (de wijn) betekent het opwekken van het

Woord (de Christus zelf) en de Heilige Geest in ons vleselijke

wezen. Hier legt de samensteller van dit gnostische geschrift

de verbinding tussen het Woord, het brood en het lichaam van

Christus. Als Philippus wijst op de noodzaak om in dit vlees

op te staan, omdat alles erin bestaat, bedoelt hij waarschijnlijk

onszelf op te wekken via het vlees naar het Woord en van het

Woord: in Christus.

Dit is de meditatieopdracht, verborgen in de eucharistie,

het mystieke opwekkingsrituaal. In paragraaf 100 wordt het

ons nog eens duidelijk herhaald: “Door de eucharistie zullen

we de volmaakte mens ontvangen”.

De verlossing
Over de verlossing zelf onthult Philippus weinig. Hij ziet de

verlossing meer als een kwalificatie, passend bij de inwijdin-

gen. Het gaat immers niet om de symbolische verlossing via

de sacramenten, maar om de authentieke, innerlijke verlossing

door de ervaringen van het licht. Daarom noteert Philippus in

paragraaf 106: “De mens kan alleen ongrijpbaar worden voor

de machten van het kwaad door zich te bekleden met het vol-



in zich, de verfijnde, helpende, genezende en beschermende

kanten in het karakter van Maria, de moeder van Jezus.

Deze vreemde mythe lijkt een verpersoonlijking te zijn van

wat de wetenschap tegenwoordig als de ‘big bang’ is gaan

aanduiden. Meteen na de uitspreiding van het universum ver-

deelde de oorspronkelijke energie zich in materie en antimate-

rie. Daardoor werd de dualiteit met zijn verregaande fragmen-

tatie van de eenheid, geboren.

Het Adam-en-Evaverhaal brengt deze kosmische proces-

sen eenvoudig in beeld. Gemaakt uit Adams rib (het goddelij-

ke hart) treedt zij, de vrouwelijke zijde van God, uit de een-

heid in de tweeheid en creëert de tegenstellingen waar wij mee

te maken hebben. Eva laat zich verleiden door de slang (de

dwaling) en door het eten van de boom der kennis van goed en

kwaad ketent zij zich aan de wereld van tegenstellingen. Van-

af nu is er geen weg terug meer, alleen maar een weg dwars

door verleidingen, moeilijkheden en strijd heen, op zoek naar

hereniging met het tegendeel, de verloren eenheid.

Mysteriescholen
Gnostici waren de yogi’s van het Westen. Door gebed en me-

ditatie verwierven zij zich kennis omtrent het mysterie, de

ware wijsheid van het hart. De mysteriescholen waren gesticht

om kennis omtrent het verborgene te verwerven. De beproe-

vingen om door zelfkennis tot godskennis en een hogere graad

van bewustzijn te komen, waren de inwijdingen, de aarde-,

water-, vuur- en luchtinitiaties.

Paragraaf 76 geeft een beschrijving van drie vermoedelijke

inwijdingstempels.

“Er waren in Jeruzalem drie gebouwen, speciaal bestemd

voor de offers. Een die gericht was naar het westen, werd ‘het

heilige’ genoemd. Een andere, gericht naar het zuiden, werd

‘het heilige van het heilige’ genoemd. Het derde, gericht naar

het oosten was ‘het heilige der heiligen’. Doop is het gebouw

van de heilige Verlossing in het heilige van het heilige. Het

heilige der heiligen is het bruidsvertrek.”

Het westen wordt in de symboliek gezien als de hemel-

streek van demonen, duisternis en dood. De benoeming van de

westerse tempel tot ‘het heilige’ wekt een bizar vermoeden.

Dat wat wij demonisch, duister en dood plegen te noemen,

lijkt een onmiskenbare functie in het bewustzijnsproces te

hebben en verdient dus geen negatieve beoordeling.

De doop kan beschouwd worden als de inwijding in het

proces van onthechting of zuivering, het sterven aan behoeften

en begeerten, dus ook aan demonie en duisternis.

Het zuiden geldt in de symboliek als de hemelstreek van de

warmte, licht, vuur, zon in de middag. De inwijdingshandeling

is de zalving, inleiding tot de volkomen verlossing. In de mys-

tiek is dat de verlichting. Het oosten is per traditie de hemel-

streek van de opgaande zon, tegenhanger van het westen. Hier

staan licht, leven, wedergeboorte en vernieuwing centraal. Dit is

de plaats van het bruidsvertrek, waar de eenwording van man-

nelijke en vrouwelijke energieën (geest en ziel) zich voltrekken.

Paragraaf 68 zegt: “De Heer deed alles in een mysterie:

een doop en een zalving en een eucharistie en een verlossing

en een bruidsvertrek”. Geleerden meenden dat dit de vijf sa-

cramenten waren, maar er zijn ook opvattingen die geloven

dat alleen doop, zalving en eucharistie sacramenten zijn. Ver-

lossing en bruidsvertrek horen daar niet bij. Verlossing, een

bewustzijnstoestand, wordt bereikt door de inwerking van de

sacramenten doop, zalving en eucharistie. Het bruidsvertrek is

de bekroning ervan. In paragraaf 76 staat dan ook: “Maar het

bruidsvertrek is datgene wat superieur eraan is.”

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat doop, zalving en

eucharistie tot bewustzijnstoestanden uitnodigen, die in uitein-

delijke zin worden nagestreefd in een ceremonie, maar die in

hun innerlijke betekenis door de inwijdingsgraden worden

ervaren.

Scheuren van het voorhang
Over de instelling van de Mysteriën geeft het evangelie van

Philippus ook informatie. Deze handeling wordt namelijk

symbolisch uitgebeeld door het scheuren van het voorhang,

een gebeurtenis die centraal staat in de zeven tekenen bij het

sterven van Jezus, zoals vermeld in Matt. 27:51: “En zie, het

voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in

tweeën, en de aarde beefde, de rotsen scheurden en de graven

gingen open...” Dit beeld duidt op het scheuren van de sluier

tot geheimhouding, die tot dan toe over de Mysteriën had ge-

hangen. Vanaf nu wordt de onwetendheid opgeheven, zoals

blijkt uit paragraaf 76: “Want voordat de voorhang gescheurd

was, hadden we geen ander bruidsvertrek dan het beeld van

het bruidsvertrek dat boven is. Om deze reden word de voor-

hang van boven naar beneden gescheurd.”

Als dat klopt, is het evangelie van Philippus dus geschre-

ven als gids voor een geopenbaarde mysteriedienst, open-

staand voor iedereen die bereid en in staat is het hart voor de

hogere werkelijkheid te openen. Nogmaals, in dat licht krijgen

doop, zalving en eucharistie het karakter van daadwerkelijke

verlossingsritualen, die de ziel meenemen naar het mystieke

bruidsvertrek.

De waterinitiatie
Toen de onbekende schrijver van het scheppingsverhaal no-

teerde “Gods geest zweefde op de wateren”, stond hem het

beeld van de goddelijke geest voor ogen die de goddelijke ziel

met zijn scheppingskracht bevruchtte. Iets dergelijks vinden

we in het Nieuwe Testament, waar de Heilige Geest de maagd

Maria bezwangert. Water is een beproefd symbool voor de

ziel. De wateren worden gesplitst en individualiseren zich naar

het voorbeeld van de dwalende Sophia. Het ondoorgrondelijke

gebied van ons gevoelsleven vormt de donkere en verraderlij-

ke kant van de ziel. Het doopsel is ingesteld om de dopeling

van zijn dwaling te reinigen.

Als initiatierituaal is de doop een gevaarlijke beproeving,

bedoeld om de kandidaat te testen op de beheersing van zijn

emoties. Tegelijk wil het een bezegeling zijn als bewijs dat hij

of zij inderdaad innerlijk boven de emoties van de ziel staat.

Dit is de tweezijdigheid van enerzijds het sacrament en ander-

zijds het inwijdingsrituaal. Philippus bespreekt ze op beide ni-

veaus. In de tekst leidt dat tot verwarring, omdat de lezer zich

telkens moet realiseren over welk niveau hij spreekt. Bij zowel

het sacrament als het inwijdingsrituaal wordt doopwater

gebruikt, dat wil zeggen speciaal gewijd water.

“Water is doopwater geworden doordat het door Christus

is gewijd,” vertelt Philippus. ‘Dat gebeurde bij zijn doop in de

Jordaan. Omdat hij de volheid van het koninkrijk der hemelen

was, vervulde hij het doopwater daarmee". Dat verheft ge-

woon water tot levend water, dat volgens paragraaf 101 ‘een

lichaam is. “Het is nodig dat wij de levende mens aantrekken”.

In paragraaf 109 licht Philippus zijn stelling verder toe.

“Door het water van de doop te vervolmaken, ontdeed Jezus

De vele goden van ons geloof

Theije Twijnstra

Het menselijke vermogen om ergens in te kunnen geloven, lijkt grenzeloos. Geen idee is te bizar, geen beeld te onvoorstelbaar en

geen concept te extreem, of er zijn altijd wel een paar volgelingen die er de logica van inzien en zich er onvoorwaardelijk aan

kunnen overgeven. Waar komt deze enorme behoefte aan een zekerheid vandaan? Door welk geheim laten we ons voortstuwen?

Een kleine queeste door de krochten van ons verlangen naar houvast.

In het jaar 1997 vonden in de maand maart een aantal opmerke-

lijke gebeurtenissen plaats. In Canada werden in een huis de vijf

dode lichamen gevonden van een religieuze groepering die zich

de Orde van de Zonnetempel noemde. Het was niet de eerste

keer dat deze geheimzinnige sekte op deze lugubere manier in

het nieuws kwam. Ook in 1994 kwamen 53 leden om het leven,

deels door zelfmoord, deels door moord zoals later zou blijken.

Een macaber ritueel dat in de nacht van 14 op 15 december

1995 in de bossen bij het Franse Saint-Pierre-de-Chérennes op-

nieuw werd uitgevoerd en dat die keer 16 dodelijke slachtoffers

eiste. De verbrande lichamen lagen in de vorm van een ster. Het

was hun overtuiging dat ze door een collectieve dood opnieuw

geboren zouden worden op de planeet Sirius en aldaar een

nieuw en beter leven tegemoet zouden gaan.

In diezelfde maand werden in een riant herenhuis in Cali-

fornië de 39 lichamen gevonden van de groepering Haven’s

Gate. Tieners, volwassenen en ouderen lagen opgebaard in

bed, keurig toegedekt met een paars kleed. Ze geloofden dat in

de staart van de toen zichtbare komeet Hale-Bopp zich een

ruimteschip bevond dat hen naar de The Next Level zou kun-

nen brengen. Een spirituele dimensie waarin een hoger levens-

geluk dan op aarde te verwezenlijken zou zijn. Door hun

lichaam te verlaten, geloofden ze in de vermeende vliegende

schotel te komen. Mensen die hen probeerden te overtuigen

door ze door zeer sterke telescopen te laten kijken, kregen te

horen dat het geen goede telescopen waren, want anders zou

het ruimteschip zeer zeker te zien zijn geweest.

Drie van de vele voorbeelden waarin charismatische lei-

ders anderen zover wisten te krijgen dat ze al hun bezittingen

en relaties achter zich lieten en zelfs bereid waren hun leven te

geven voor een idee dat je op z’n minst twijfelachtig zou kun-

nen noemen.

Hoe kunnen mensen in geestelijk opzicht zover afdwalen

dat ze tot deze extreme vormen van geloof komen? Gaat het

alleen om zwakke, domme en ongelukkige mensen of zijn we

in principe allemaal een potentiële kandidaat voor welke vorm

van begoocheling dan ook?

Van Jan Modaal tot moordenaar
Sekten zijn in zekere zin een gemakkelijke prooi voor cynisme

en kritiek. Voor de meesten van ons zijn deze verhalen zo on-

begrijpelijk en weerzinwekkend dat we ons niet kunnen voor-

stellen dat de leden over normale verstandelijke vermogens

zouden kunnen beschikken. Je moet al min of meer ‘gek’ zijn

om je bij zo’n irrationele overtuiging thuis te kunnen voelen.

En waarom zouden we ons over individuele ‘kneusjes’ druk

maken?

Maar is dit beeld wel juist?

Gaat het alleen om mensen die gefrustreerd, teleurgesteld of

eenzaam zijn? Zijn zij alleen bevattelijk voor de wildste belof-

ten of ligt het toch iets genuanceerder?

In de jaren zestig werden volstrekt willekeurige mensen uitge-

nodigd deel te nemen aan een experiment rond geheugen en straf.

Vooraf aan de test werd de kandidaat die tot ‘leraar’ was be-

noemd, voorgesteld aan de ‘leerling’ die hij op zijn geheugen zou

moeten toetsen. De leerling, in werkelijkheid een medewerker,

zei terloops dat hij hartproblemen had en dat hij hoopte dat alles

goed zou verlopen. Vervolgens werden onder het oog van de le-

raar de elektroden op de armen van de leerling aangebracht. Daar-

na verdween deze in een andere ruimte en was er alleen via de

microfoon nog contact tussen leraar en leerling mogelijk.

De proefpersoon werd achter een apparaat geplaatst waar-

op een groot aantal schakelaars was aangebracht. Elke schake-

laar correspondeerde met een bepaalde stroomsterkte die vari-

eerde van 15 tot 450 volt. Boven elke waarde stond een ver-

klarende tekst betreffende de uitwerking van de elektrische

schok. Zo stond er bij de eerste schakelaar ‘heel licht’, bij de

middelste de aanduiding ‘zeer sterke schok’ en was er bij de

laatste schakelaar het mysterieuze ‘XXX’ te lezen.

De test bestond uit meerkeuzevragen en al gauw kwam de

leraar er achter dat hij geen beste leerling had getroffen. Vaker

en vaker moest hij met een elektrische schok de leerling straf-

fen. Hoewel de reacties van de leerling steeds angstaanjagen-

der klonken en hij nadrukkelijk klaagde over zijn hart, ging de

leraar, soms na een enkele aanmoediging van de leider van het

experiment, toch door met het geven van elektrische stroom-

stoten. Ook als de ander schreeuwde van de pijn en zelfs toen

het op een zeker moment griezelig stil was geworden, aarzelde

de leraar niet om tot de laatste schakelaar door te gaan.

Tweederde van de deelnemers vond het belang van het ex-

periment en het gezag van de wetenschapper belangrijker dan

de gevolgen voor de leerling. Ze geloofden dat het waar was

wat er gebeurde, maar vooral geloofden ze dat het goed was

wat ze deden. Nogmaals, het ging hierbij om gewone, normale

en brave mensen van wie het overgrote deel op basis van hun

geloof in het experiment in zeer korte tijd bereid was iemand

te martelen en te vermoorden.

Gemaakt voor het geloof
Van jongs af aan worden we vertrouwd gemaakt met het be-

grip autoriteit. Een gezag dat buiten onszelf aanwezig is in de

vorm van onze ouders, vriendjes, Sinterklaas en later de lera-

ren, de werkgever, de deskundigen en nog vele anderen die op

maatschappelijk, commercieel, cultureel, politiek, geestelijk of

wetenschappelijk terrein hun invloed op ons kunnen

uitoefenen.



We geloven in deze mensen of in wat ze overbrengen. We

aanvaarden hun mening, we denken dat ze beter op de hoogte

zijn dan wij. We vertrouwen op hun deskundigheid en volgen

hun aanwijzingen, luisteren naar hun mening en nemen deze

vaak gedachteloos en meestal klakkeloos over. We zijn ge-

wend om niet in discussie met een arts te gaan als we zelf niet

medisch zijn geschoold. We geloven de berichten in onze

krant, misschien niet volledig, maar toch meer dan de berich-

ten uit een andere krant. We geloven in de bekende televisie-

journalist en in zijn objectiviteit. We geloven in algemene me-

ningen of als we daar niet in geloven, houden we ons vast aan

een alternatieve opvatting. We geloven in de maakbaarheid

van het leven door onze risico’s te verzekeren, door het ont-

wikkelen van een sociaal vangnet of door het verzamelen van

vaardigheden, kennis of geld.

We zijn een en al geloof en realiseren ons misschien te

weinig hoe kwetsbaar deze afhankelijke opstelling is en hoe

gemakkelijk we op een dwaalspoor kunnen raken en een prooi

kunnen worden voor een mooi verhaal of een aantrekkelijk

aanbod.

De volgende gebeurtenis is eveneens werkelijk gebeurd.

Aan een hotelbar zit een aantal zakenlieden. De sfeer is ge-

moedelijk en ontspannen.

Plotseling komt er een dame binnen die er bijzonder rijk uit-

ziet. Ze is nogal overstuur. Ze heeft zojuist een kostbare ring

verloren en kan deze nergens meer vinden. “Hij heeft wel twin-

tigduizend dollar gekost,” laat ze zich in wanhoop ontvallen.

Vervolgens beschrijft ze de ring tot in de details. “Zouden de

heren misschien even op de grond willen kijken of de ring daar

ligt?” Natuurlijk willen ze dat wel. Helaas, de ring blijft zoek.

Teleurgesteld verlaat de dame de bar. Een korte tijd daarna

komt een man bij de heren zitten. Zijn ogen glimmen. Hij laat

een kostbaar uitziende ring zien die helemaal voldoet aan de be-

schrijving die de rijke dame hun had gegeven. “Zojuist gevon-

den,” laat hij de anderen weten, “maar wat moet ik ermee?”

De heren aan de bar kijken hem veelbetekenend aan. “De

eerste die mij duizend dollar geeft, mag deze ring hebben.”

Binnen een minuut heeft hij de ring verkocht. De man drinkt

nog een biertje en verlaat de bar. Hem zullen ze nooit meer

zien. De rijke dame komt eveneens niet meer opdagen. Bij

taxatie door een juwelier blijkt de ring niet meer dan een paar

dollar waard te zijn.

Wat is er hier gebeurd? Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?

Het scenario is in wezen heel eenvoudig. Eerst geloofden

de heren in het uiterlijk van de dame, ze veronderstelden dat

ze rijk was. Hierdoor namen ze als vanzelfsprekend aan dat ze

zich ook zo’n kostbare ring kon veroorloven. Vervolgens ge-

loofden ze dat de gevonden ring de ring van de dame was en

dus veel geld waard was. Daarna geloofden ze in de onschuld

van de man die de ring gevonden had. Ze dachten allemaal dat

ze slimmer waren dan hij. En ten slotte geloofden ze vooral in

de unieke kans die hen werd geboden. Zonder een spoor van

wantrouwen tuimelden deze doorgewinterde zakenlieden in de

val die voor hen was opgezet. Hun geloof in geld en goed, hun

vooroordelen over rijk en arm, over dom en slim en hun ge-

loof in hun eigen handelsgeest maakte hen tot gemakkelijke

slachtoffers van hun begeerte. Maar geldt dat niet voor de

meesten van ons?

Draait de maatschappij niet voor een groot deel op ons ge-

loof in macht, succes en bevestiging? En zijn dit niet de meest

effectieve middelen om meer diepere en wezenlijke levensang-

sten en onzekerheden de baas te blijven?

Sterven om te baren
Onder de wereld van de gezamenlijkheid, de gezelligheid, de

saamhorigheid, de afspraken, de tradities, kortom onder de

wereld van ons geloof vinden we een andere wereld.

Een wereld waar de mens alleen is. Helemaal op zichzelf is

aangewezen. Geen godsbeeld, geen maatschappelijke waarde-

ring, geen persoonlijke vervulling, geen enkele vorm van

troost of bemoediging is in deze wereld nog aanwezig.

Waarom is deze wereld zo leeg? Waarom moet een ieder

door deze geestelijke woestijn? Omdat het de echo is van onze

vele ontkenningen, de weerkaatsing van een schijnleven waar-

in we zo lang en zo hevig in van alles hebben geloofd, omdat

we te lui waren zelf te denken, zelf te voelen, zelf te onderzoe-

ken. Tweedehands kennis was voor ons genoeg. Met derde-

hands meningen kwamen nog heel goed voor de dag. Met

vierdehands wijsheid en vijfdehands geloof konden we nog

goede sier maken en ons nog heel redelijk redden.

Maar op een zeker moment gaat het niet meer.

Dan zijn we te moe geworden van al onze inspanningen

om erbij te horen. Dan lukt het niet meer onze rol nog langer

overtuigend voor het voetlicht te brengen. Dan worden we ge-

dwongen een keuze te maken die verder gaat dan onze ge-

moedsrust van gisteren, onze veiligheid van vandaag en onze

maakbaarheid voor morgen.

Dan komen we in een wereld die we te lang van ons af

hebben geschoven, te vaak weg hebben geredeneerd, te veel

als niet functioneel hebben ingeschat. Ons grote verlangen om

gelukkig te zijn, gewaardeerd te worden en een betekenis te

hebben en ons grote geloof dat we dat buiten onszelf dachten

te kunnen vinden, heeft ons lange tijd gedragen en een zekere

vorm van psychologische veiligheid geschonken.

Maar ook heeft datzelfde verlangen en datzelfde geloof ons

uiteindelijk tot deze staat van ontgoocheling gebracht. Een

staat van eenzaamheid en betrekkelijkheid die ons in alle hef-

tigheid confronteert met het einde van een levenshouding

waarin we ons niet langer kunnen thuis voelen. In dezelfde

mate waarin we onszelf al die tijd voor de gek hebben gehou-

den, zullen we nu de prijs moeten betalen in de vorm van een

grote leegte en een grenzeloze zinloosheid. Alleen zo kunnen

de vele vezels van het verleden worden doorgesneden en kun-

nen we zucht voor zucht, traan voor traan en pijn voor pijn

onszelf op een wezenlijker niveau geboren laten worden.

De bron der vergissingen
Daar zijn we dan. Alleen. Alle normen en waarden glijden

langs ons af. Alle hoop en verlangen hebben hun glans verlo-

ren. Geestelijk staan we naakt; moeten we erkennen dat we

nog zo bitter weinig voorstellen.

Wat heb ik van mezelf? Wat is origineel aan mij? Wat is

waarachtig en oorspronkelijk aan mij? Wie ben ik? Wat doe ik

hier? Waarom ben ik? Wat weet ik van morgen? Wat weet ik

van het leven? Van jou? Van de dood?

Slechts enkelen durven aan alles te twijfelen en ondanks

deze wankelmoedigheid toch het lef te behouden om vragen te

blijven stellen. Zie ik het wel goed? Wat wil de wereld mij laten

geloven? Hoe gemakkelijk laat ik me beïnvloeden en hoe snel

laat ik me uit mijn eigen koers brengen? Is het mogelijk in de

wereld te leven en toch niet in haar vele wanen te verdwalen?

Philippus en de Opstanding

Johan Pameijer

“Degenen die zeggen dat de Heer eerst stierf en daarna opstond vergissen zich, want hij stond eerst op en stierf daarna.

Als iemand niet eerst de Opstanding verwerft, zal hij dan niet sterven?”

De vriendelijke toon waarop Philippus de orthodoxie terecht

wees, vond geen genade in de ogen van de kerkleiders. Zij

verwezen het evangelie waarvan deze tekst prominent deel uit-

maakt naar de prullenmand, zich nauwelijks realiserend dat de

apostel zich nog had ingehouden.

In werkelijk was hij boos, ziedend zelfs over de in zijn ogen

verdraaide waarheid. Philippus schreef een tegen-evangelie om

het gnostische levensgevoel levendig te houden.

In 1945 werd het geschrift tussen vijftig andere verketterde

teksten teruggevonden bij de Egyptische plaats Nag Hammadi.

Sindsdien wint het met onder meer het Thomasevangelie en

het Evangelie der Waarheid aan populariteit en invloed.

Philippus is niet meer het zwijgen op te leggen.

Wie was deze Philippus? Was hij wel de werkelijke auteur

van de verzameling teksten die onder zijn naam wereldkundig

werd gemaakt? Niet vaker dan een keer wordt zijn naam ge-

noemd, namelijk in paragraaf 91: “Josef de timmerman legde

een tuin aan, omdat hij hout nodig had voor zijn werk. Hij was

het die het kruis maakte van de bomen die hij geplant had.

Zijn eigen kroost hing aan dat wat hij geplant had. Zijn kroost

was Jezus en het planten was het kruis.”

Een mysterieuze tekst met een sterk mystieke inslag.

Philippus was een mysticus, maar de vraag is of hij enige rela-

tie had met Philippus de apostel. Handelingen 8 noemt hem als

prediker in Samaria. Hij genas zieken en dreef onreine geesten

uit. Simon Magus, de ten onrechte gesmade gnosticus, zou

zich door Philippus hebben laten dopen, evenals de kamerling

van de Ethiopische koningin Candace. Philippus verkondigde

het evangelie in Ethiopië en zou een van de grondleggers zijn

van de Koptische Kerk.

Philippus, een nette gezinsvader, woonde onder andere in

Caesarea. Hij had vier dochters, die volgens het bericht in

Handelingen allemaal profetessen waren. Paulus zou nog in

zijn huis gelogeerd hebben.

Philippus versus Paulus
Officieel gelooft men dat Philippus, de schrijver, een volge-

ling van de gnosticus Valentinus was. Zo op het eerste oog be-

stond er geen relatie met de apostel, maar de auteur zou de

apostel wel degelijk gekend hebben. Hij bewonderde hem

zelfs zozeer dat hij zijn naam gebruikte als pseudoniem voor

zijn gnostische evangelie.

De mondelinge overlevering herinnert aan een ruzie tussen

Philippus en Paulus. Paulus trekt in zijn tweede brief aan Tli-

motheus van leer tegen de onheilige en holle klanken van hen,

die beweren dat de opstanding al heeft plaats gehad. En dat is

precies wat Philippus beweert in paragraaf 21 van zijn evange-

lie. Maar Paulus noemt Philippus niet, maar wel Hymenaeus

en Philetus.

Officieel zou het Philippusevangelie tussen 150 en 200 na

Christus zijn ontstaan in Syrië. De in het Grieks geschreven

tekst was in gebruik bij een groep christelijk-gnostische kloos-

terlingen in Egypte. Daar, in Chenoboskion nabij het huidige

Nag Hammadi, werd het samen met andere boeken verborgen

om ze te beveiligen tegen de vervolgingen door de Kerk. Na

de ontdekking in 1945 kon men zich buigen over wat lijkt op

een onsamenhangende verzameling gedachten, aanwijzingen

en meditaties, waar doorheen als een rode draad het inwij-

dingspatroon is geweven, zoals dat in die tijd in de mysterie-

tempels van Egypte en Griekenland werd toegepast.

De bevrijde ziel
Door inwijding in de duistere lagen van de eigen ziel wordt de

gevangen ziel bevrijd uit de kluisters van de materie en her-

enigd met de goddelijke Vader. In feite wordt de gevangen

Sophia, godin van de wijsheid en wereldziel, langs vaste sta-

dia geleid naar het bruidsvertrek, waar de hereniging met de

bruidegom Jezus Christus wordt gecelebreerd.

Het hierboven geciteerde vers uit paragraaf 91 vertelt dat

Josef (de goddelijke Vader) een tuin (de hof van Eden) aan-

legde, omdat hij hout nodig had voor het maken van het kruis

(de levensboom), waaraan Jezus werd gehangen (als de

eeuwig levende).

De optredende Jezus is dus niet de mens Jezus, maar de

Zoon, die er was vanaf de dag dat de wereld tot stand kwam.

Hij was mens of engel, mysterie en Vader. Hij stond eerst op

voordat hij stierf en kwam dus tot goddelijk bewustzijn. Zijn

vlees is het Woord en zijn bloed de Heilige Geest, aldus

Philippus.

Wat was het doel van zijn incarnatie? Het antwoord staat

in de paragrafen 78 en 79: “Als de vrouw niet van de man af-

gescheiden was, zou ze niet samen met de man sterven. Zijn

scheiding was het begin van de dood. Om deze reden kwam

Christus, opdat hij de scheiding zou kunnen herstellen, die er

vanaf het begin was en de twee opnieuw verenigen. Veelzeg-

gend voegt par. 79 daaraan toe: ”Zij die zich in het bruidsver-

trek verenigd hebben, zullen inderdaad niet meer worden ge-

scheiden". Jezus, die de vereniging tot stand moest brengen,

openbaarde zichzelf bij de Jordaan: “Het was de volheid van

het koninkrijk der hemelen”.(par. 81)

Dwaling van Sophia
In het algemeen geloofden de antieke gnostici dat het vrou-

welijke aanzicht van God (onder de namen Sophia, Ennoia of

Barbelo) ongehoorzaam werd en afdwaalde. Daardoor bracht ze

ongewild een ontwikkeling op gang naar verdichting en verstof-

felijking. Zo werd ze de moeder der geschapen wereld, de mater

van de materie. Tegelijkertijd draagt zij de kiem van verlossing



Pasen, het feest van Jezus’ verrijzenis

Frank den Outer

Een 19de eeuwse bijbelgeleerde verwoordde het zijns inziens belangrijkste van het christelijk geloof als volgt – hier aangehaald

in zijn voor ons nogal verouderd taalgebruik: “De wortel van het geloof in Jezus Christus was de overtuiging dat Hij was opge-

staan. Hij die ter dood gebracht was, kon – naar men meende – hoe groot Hij ook tijdens zijn leven geweest was, niet de Messias

zijn; maar zijn miraculeuze terugkeer naar het leven bewees des te krachtiger dat Hij wél de Messias was. Door zijn opstanding,

bevrijd uit het koninkrijk van de schaduwen, en tegelijk boven de kring van de aardse mensheid verheven, was Hij nu overge-

bracht naar hemelse streken en had Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van God” .

Nu is het zo, dat de opstanding of verrijzenis zich onttrekt aan

elke waarneming en aan elke directe ervaring, want de opstan-

ding vindt plaats in het wezen van de mens, op het innerlijke

niveau. In de vier evangeliën spreekt Jezus wel over de op-

standing van de mens, maar over zijn verrijzenis vinden we

niets beschreven; alleen de verschijningen van de Opgestane

worden vermeld aan het slot van die evangeliën. In de schil-

derkunst vinden we van meet af aan vele afbeeldingen van wat

aan de opstanding van Jezus voorafging – de kruisiging, de

graflegging, de vrouwen bij het kruis en bij het graf – maar

pas in de late Middeleeuwen beeldden de schilders Jezus’ ver-

rijzenis af, heel reëel. In het vorige nummer van Reflectie

(winter 2008, blz..30) een fraai, indrukwekkend voorbeeld

daarvan, uit het jaar 1515, van Mathias Grünewald.

Toch is over de verrijzenis geschreven, geheel onverwachts

en lange tijd geheel onbekend. Het is een getuigenverslag, zo

lijkt, en betreft het Evangelie van Petrus*. Dit evangelie, waar-

van al eeuwen bekend is dát het bestaan heeft, werd niet opge-

nomen in de Bijbel,.Die bekendheid is te danken aan Eusebius,

een 4de eeuwse kerkvader, die meldde dat dit evangelie zeer

populair was in delen van Syrië gedurende de 2de helft van de

2de eeuw. Volgens hem keurde de bisschop van Antiochië, Se-

rapion, het evangelie goed voor zijn kerk, zonder het gelezen te

hebben! Later bleek dat er een docetische christologie in tot ui-

ting kwam (naar het Griekse dokeo, schijnen): het was slechts

schijn dat Jezus lichamelijk was verschenen, zijn lijden aan het

kruis een schijnbaar lijden, dus niet werkelijk. Gevolg van deze

ontdekking: de toestemming van bisschop Serapion werd, per

rondschrijven, definitief ingetrokken!

Pas ca.150 jaar geleden zijn fragmenten van dit Petrus-evan-

gelie – het laatste deel – gevonden in een graf van een monnik

in Egypte. En daarin komt een verbijsterende passage voor: een

beschrijving van de werkelijke verrijzenis van Jezus dat in geen

enkel ander vroeg geschrift is beschreven, nu naverteld:

Een grote menigte van Jeruzalem en omgeving was gekomen

om het graf te zien. In de nachtelijke uren hoorden zij een sterk

geluid, zagen de hemelen geopend en twee mannen daalden neer

in stralende heerlijkheid. De sluitsteen voor het graf rolde vanzelf

weg en de twee gingen naar binnen. De soldaten op wacht maak-

ten de commandant (de honderdman), wakker die getuige wordt

van een ongelooflijk schouwspel: vanuit het graf komen nu drie

mannen, de hoofden van twee van hen reiken tot in de hemelen;

zij ondersteunen de derde wiens gestalde nog verder reikt dan de

hoogste hemelen. Achter de drie verschijnt een groot kruis en een

hemelse stem vraagt: “Hebt ge gepreekt tot hen die slapen?”,

waarop het kruis met “ja” antwoordde.

Daarop rennen de soldaten naar Pilatus om hem te vertellen

wat was gebeurd. De Joodse leiders vragen hem dringend het

verhaal voor zich te houden uit angst te worden gestenigd door

het volk, omdat zij Jezus hadden gekruisigd.

Dan volgt in dit evangelie het verhaal dat overeenkomt met

dat in het evangelie van Marcus: over de komst de volgende

dag, in de vroege morgenuren, van Maria Magdalena met ande-

re vrouwen die zagen dat het graf leeg was. Het evangelie van

Markus (16:8) eindigt dan met: “Zij vrouwen vluchtten naar

buiten, van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf.

Zij zeiden niemand iets, want zij waren bang” (Mc 16:8). Het

slot van dit evangelie (Mc 16:9-20) is een latere toevoeging, niet

van Marcus, over de verschijningen van Jezus en over zijn he-

melvaart. Het fragmentarische evangelie van Petrus eindigt mid-

den in een zin: “Maar ik, Simon Petrus, en Andreas, mijn broer,

namen onze netten op en gingen de zee in; en met ons was Levi,

de zoon van Alphaeus, wie de Heer …”

De verrijzenis van Jezus is zo essentieel – alle geloofsbelij-

denissen en alle eerdere geloofsregels vermelden de verrijze-

nis – dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er daarvan geen ver-

slag zou zijn. Waarschijnlijk gaven de latere verschijningen

van Jezus voldoende zekerheid over de werkelijkheid van de

verrijzenis – tot op de huidige dag; het evangeliefragment van

Petrus zou voor sommigen nu het geloof in de opstanding al-

leen kunnen versterken..

Noot

De zichtbare en concrete wereld is een grote bron van vergis-

singen. De maan lijkt licht te geven in de nacht en voordat we

het weten zijn we vergeten dat we naar het licht van de zon

kijken. Een ster glinstert aan de hemel maar in werkelijkheid

bestaat ze niet meer en zien we alleen haar licht dat nog steeds

naar ons onderweg is.

Een zwaar bewapende soldaat geeft een indruk van daad-

kracht en onverschrokkenheid, maar in wezen is hij een toon-

beeld van angst en voorzichtigheid. Zou hij werkelijk een

moedig man zijn, dan zou hij niet zoveel machtsvertoon nodig

hebben.

De wetenschap zegt op zoek te zijn naar de waarheid, maar

laat soms vooral haar kleingeestigheid zien als nieuwe denk-

beelden de oude en vertrouwde theorieën aan het wankelen

dreigen te brengen.

Wie alleen durft te gaan, zal niet moeten ophouden met on-

derzoeken. Met ontdekken. Met denken. Met voelen. Met

doorleven. Met alles wat zo vanzelfsprekend en echt lijkt, zo

concreet en bewezen, niet te wantrouwen maar met open ogen

te bezien, met open handen te betasten, met een open geest

tegemoet te gaan.

Wat gisteren waar was, kan vandaag een leugen zijn. Wat

vandaag als werkelijk wordt beleefd, kan morgen al achter-

haald zijn. Waarheden blijven beperkt tot de menselijke maat,

conclusies komen niet verder dan wat de mens heeft bedacht.

Alleen de beweging staat onomstotelijk vast en kent geen

andere grens dan het ritme van de tijd en de hartslag van de

evolutie.

De eenling en de groep
De weg van de eigen keuze is een moeilijke en eenzame weg.

Velen zullen je van deze route willen afhouden, want iedere

eenling is een potentieel gevaar voor het voortbestaan van elke

groep.

De maatschappij is ontworpen op gezamenlijkheid, overeen-

stemming en beïnvloeding. Daarom zal elke groepsovertuiging

met hand en tand verdedigd worden. Artsen zullen in bijna alle

gevallen elkaar altijd meer gelijk geven dan dat ze ooit aan een

niet medisch geschoold iemand hun vergissingen zullen toege-

ven. Ambtenaren zullen elkaar de hand boven het hoofd blijven

houden en onder het mom van onuitgesproken erecodes en

broederlijke waarden meer gewicht leggen op het gemeenschap-

pelijke belang dan op het individuele gelijk. Klokkenluiders

worden nog steeds eerder als verraders gezien dan als mensen

die boven hun eigen belang durfden uit te stijgen.

Toen Sylvia Millekamp overleed, waren velen woedend

vanwege het medische traject dat zij had gekozen. Het was

schrijnend om te zien hoe haar persoonlijke mening zelfs na

haar dood niet werd geaccepteerd, maar als een dwaling of als

een beïnvloeding werd gebrandmerkt. Vele ‘intellectuelen’ ga-

ven haar nog een trap na in plaats van haar keuze te respecte-

ren als een individuele overtuiging en daardoor als een deel

van haar identiteit.

De doorgang
De wereld is vaak een moeilijke plaats.

Problemen en tegenslagen, ziekten en angsten dwingen ons tot

talloze keuzen. Vaak weten we niet wat we moeten doen, ver-

trouwen we op het advies van anderen, hebben we zelf nog te

weinig ervaring of kennis waarop we een eigen visie kunnen

baseren.

Voor veel mensen is het geloof in een godsdienst, in een goe-

roe, in een overtuiging of in een denkrichting van groot be-

lang. Zonder dit geloof hebben ze het gevoel te verdwalen en

om te komen in een koude en kille wereld of juist verward te

raken in bijgeloof en sentiment.

Vele anderen voelen zich pathologisch ongeborgen en zijn

elke dag op zoek naar een krachtiger houvast, een sterker ge-

loof. Weer anderen raken verstrikt in depressies of zakken

steeds dieper weg in het moeras van het zelfmedelijden, in de

grijsheid van het zelfbeklag of hullen zich in een deken van

sarcasme en bijtende ironie.

De meesten berusten in een leven waarin het soms wat be-

ter en soms wat minder gaat. Een leven waarin de dagen als

taarten moeten worden gevuld en waarin de stille uren het

liefst met een zeis worden gedood.

Ik geloof in de autonomie van ieder mens.

Ik ervaar een uiterst individuele kracht die ik in ieder mens

aanwezig acht en die vroeg of laat de toegang is tot een groter

begrijpen, een dieper weten, een vollediger zijn.

Ik weet dat ik de wereldse ongeborgenheid die mij zo soms

laat dwalen en twijfelen, steeds vaker zal moeten leren inwis-

selen voor een werkelijke en meer omvattende geborgenheid

die zich ergens in mij bevindt. Alleen vanuit de diepte van

mijn innerlijk ben ik in staat het ongelooflijke geschenk van

het leven te ontvangen en te beleven. Zijn verborgen signalen

en tekens, de ontelbare waarschuwingen en bemoedigingen te

aanvaarden en te begrijpen.

Alleen vanuit mijn meest individuele onafhankelijkheid kan

ik de gebeurtenissen in mijn leven op hun uiterst persoonlijke

betekenis onderzoeken en hun aanreiking tot een aanraking

transformeren. Een aanraking die mij doortrilt van levensvreug-

de, die mij op al mijn grondvesten laat schudden van dankbaar-

heid en die mij in al mijn zekerheden laat beven van besef.

Hoe meer ik ben die ik in wezen ben, hoe meer het wezen-

lijke door mij heen kan trekken.

Alleen zo alleen maak ik mezelf tot een leegte, een holte,

een doorgang. Een vrije poort waardoor het leven met al zijn

gebeurtenissen en geheimen met elke inademing kan worden

verwelkomd en met elke uitademing kan worden begrepen.

Dag in, dag uit. Leven in, leven uit.

* * *



In deze nieuwe rubriek vertellen mensen over hun eigen ervaringen. Religie en spiritualiteit zijn heel persoonlijk en beleeft

ieder op de eigen manier. Het beschrijven daarvan kan anderen treffen en inspireren. Wij nodigen u uit om uw ervaring met de

lezers van Reflectie te delen. Hieronder een eerste inzending.

Loslaten

Yvette Bender

Is dit nu wat men bedoelt met bezinning, als je leest over be-

zinning? Ik heb nooit kunnen invoelen hoe dat voelt. Zo dicht

bij jezelf te komen, te zijn. Maar het bestaat dus echt … en

wat een vrijheid, geluk. Wat een gevoel! Dat je dat als mens

allemaal in je hebt, niet te geloven. Ik heb het op afstand altijd

veroordeeld, betiteld als zweverig. Dacht, kom eens met beide

benen op de grond. Zelfs in het belachelijke getrokken van

‘nou die is ver heen’!

Maar dingen overkomen je.

Als perfectionistisch en altijd in de voorzorg zijnd per-

soon, op alle fronten, dacht ik op alles voorbereid te zijn. Al-

les in de hand te hebben, alles mooi gepland te hebben. Maar

… niets is minder waar. Forget it! Overmacht? Onvoorzien?

Toen kwam mijn burn-out uit de lucht vallen. Zo maar?

Er kunnen zich zaken voordoen in een mensenleven die je

niet ziet aankomen. Toeval? Alle scenario’s die je voor jezelf

bedacht had en waarvan je dacht op voorbereid te zijn, worden

omver gehaald. Alle ‘zekerheden’ blijken op niets te zijn ge-

stoeld. Materiële zaken stellen dus niets voor. Niet als je denkt

daar je zekerheden aan denkt te kunnen ontlenen …Maar wat

daarvoor in de plaats komt is prachtig. Er werd al vaker tegen

mij gezegd ‘laat eens los’’. Loslaten, hoezo…? Wat…?

Ik werd er vaak onzeker door, omdat ik eigenlijk niet be-

greep wat er werd bedoeld. In het on(der)bewuste begon het te

broeien, het begon mij te intrigeren. Ben naar bijeenkomsten

gegaan, ben een ander soort boeken gaan lezen. Boeken met

een boodschap. En langzaam maar zeker begonnen stukjes van

de puzzel in elkaar te vallen. Werd ik steeds meer bevestigd in

mijn gevoel, mijn onbewuste, wat er natuurlijk altijd al was,

maar werd weggestopt.

Geen tijd, flauwekul, doorgaan! Werken, niet zeuren, geld

verdienen. Ja, geld is helaas nodig in de huidige maatschappij.

Alles kost geld. Voor niets gaat de zon op, maar hoeveel geld

heb je echt nodig om te kunnen (over)leven?

Als alle zekerheden en continuïteit wegvallen; die vanzelf-

sprekendheid er niet meer is. Wat dan? Doodeng. Je valt in

een gat. Je schaamt je voor je omgeving. Je hebt gefaald. Je

bent in aanzien gedaald. Telt niet meer mee.. en dan kom je je-

zelf tegen.

Huis weg, auto weg, geen uitkering, geen status, anonimi-

teit, niets meer …

Maar je gaat uiteindelijk ’s avonds gewoon weer slapen en

wordt weer wakker en het leven gaat door.

Maar je beleving wordt anders, bewuster. Door het dur-

ven/moeten loslaten komen er andere dingen voor in de plaats.

Dankbaarheid voor het leven, de nieuwe, ‘spontane’ contacten

die tot dan toe onbekenden waren. Personen die net zo voelen

en denken als jij. Gesprekken die er toe doen; honger naar

meer willen weten en uitwisselen van gedachten en ervaringen

die er toe doen en op die manier gestild wordt.

Hulp in welke vorm dan ook, het durven ontvangen waar

anderen je in willen laten delen. Het hele proces van het dur-

ven ontvangen, terwijl je altijd op de stoel zat van de gever, is

op zich al een heel proces.

Maar ik ben blij en dankbaar voor deze levensles en voel

mij gelukkiger dan ooit. En kan het nu wel van de daken

schreeuwen …. kom thuis bij jezelf en ga echt leven! Het is zo

mooi, zo puur, zo de moeite waard, niets hoeft er meer er zijn

andere dingen die er toe doen. Door mijn proces kan ik nu ook

zeggen dat ik opensta voor anderen en ze daadwerkelijk kan

helpen met hun proces en ze onvoorwaardelijk kan laten delen

in mijn zijn, zonder dat het mij extra energie kost.

Door het loslaten van het verleden, kom je opnieuw in je

kracht.

... O V E R H E T L E V E N V A N ...

de dood die zou moeten blijken uit zijn opstanding uit de do-

den. Hij spreekt over het bewust worden hiervan hier en nu,

tijdens dit leven. Hij zegt: “Nu al kun je de dimensie van het

tijdloos bewustzijn, dat je in wezen bent, in dit leven ervaren.”

Hoe? Jezus is hier de boodschapper die de mens oproept

zichzelf te herinneren. “Mens sta op en herinner je jezelf”,

zegt Hij in een ander logion. Daardoor krijgt de mens inzicht

in het al. “Wie zichzelf kent, kent het al.” Zelfkennis brengt

een overweldigend besef van de eenheid met alles met zich

mee. De door het ego bedachte dualiteit verdampt. Grenzen

tussen ik en niet-ik vervallen. Dit bewustzijn stijgt uit boven

het individuele en verbindt de mens met een wereld waarin

tijd en ruimte niet meer bestaan. Wonderlijk genoeg is dat al-

tijd het heden, NU.

In de gnostische traditie wordt dit beschreven als bevrij-

ding, wakker worden, weer nuchter worden, de genezing van

blindheid en de opstanding uit de dood. Hierin vinden we heel

kort de kern van deze oorspronkelijke traditie: de opstanding

is geen verrijzenis uit de lichamelijke dood, maar een spiritu-

eel proces dat in dit leven plaatsvindt. Deze spirituele opstan-

ding bestaat er uit dat je jezelf hervindt als vrij mens, die op

eigen kracht in staat is tot liefde. Die geen verlosser van buiten

af nodig heeft. Die misschien verbijsterd is over wat mensen

elkaar kunnen aandoen, maar die de dood niet meer vreest.

Een mens die misschien door de pijn van deze wereld tot be-

wustzijn is gekomen en zo zijn goddelijke Christusnatuur

heeft gerealiseerd. Die beseft dat zijn oorspronkelijke wezen

niet meer door de dood kan worden aangetast.

Jezus, gnosis en wetenschap
Is de dood dan geen bedreiging meer? In de gnostische traditie

is hier veel over geschreven. Het boekje dat Annie Besant hier-

over schreef is nog steeds een juweeltje dat diep inzicht geeft

in het leven nu en wat er na de dood gebeurt. Haar bevindingen

worden bovendien momenteel ondersteund door de wetenschap.

De bekende cardioloog Pim van Lommel heeft dat in zijn on-

langs verschenen boek ‘Eindeloos bewustzijn’ wetenschappe-

lijk kunnen aantonen. De dood is geen bedreiging meer. Er is al-

tijd continuïteit van leven en van bewustzijn. Voor een leven na

de dood hebben wij geen bewijs meer nodig vanuit de opstan-

ding uit de dood van Jezus. Dat was dan ook nooit de bood-

schap van Jezus. De nadruk van wat hij wilde zeggen lag niet

op een ‘hiernamaals’, maar op het ‘hier-nu-maals.’ Wat hij wil-

de zeggen was dat dit ‘eindeloos, goddelijk bewustzijn’ tijdens

dit leven al te smaken is. Voor iedereen, overal. Dat is de bete-

kenis van wat Jezus zegt: “Ieder die de betekenis van deze

woorden vindt, zal de dood niet smaken.”

Noten

* * * * * *
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dit geloofde en zich liet dopen, kon aan deze uiteindelijke ver-

lossing deelachtig worden. Anderen niet.

Op deze manier werd, drie eeuwen na de dood van Jezus,

voor de orthodoxe christenen de scheidslijnen duidelijk ge-

trokken, tot op dit moment. Hiermee werd ook de macht van

de Kerk over het wel en wee van de mensheid vastgelegd,

want alleen de kerkelijke leiding had nu nog uitsluitend via

Jezus Christus toegang tot het goddelijke. Hiermee werd even-

eens een theologie geschapen die intolerant was ten aanzien

van alle afwijkende opvattingen en die nadien gemakkelijk

kon worden misbruikt.

Maar er gebeurde meer. Op hetzelfde Concilie van Nicea werd

immers ook de kiem gelegd van een definitieve scheiding tus-

sen de goddelijke en menselijke wereld. Want zelfs in Jezus,

zo beweerden de bisschoppen, was de goddelijke natuur van

de menselijke gescheiden. Alleen in zijn persoon was de brug

naar God nog aanwezig. Zo werd God buiten en boven de we-

reld geplaatst en werd de aarde een tranendal vol zondige

mensen. Totaal afhankelijk van de genade van Jezus Christus

zoals deze in de Kerk werd verkondigd.

Ofschoon een aantal bisschoppen tegen deze theologie be-

zwaar aantekenden, kreeg dit denken toch zijn beslag in het la-

tere Concilie van Chalcedon (451 AD) waarin deze theologi-

sche opvatting de naam kreeg van ‘de twee-naturenleer van Je-

zus Christus’. Een constructie die onlangs nog door Harry Kui-

tert in zijn geruchtmakend boek over Jezus “een mislukt denk-

model uit de vijfde eeuw” genoemd werd.

Terug naar de bron
Is er een alternatief voor dit ‘mislukte denkmodel’? Daarvoor is

het goed terug te gaan naar de bron. In een van de codices die

gevonden zijn in Nag Hammadi, het Evangelie van Thomas ,

beschikken we over een authentieke bron over het leven van Je-

zus. Hierin zijn woorden bewaard die het diepste geheim van

Jezus nog aan ons kunnen doorgeven. Het is een zeer oor-

spronkelijk geheim, want de oervorm van deze bijzondere ver-

zameling oneliners van Jezus stamt nog uit 50 A.D., een paar

jaar na Jezus’ dood. Hier kunnen we Jezus nog horen zoals Hij

toen sprak. Zodat hij nu nog, buiten alle over hem geformuleer-

de dogma’s om, rechtstreeks tot ons hart kan spreken.

Ze zijn opgetekend door Didymos Judas Thomas, letterlijk

de Tweeling Judas Thomas. Didymos is hier duidelijk een co-

dewoord, een verwijzing naar diegenen die nog geloven in de

‘dualiteit’ van ons bestaan. Alsof dit zou bestaan uit een ge-

scheiden menselijke en goddelijke natuur. De levende Jezus,

zoals hij in dat evangelie genoemd wordt, maakt ons duidelijk

dat deze scheiding een illusie is. Met de komst van Gods Rijk

is deze tweespalt opgeheven en kan in dit tijdelijke leven het

eeuwige, goddelijke leven worden gesmaakt. Daarmee begint

dit evangelie dan ook.

In logion 1 zegt Jezus: “Ieder die de betekenis van deze

woorden vindt, zal de dood niet smaken” . De mens heeft ge-

noeg mogelijkheden om in dit leven het goddelijke te ervaren.

Daarvoor zijn geen aparte inwijdingen meer nodig, zoals de

mysteriegodsdiensten gaven. Ook geen verlossing door Jezus’

kruisdood. Daarover wordt in het Evangelie van Thomas niet

gesproken. Waarover dan wel? Over het oplossen van de

scheiding tussen ogenschijnlijk twee naturen, de menselijke en

de goddelijke.

Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is zoeken nodig, maar het re-

sultaat is al gegeven. Logion 2 spreekt daarover: “Hij zal zich

verwonderen en hij zal over het Al regeren”.

Is dat werkelijk mogelijk? In het derde logion geeft Jezus

een advies: “Het Koninkrijk is in je en buiten je. Als je jezelf

kent, zul je worden gekend en zul je weten dat je een kind bent

van de levende Vader.”

Dit thema komt herhaaldelijk voor in de woorden van Jezus.

Hij spreekt in deze oudste bron herhaaldelijk over “jezelf ken-

nen” en daarin de wezens-eenheid met de Vader herkennen.

Anders dan de orthodoxe christenen later zullen zeggen, geldt

deze wezens-eenheid voor ieder mens. De gnostische traditie

houdt hieraan vast. De ziel van iedere mens, zijn ‘goddelijke

vonk’, is van dezelfde substantie als Gods wezen. De mens is

naar Gods beeld geschapen en blijft rechtstreeks met God ver-

bonden. Herhaaldelijk wordt gezegd: “Zoals een lichtstraal ver-

want is aan de zon, zo is ook de mens verwant aan de bron.”

En: “Wij hebben de gelaatstrekken van de Vader.” De beeltenis

van God, die elk mens in zich draagt als een kind dat op zijn

ouders lijkt, is het “oorspronkelijk gelaat” van de mens.

Hoe kun je daaraan worden herinnerd? Jezus laat er geen

twijfel over bestaan: leer dat van een kind. In logion 4 zegt Je-

zus: “Een oude man zal niet aarzelen een kind van zeven da-

gen te vragen naar de plaats van het leven, en hij zal leven.”

Een kind van zeven dagen, nog niet besneden, nog geen deel

van de maatschappij, nog puur en in onschuld. In zo’n pasge-

borene is er nog geen scheidding tussen binnen en buiten, tus-

sen een ik en een niet-ik. Alles wordt nog in eenheid ervaren.

Dat is het begin van het leven. Voor Jezus ook het uiteindelij-

ke doel. Dat doel kan hier en nu bereikt worden, zoals in hem

gebeurde bij de doop. Het Rijk Gods openbaart zich in je, als

je weer wordt als een kind.

In meer dan honderd prachtige, inspirerende teksten legt

Jezus dit uit. Hij spreekt niet over zijn dood die zonden zou

moeten vergeven of over zijn fysieke opstanding. Wel over de

aanwezigheid van het Rijk Gods in de harten van iedereen.

Voor hem is dat de dood van het ego en de opstanding van de

mens die niet meer sterft. Overal en op elk moment kan deze

opstanding plaatsvinden, als je jezelf ervan bewust wilt wor-

den. Helaas gebeurt dat in de ogen van Jezus nog maar zelden.

In logion 113 lezen we: “Zijn discipelen zeiden tot Hem:

“Wanneer zal het Koninkrijk komen?” Jezus zei: “Het komt

niet door het te verwachten; zij zullen niet zeggen: Zie hier, of:

Zie daar. Maar het Koninkrijk van de Vader is verspreid over

de aarde en de mensen zien het niet.”

Spirituele opstanding nu
We zijn hiermee bij de kern van Jezus’ leven en boodschap.

De historische Jezus predikte een verlossing van binnen uit,

een mogelijkheid die Hij zelf had ervaren bij zijn doop. Voor-

dat anderen van hem een verlosser-van-buitenaf maakten,

maakte Hij duidelijk dat het Rijk Gods al was aangebroken.

Het was alleen een kwestie van dit leren zien in het hier-en-nu

zo. Niet daar of dan, niet in het hiernamaals, maar hier en nu.

Dit waren en zijn nog steeds de bevrijdende woorden van Je-

zus. Als je bewust bent van je goddelijke wezen, van je ware zelf,

van de goddelijke vonk in je – en die bewustwording kan op elk

moment plaatsvinden – is Gods Rijk voor je aangebroken.

Voor de duidelijkheid: Jezus zegt niet dat het Rijk Gods

eens zal aanbreken, in de toekomst, of na je dood. Hij spreekt

niet over de continuïteit van de verborgen goddelijke vonk na



In deze nieuwe rubriek vertellen onder andere auteurs en musici, via korte interviews over hun boek,
muziek en andere in het oog springende activiteiten die voor de lezers van Reflectie interessant kunnen zijn.

Lambèrt de Kwant

Songs for life and death

Countertenor Sytse Buwalda: Tijdens concerten gaat er een golf van energie en trillingen van mij uit

One charming night gives more delight

Than a hundred lucky days.

Night and I improve the tast,

Make the pleaser longer last,

A thousand several ways

H. Purcell.

“Leven en Dood. Op 8 september 1978 komen zij voor het

eerst bewust in mijn leven. Ik hoor vader, staand in de deur

van de opkamer, nog zeggen: “Oma is overleden.” Die ene zin

verandert mijn leven. Een deur, waar met grote letters ‘intens

verdriet’ op staat, wordt geopend en maakt me onbewust een

completer mens. Nú is er een Sytse van uitersten; van Sound

the trumpet tot In darkness let me dwell. In de muziek is het

juist dat laatste dat het meest fascineert.”

Woorden van de countertenor Sytse Buwalda, zoals die te

vinden zijn in het cd-boekje bij de ontroerende cd Songs of

Life and Death. Sytse Buwalda begon zijn zangstudie op vijf-

tienjarige leeftijd. Hij studeerde bij Paul Hameleers en aan het

Sweelinck conservatorium te Amsterdam bij Cora Canne-

Meyer. Hij volgde Meester-cursussen bij Paul Esswood, Max

van Egmond en John Shirley Quirck. Momenteel wordt hij ge-

coached door Paula de Wit. Sytse Buwaldais is al op vele cd’s

te horen, zoals onder andere op de door Kruidvat uitgebrachte

Bach-cantates in de Bach editie. Met zijn uitzonderlijke hoge

stem is Buwalda net als Vaughan Schlepp een begrip in de

wereld van de historische uitvoeringspraktijk. Je kunt horen

dat vooral dit type stem, de ‘altus’, gebruikelijker was in mu-

ziek van vóór 1800, zoals van Dowland en Caccini. Maar juist

ook in nieuwer repertoire geeft Buwalda op dit concert een

ongekende glans aan werken van Gershwin en Poulenc.

Melancholie
Reden om in Reflectie aandacht aan deze cd te schenken is

zijn cd Songs for life and death.

De cd is zijn ode aan het leven en de dood zoals beleefd

door enkele van Engelands beroemdste 17-eeuwse componis-

ten en waarin melancholie een grote rol speelt. Melancholie

waarvan Plato vond dat je daarmee een hoger staat van inspi-

ratie kon bereiken om dit vervolgens via artistieke wegen te

uiten. In de Middeleeuwen werd melancholie als een (dui-

velse) ziekte gezien, maar in het Tudor Engeland werd het als

een cultstatus gezien en beschouwde men het als een essen-

tieel deel van het leven. Iemand als John Downland was een

meester in dit genre. Na gepassioneerde uitbarstingen word je

weer op jezelf en de stilte teruggeworpen om je over te geven

aan de onvermijdelijke duisternis. Zijn onmiskenbare talent

voor het uitdrukken van pijnlijke emoties in muziek, zonder

ooit clichématig of gemanierd te werken, heeft vele componis-

ten van na zijn tijd geïnspireerd. Ze zijn in deze hectische tijd

een ware verademing, een her-ademing om naar te luisteren.

Vooral door de indringende en aangrijpende manier waarop

Sytse Buwalda de liederen vertolkt. Eerder verscheen op zijn

eigen label de cd Sacred Aria’s.

Doodsangst
Nog ziet hij zichzelf huilend staan op die trap van de opkamer.

Hij is dan 5 jaar, uit de speakers klinkt keer op keer de hart-

verscheurende stem van Bor de Wolf: “Dag lieve omgewaaide

eik”. (Hij heeft de plaat nog.) Het is zijn eerste herinnering aan

een lied dat hem tot in zijn ziel weet te raken. En vanaf zijn

twaalfde begint dan, wat hij noemt de emotionele achtbaan of-

wel pubertijd. Onder andere Mon Dieu van Edith Piaf en Ach

Herr, lass dein lieb Engelein uit Bachs Johannes Passion heb-

ben hem sinds zijn vijfde diep geraakt en allemaal gaan ze

over leven en dood.

Binnenkort wordt een interview van mij met hem uitgezon-

den . Hij spreekt hierin over zijn treffende cd. Voor Reflectie

had ik vast een kort gesprek met hem over zijn drijfveer om

een dergelijke cd op te nemen.”Het is inderdaad een ode aan

het leven en een ode aan de dood”, zegt hij. “In deze tijd

P R O F I E L
zonden. Nadat het zoenoffer was volbracht, nam God zijn

Zoon weer bij zich om naast Hem op de troon te zitten en ‘te

oordelen over levenden en doden’.

Zo hadden de kerkvaders van de vroege Kerk het geformu-

leerd en zo was het ook in werkelijkheid. Athanasius, een van

de kerkvaders, had duidelijk gesteld dat het “Woord vlees was

geworden, om Zich in onze plaats aan de Vader te offeren.”

Van Augustinus was de zinsnede bekend: “Christus, de zonde-

loze, vergoot Zijn bloed om ons van de schuldenlast van de

zonden te bevrijden.” Dat was belangrijk om te weten, want

eenmaal van zonde bevrijd, was men in principe gered.

Zo werd het ook in de vroege christelijke concilies van de

vierde en vijfde eeuw vastgelegd. Lange tijd kon deze geloofs-

belijdenis dan ook in de christelijke wereld als belangrijkste

formulering van het geloof worden gezien en verkondigd. Zij

gaf ook zekerheid. De zekerheid van een God die een wel-

doordacht plan heeft met de wereld en die de aarde rechtvaar-

dig bestuurt en leidt.

Nieuwe ‘canonieke exegese’
Het was ook een constructie die de Kerken veel macht gaf,

want zij bemiddelden via Jezus Christus tussen God en deze

wereld. Volgens de katholieke leer zijn bovendien nog steeds

alleen haar bisschoppen gerechtigd het verkeer over die brug

naar God te regelen. De allerhoogste bruggenbouwer, de pon-

tifex maximus, is de paus van Rome.

Geen wonder dan ook dat de huidige paus Benedictus XVI

het standpunt van deze vroege concilies nog steeds met verve

verdedigt. Niet alleen als paus, maar, zoals hij zegt, ook als

wetenschapper. Daarom heeft hij onlangs een boek uitgege-

ven, waaraan hij ook als theoloog J. Ratzinger, heeft gewerkt.

Het heet ‘Jezus van Nazareth’ . Centraal staat een persoonlijk

zoeken dat vooral getekend wordt door een kritiek op de histo-

risch-kritische exegese over het vroege christendom. “Deze

exegese heeft”, zo zegt de paus, “teveel schade berokkend aan

de gelovigen en moet daarom vervangen worden door een

‘canonieke exegese’.” Dat betekent: de bijbel niet wetenschap-

pelijk onderzoeken vanuit objectieve, wetenschappelijke crite-

ria, maar vanuit een geloofsbeslissing. Alles wat in de Bijbel

te lezen staat, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, moet

gezien worden vanuit het geloof in Jezus als Zoon van God

die gestorven is voor onze zonden en door God uit de doden

opgewekt. De paus roept op eerst deze “Glaubensentschei-

dung” te maken, want “alles Andere ist utopisches Gerede”,

al het andere is utopisch gezwam. Sterker kan het niet gezegd

worden. Maar klopt het?

Het ontstaan van de Verlossingsleer
Jezus’ dood moet voor zijn volgelingen een groot persoonlijk

drama en een grote, bijna niet te verwerken, schok geweest

zijn. Terwijl een groot aantal volgelingen van Jezus een ingrij-

pen van God verwachtten, gebeurde dat niet. Ook niet toen Je-

zus gedood werd. Hadden de machten van het kwaad over-

wonnen? Dat kon niet. Dus moesten er ander interpretaties ge-

geven worden aan Jezus’ dood. Het heeft ongeveer driehon-

derd jaar geduurd voordat dit zijn beslag kreeg in de dogma’s

waar de paus nu van uitgaat.

Aanvankelijk ging men Jezus ‘de Messias’ noemen. Dat

riep verzet op bij de Joodse gemeenschap, want die verwachtte

ook een door God gezonden Messias, maar dan iemand die

hen van de Romeinse onderdrukking zou bevrijden en hun de

heerschappij over de wereld zou geven. Want Messias, in het

Hebreeuws masjie’ach en in het Grieks Christos, betekende

voor hen de door God gezalfde koning. Jezus was dat volgens

de Joden niet. De eerste volgelingen van Jezus claimden deze

titel wel, vanwege zijn leven en leer en gingen hem Jezus de

Christus noemen. Het werd later, in het begin van de tweede

eeuw, in de Griekse wereld hun geuzennaam: christenen. Alle

christenen, ook nu, herkennen deze naam.

Binnen dit oerchristendom waren vanaf het begin veel ver-

schillende interpretaties hierover mogelijk. Een ervan, die de

latere orthodoxe interpretatie van Jezus’ dood zou uitwerken,

kwam voort uit een poging een totaal nieuwe betekenis te ge-

ven aan de kruisdood van Jezus. Deze christenen gingen Je-

zus’ kruisdood als een ‘zoenoffer voor de zonden’ interprete-

ren. In plaats van een mislukking, was het juist zo door God

bedoeld. De praktijk van het zoenoffer was bekend in het

vroegere Jodendom. Jaarlijks verzoende de hogepriester de ge-

zamenlijke zonden van het hele volk, door een rituele slach-

ting van een lam voor God. Dit beeld was ook verbonden met

dat van een zondebok waarop alle zonden van het volk werden

overgedragen, om vervolgens de woestijn te worden inge-

stuurd. Als Jezus gezien kon worden als het onschuldige lam

of de zondebok, dan had zijn kruisdood in ieder geval beteke-

nis. Met name de apostel Paulus heeft veel bijgedragen aan

deze beeldvorming.

Later ging men ook Jezus’ betekenis interpreteren vanuit

de grote mythen die in die tijd bekend waren. In de tijd waarin

Jezus leefde, was dat te doen gebruikelijk. Alle grote mensen

kregen een mythisch aureool om zich heen, zowel met betrek-

king tot hun geboorte, belangrijke episodes van hun leven, als

hun dood. Zo zijn er in de vier evangeliën, geschreven tussen

de jaren 70–100, veel parallellen te vinden met de mythe van

Osiris. Zowel het in de evangeliën beschreven verraad van Je-

zus, de doornenkroon en de kruisiging, als de wederopstan-

ding en hemelvaart. Zij komen soms tot in details overeen met

de Egyptische Osiris legende, zoals opgetekend in de pirami-

deteksten te Sakkara . Voor ons een wonderlijke parallel,

alsof het leven van Jezus al ver voor zijn tijd, in een mythische

tijd plaatsgevonden had. Maar het idee is duidelijk: Jezus was

niet zomaar een gewoon mens, maar een godenzoon met kos-

mische betekenis.

Omslagpunt
Over de betekenis van deze verschillende Jezusbeelden wer-

den voortdurend levendige discussies gehouden. De gnosti-

sche christenen leverden ook een grootse en intelligente bij-

drage aan het debat, zoals wij momenteel in de teksten van

Nag Hammadi kunnen lezen . Maar toen het Christendom

door Constantijn de Grote werd uitgeroepen tot staatsgods-

dienst, moest in de kerkelijke leer eenheid gevonden worden.

Hiervoor riep de keizer in het jaar 325 het eerste grote oecu-

menische Concilie van Nicea bijeen, waarbij de gnostische

christenen in de ban werden gedaan.

De 318 aanwezige bisschoppen legden de basis voor een

nieuwe geloofsbelijdenis die tot nu toe in alle orthodoxe Ker-

ken geldt. Daarin werd geformuleerd dat Jezus de eniggeboren

Zoon van God is, zelf ook God, wezens-een met God de Va-

der. Hij werd vrijwillig mens om aan het kruis te sterven en

plaatsvervangend te boeten voor de zonden van de mensen.

Daarna werd Hij door God opgewekt uit de doden. Alleen wie



was: Hoe kon God dit laten gebeuren? Waarom greep Hij niet

in? Als Hij oppermachtig is, alomtegenwoordig en alles be-

stuurt, waarom laat Hij dit verschrikkelijke dan toe zonder in

te grijpen?

Voor mij werden die vragen een nachtmerrie toen we in

1962 via de tv het proces tegen de oorlogsmisdadiger Adolf

Eichmann meemaakten. Daar zat dan een mens die trots was

een radertje in een gruwelijke oorlogsmachine geweest te zijn.

Die, als hij er de kans voor had gehad, graag nog meer had wil-

len moorden. Hoe kon dit gebeuren? Was God dan blind? Was

Jezus dan voor niets gestorven? Kon ik nog jubelen met Pasen?

Ik wist, dat de traditionele geloofsvoorstellingen het antwoord

schuldig zouden blijven en dat er radicaal anders over God en

de mens gedacht zou moeten worden. Kon dat nog binnen het

Christendom? Waren er nog alternatieven te vinden waardoor je

christen kon blijven en tegelijk niet meer hoefde te geloven in

versleten en grotendeels versteende dogma’s?

Ontdekking van de gnosis
Studie van het oerchristendom gaf meer licht. Hierdoor werd

al snel duidelijk dat de onderliggende mythische leer van de

Kerk over Jezus’ verzoeningsdood en opstanding pas achteraf,

in de eeuwen na Jezus’ dood, ontwikkeld was. En wel door

een kleine orthodoxe stroming binnen het oerchristendom.

Er waren in het oerchristendom ook andere christenen.

Gnostische christenen die een totaal andere interpretatie aan

Jezus’ leven en dood gaven. Voor hen was Jezus’ leven zelf,

zijn boodschap en de realisatie van de Christusnatuur die tij-

dens zijn doop plaats had gevonden, het belangrijkste. Het

was een Jezus die leefde in een tijd van crisis. Die mens onder

de mensen was en een intieme en spirituele relatie had met een

vrouw, Maria Magdalena. Jezus was een Joodse wijze die

Gods Rijk aanwezig wist en de kern van de Wet en de Profe-

ten wist bloot te leggen Hij preekte daarover in Galilea en ver-

oorzaakte later grote opschudding in de tempel in Jeruzalem.

Uiteindelijk stierf hij een dramatische profetendood.

Bij deze gnostische christenen voelde ik me veel meer thuis.

Met name toen de teksten van Nag Hammadi binnen mijn on-

derzoeksveld kwamen en ik in contact kwam met het zeer oor-

spronkelijke, gnostische Evangelie van Thomas . Ik voelde me

toen thuiskomen. Gnostiek werd mijn lievelingsvak.

De Jezus die ik er ontmoette, sprak me aan en leek me au-

thentiek. Hij sprak niet over dogma’s of speciale, vaak levens-

vreemde, regels en voorschriften maar over de ‘kennis van het

hart’. Ik voelde me hierin dichtbij de Bron en tegelijk in con-

tact met iets universeels. Later in mijn leven, toen ik in India

een spirituele grensganger werd, kon dit dan ook een opening

worden naar een waarachtige, eigentijdse wereldspiritualiteit.

Traditionele antwoorden
Vergeleken met het boeddhisme is het christendom een ‘wrede

godsdienst’. Voor de Boeddha is Verlichting ‘het einde van

het lijden’. Maar in de christelijke theologie schijnt het lijden

centraal te staan. In dogmatische studies wordt dan ook ge-

sproken over ‘theologia crucis’, de ‘theologie van het kruis’.

De dag waarop men herdenkt dat Jezus gekruisigd is, wordt

een ‘goede vrijdag’ genoemd. Het roept veel misverstanden op

als je dat moet uitleggen binnen andere culturen dan de Wes-

terse. Het veronderstelt dat de moord op een goed mens ‘goed’

genoemd kan worden.

Het wordt nog moeilijker als je moet uitleggen dat een

mens, die een vernederende dood is gestorven, na verloop van

tijd gezien kan worden als iemand die door zijn dood ‘heil’ en

‘verlossing’ aan de wereld heeft geschonken.

Eeuwenlang was het antwoord dat christenen op deze

vraag gaven helder en eenvoudig: “God heeft de gekruisigde

uit de dood opgewekt.” Lange tijd kon dat eenvoudig geloofd

worden, zonder aarzeling. God troonde volgens ieders overtui-

ging hoog in de hemel en aan Hem was men gehoorzaamheid

en eerbetuigingen verschuldigd. Komt een mens deze ver-

plichting niet na, dan zondigt hij. De mens zondigde vaak en

God zag de zonden van de mensheid. Maar in plaats van zijn

recht op te eisen, zond Hij zijn Zoon om te boeten voor onze

Jezus aan het kruis, Wasili Wasin.

Voor hedendaagse iconen van Wasin: contact p/a Galerie Wim Zwijsen, Mosterdsteeg 8, 1621 HR Hoorn. T. 0229-219256.

info@galeriezwijssen.demon.nl of www.galeriezwijssen.nl

waarin alles zo hectisch is geworden en mensen alleen maar

bezig zijn met morgen en volgend jaar en steeds meer, meer en

meer, is het letterlijk even stilstaan, stilstaan bij het leven en

bij de dood. Ik heb meegemaakt dat een van mijn beste vrien-

den, nog heel jong binnen twee weken overleed en vorig jaar

verongelukte een collega. Nog geen dertig… En de wereld

draait gewoon door zonder hen. Het mooie van het repertoire

op de cd is dat daarin wordt ingegaan op deze aspecten, het le-

ven, dood, de melancholie, de vreugde.”

Later moest Sytse Buwalda een rouwstoet uit de weg gaan,

omdat hij daardoor een hele lading verdriet binnenkreeg en

daarin zou worden meegezogen. Verder een leven waarin hij

jaren een soort doodsangst beleefde. Angst voor een vermeen-

de ziekte. In het cd-boekje schrijft Transpersoonlijk therapeut

Ton Giesberts: “Midden in het leven staan en als de dood zo

bang zijn. In mijn praktijk als Transpersoonlijk therapeut en

maatschappelijk werker ontmoet ik feitelijk alleen maar men-

sen met doodsangst. Angst voor vader of moeder, voor de om-

geving of werkgever, voor de maatschappij of partner. Uitein-

delijk doodsangst voor je eigen IK: het individu zelf. Mensen

leven een (aan)gepast leven waarbij niet altijd voldoende re-

kening gehouden wordt met eigen wensen en behoeften. De

gevolgen daarvan uiten zich veelal in: relatieproblemen, iden-

titeitscrisis en het gevoel alleen met de doodsangst achter te

blijven.”

Herkenbaar?, zo vraagt Ton Giesberts.”

Het vinden van ‘verlichting’ binnen onze westerse cultuur,

zoals die van een zuivere boeddhist, moslim of christen, blijft

volgens hem vaak een wens en hij stelt vast dat we er doods-

bang voor zijn en daardoor niet echt durven te kiezen. “Wat

zullen ze van mij vinden?” is de eerste angstneurose die zich

aandient.

Het is opmerkelijk dat een cd-boekje een dergelijke tekst

bevat. Sytse Buwalda had de vrijheid om dit stukje van zijn

goede vriend te plaatsen, omdat hij de cd in eigen beheer uit-

geeft.”Juist door wat hij over die doodsangst zegt die in mijn

leven zo’n grote rol speelde. In mijn tekst zeg ik overigens dat

‘het nog steeds werk in uitvoering’ is; elke dag dat ik leef, ie-

der lied dat ik mag zingen, vrolijk of verdrietig, voegt iets toe

aan mijn mooie huisje. Voor mij kwam er een vertrouwen in

wat er om mij heen is. Noem het energie of wat dan ook. Je

voelhorens uitstrekken en je niet beperken tot de materie. Ik

denk ook zeker dat het leven na de dood doorgaat en dat er

‘iets’ is, al praat ik niet in termen van hemel en hel. Je hebt

een stoffelijk lichaam en een ziel en ik denk dat wanneer dat

stoffelijk lichaam sterft, de ziel verder leeft. Waarheen, weet

ik niet, maar die bijna-doodervaringen waar je het over had,

wijzen ook sterk in die richting.”

Het is treffend dat we liederen als die van J. Downland ,

Purcell en J. Coprario vandaag nog steeds te horen zijn. De

manier waarop Sytse ze vertolkt laat je niet onberoerd en ver-

oorzaak het bekende kippenveleffect. (Via zijn website kun-

nen muziekfragmenten beluisterd worden.)

Ontroerende teksten die wel heel gevoelig en overtuigend

worden gezongen door Sytse Buwalda en de sopraan Francine

van de Heyden. “Hoe het komt dat mensen zo geraakt wor-

den? Ik gooi een lijntje uit naar boven en dan mag het gebeu-

ren. Ik laat het ook gebeuren.”

Reiki-master
Klanken zijn trillingen en kunnen helend zijn, zoals ook de

stem van Buwalda. Een van zijn beste vriendinnen zei tegen

hem: “Jij heelt wanneer je zingt”en zo ervaart hij het zelf

ook.”Gisteren zong ik het prachtige Stabat Mater en dan vertel

je het verhaal van Maria onder het kruis. Ik geef dat mensen

mee en op dat moment gaat er een enorme golf van energie en

trillingen van mij uit. Sommige mensen zien aura’s en vertel-

len mij dat ik helemaal in het Licht sta, soms een paars licht.

Sommige mensen pikken die trilling op en misschien wel op

heel andere momenten dat jij dan verwacht Mensen kunnen

geraakt worden, anderen worden boos omdat er iets naar bo-

ven kwam, waarmee ze niet geconfronteerd wilden worden,

maar het was kennelijk wel nodig. Daarom kan ik na een con-

cert ook zo moe zijn, want je geeft dan heel veel.”

Sytse Buwalda heeft het afgelopen jaar ook een opleiding

als reiki-master afgerond. Niet dat hij een praktijk heeft, maar

mensen komen wel naar hem toe, zoals collega’s tijdens rei-

zen. “Als je veel reist heb je veel pijntjes, het veel in de auto

zitten eist z’n tol nogal eens. Dat ik energie geef tijdens con-

certen, is op zich natuurlijk al heel mooi.

Een mevrouw komt al jaren naar mijn concerten, zoals de

Mattheus-Passion. In mijn gastenboek las ik dat ze kanker had

en stervende was. Ze had zich uit bed gesleept om dat concert

van mij te horen en is enkele weken later overleden. Dat tilt je

er bovenuit en dan weet je waarvoor je het doet.”

1. www.indigosoulstation.nl, programma ‘Kwantpunt’.

2. www.sytsebuwalda.nl
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Lambèrt de Kwant Lijden, Dood en Opstanding

Over het Bewustzijn dat blijft

Ojas Th. de Ronde

Met het beeld van Jezus, stervend aan het kruis voor onze zonden, heb ik eigenlijk nooit goed raad geweten. Voor veel mensen

blijkt dat eveneens een vreemd en niet reëel dogma. In mijn geval hangt het samen met een goed bedoelde, maar uiterst pijnlijke

gebeurtenis uit mijn jeugd.

Op een dag had ik iets gedaan wat niet mocht en mijn vader nam mij mee naar de Rooms-Katholieke Kerk. Achter in de kerk

hing een grote koperen Jezus aan het kruis met doornenkroon, gewond en kronkelend van de pijn. Mijn vader, die veel van me

hield en me kennelijk iets belangrijks wilde leren, wees ernaar en zei: “Kijk, dat heb jij gedaan”. Ik was ontzet en kon niets zeg-

gen. Mijn vader zei: “Dat is Jezus. Hij is de Zoon van God en gestorven voor onze zonden. Voor die van mij en ook voor die van

jou. Laten we tot hem bidden”. We hebben gebeden, ik met tranen in mijn ogen, en zijn zwijgend de kerk uitgegaan.

Het beeld bleef me achtervolgen. Ik kon het niet begrijpen. Was het zo erg wat ik had gedaan? Had Jezus dat geweten? Waar-

om moest hij dan zoveel lijden? Wilde God dat? Wat voor een God was dat dan wel? Ik kon het niet geloven en werd tegelijk ook

bang. Als we naar de kerk gingen en we langs het beeld liepen, voelde ik me in de gevarenzone. Terwijl anderen vroom bij dat

beeld baden, bleef ik uit de buurt en was blij dat we weer buiten waren.

In mijn puberteit had ik een keer een goed gesprek met mijn vader. Ik vroeg hem toen op de man af waarom hij dit toen zo te-

gen mij gezegd had en of hij dit wel zo zeker wist.

Wist hij zeker dat Jezus dit gezegd had? Had Jezus gezegd dat alle mensen, ook al die miljarden die na Hem nog zouden ko-

men, vanwege hun zonden de dood verdienden? Dat alleen zijn vreselijke dood ons daarvan zou bevrijden? En dat wij pas be-

vrijd zouden kunnen worden als wij in Hem zouden geloven en gedoopt zouden worden?

Ik herinner me dat mijn vader me wat onzeker aankeek en toen zei dat dit in ieder geval het geloof van de Kerk was waarin hij

vast geloofde. Dat het daarom ook maar goed was dat een ongeboren kindje van een tante, in ieder geval nog gedoopt was.

Anders zou het reddeloos zijn verloren.

Ik wist dat mijn vader hiermee in een lange, christelijke traditie stond. Een traditie die zijn waarde had bewezen. Maar voor

mij was het op dat moment niet te verteren. Het was ook het moment waarop mijn besluit viel om dit helemaal uit te zoeken. Daar

heb ik gelukkig de kans voor gekregen.

Onderzoek naar de feiten
Ik trad in bij een strenge, Franciscaanse orde, de Kapucijnen

ofwel ‘fratres poenitentiae’, waar traditioneel ‘plaatsvervan-

gend boete doen voor de zonden van de mensen’ een centraal

thema was in de spiritualiteit. Overal in het klooster hingen

kruisbeelden om ons daaraan te herinneren.

Maar het bleek niet meer aan te slaan bij ons als jonge novi-

cen. Er kwam veel kritiek op. In de latere, theologische studie

werd die kritiek nog eens stevig onderbouwd. We studeerden

een theologie die sinds de Verlichting rationeel was geworden

en ook geïnteresseerd was in het onderzoek naar de historische

feiten. Voor de katholieke Kerk was het Tweede Vaticaanse

Concilie (1962–‘65) een geweldige stimulans om deze herbron-

ning serieus te nemen. We werden aangespoord om zowel de

bijbelse bronnen opnieuw te bestuderen als ze te actualiseren

voor de moderne, naoorlogse wereld.

Uit dit onderzoek bleek een groot verschil tussen de histo-

rische Jezus en zijn oorspronkelijke boodschap aan de ene

kant en de Christus van het geloof aan de andere kant. We

werden geconfronteerd met een pijnlijke breuk, een moeilijk te

verwerken ‘discontinuïteit tussen historie en geloof,’ zoals dat

in het vakjargon van de exegeten heette.

Jezus was een Joodse wijsheidsleraar en had mogelijk zijn

dood nooit als ‘verzoening voor de zonden van alle mensen’

gezien. Hij had zeker ook nooit aan een Kerk gedacht. Wat wij

daarover geloofden, was na Jezus’ dood ontwikkeld en had

vage, mythische trekken. Die van een God Die hoog in de

hemelen troont en van daaruit de wereld bestuurt. De vraag

kwam natuurlijk: “Waren wij we nog bereid in een dergelijke

mythe te geloven?” Was er nog sprake van een goddelijk

plan waardoor de zonden en de gevolgen daarvan door de

dood van Jezus waren vergeven en uitgewist? Was de fysie-

ke opstanding van Jezus na zijn dood voldoende valide be-

wijs daarvoor? De bereidheid om daarin te geloven slonk in

het zicht van een seculiere wereld waarin die boodschap ge-

bracht moest worden.

Theologie na de Holocaust
De bereidheid om deze mythische verhalen te geloven, werd

voor velen van ons onmogelijk in het zicht van de gruwelen

van de laatste wereldoorlog. We hadden die zelf nog gedeelte-

lijk meegemaakt en later gehoord hoe er miljoenen onschuldi-

ge medemensen de dood in gejaagd waren. ‘Waar was God in

Auschwitz?’ Die vraag hield miljoenen bezig. Heeft God ons

verlaten? Is zijn plan gewijzigd? Betekent Jezus’ verzoendood

nog iets? Hoe nog te leven in een wereld die door God in de

steek gelaten schijnt te zijn? De theoloog Bonnhoeffer had

vanuit het concentratiekamp indringende brieven hierover ge-

schreven die van grote invloed waren op de latere theologie.

Het drukte de theologie met de neus op de harde feiten.

Telkens opnieuw kwamen de pijnlijke vragen waarop vanuit

de traditionele theologie nauwelijks een antwoord te geven



De vrouw komt om wanneer hij haar de baby afpakt en ze zelf

een zware val maakt. Frollo ziet het kind als een duivel, daar

het zwaar verminkt is, maar wordt door de aartsbisschop te-

gengehouden voordat hij het kind kan verdrinken in een put.

Deze overtuigt hem voor het kind te zorgen om zo zijn zonde

voor het doden van de zigeunervrouw goed te maken. Hij

stemt met tegenzin toe, op voorwaarde dat het kind in de kerk

kan wonen. Hij noemt het kind Quasimodo. Twintig jaar later

is Quasimodo de klokkenluider van de Notre Dame. Frollo

staat erop dat hij zich nooit buiten de kerk vertoont, daar men-

sen hem zullen haten om zijn lelijkheid. Op aandringen van

zijn enige vrienden, drie waterspuwers die in Quasimodo’s bij-

zijn tot leven komen, gaat Quasimodo toch de stad in, zodat hij

het zottenfestival mee kan maken. Omdat die dag iedereen in

een gek of lelijk kostuum rondloopt, valt hij niet op.

Ook denk ik aan de ontroerende film “The Elephant Man”

(1980). In de vergaderzaal van het Pathologisch Instituut van

Londen stelt de jonge chirurg Frederick Treves aan een groep

dokters een gruwelijk uitziend wezen voor. De man is zo mis-

vormd dat hij gedoemd is zijn leven te slijten als kermisattrac-

tie, maar hij is in wezen heel intelligent. Prachtige en ontroe-

rende films die de samenlevingen van toen en nu een spiegel

voorhouden. Samenlevingen die best met kinderen willen gru-

wen op de kermis, maar daarbuiten moet de man zich maar

niet vertonen, net zoals Quasimodo.

De geschiedenis herhaalt zich en de presentatrice is een

20-eeuwse Quasimodo. Kinderen worden intussen veelvuldig

aan geweld blootgesteld, ach ja, dat is vermaak, maar waag het

in de VS niet om een blote vrouwenborst op tv te tonen.

Enkele jaren geleden had ik bij mij thuis een gesprek met

een jonge vrouw die mijn huis om de twee weken zou gaan

schoonmaken. We werden het al snel eens en hadden een goed

gesprek. Toen ik haar even alleen had gelaten om koffie te zet-

ten, stond ze mijn boeken te ‘bewonderen’. De sfeer was daar-

na totaal anders en ze vertrok of de duivel op haar hielen zat.

Dezelfde dag belde ze af, ze had het eigenlijk te druk. Van

haar zus hoorde ik dat ze zich rot was geschrokken van al die

enge boeken over de dood en bijna-dood en zo… en ze vond

mij ook maar een rare en enge man.

Daarna liepen zij en haar man met een grote boog om mij

heen, alsof ze bang waren dat mijn blik zou kunnen doden. Ze

maakte ruzie met haar zus, omdat die met manlief wel regel-

matig bij mij koffie kwam drinken. Niks enge man en zo.

Ik heb ook wel eens verwonderde blikken op mij gericht ge-

voeld in de trein, omdat ik weer zo’n ‘eng’ boek zat te lezen en

misschien komen er na klachten van reizigers wel kamervragen

over, waarna er misschien wel een verbod komt om dergelijke

boeken in het openbaar vervoer te lezen. Ik weet het, ik over-

drijf nu, maar het is duidelijk dat alles wat afwijkt van het nor-

male op z’n minst ongerustheid teweeg brengt. Zo is het beter

op een verjaardag ook maar niet over je bijna-doodervaring te

vertellen, want de kans is groot dat er dan een wat ongeruste

sfeer ontstaat. Ook al begint de gastheer er zelf over en je vraagt

er wat meer over te vertellen. Er moeten dan plotseling enkelen

nodig naar huis, want het is al zo laat.

En misschien dat meneer Renckens van de Nederlandse

Vereniging tegen Kwakzalverij, ook wel tot een verbod zou

willen komen om daar openlijk over te praten of te schrijven.

Ik overdrijf weer, ik weet het, maar het is ook hier duidelijk

dat het praten over een leven na dit leven, de dood, een bij-

na-doodervaring, stervensbegeleiding, palliatieve zorg en peri-

mortale ervaringen, nog steeds velen een ongemakkelijk ge-

voel geeft. Nou is daar een verjaardag ook niet voor, maar

soms ontstaan er toch spontane gesprekken, die bij anderen

weer ongerustheid veroorzaken.

Anno 2009 is er nog steeds sprake van een taboe op het

ongewone, maar het is juist het ‘ongewone’ als bijvoorbeeld

een bijna-doodervaring dat velen weer zin heeft gegeven, zo-

wel ervaarders als niet-ervaarders.

En dat die presentatrice met één arm gewoon mag blijven,

is hartverwarmend, net zoals bij ons in Nederland een gehan-

dicapte Nederlandse ‘Lingo’ mag presenteren. Daar zouden

Engelse kijkers van gruwen. Raar volkje die Nederlanders…

die overigens ook weer zo hun eigen Quasimodo hebben die

ze niet willen zien.

Quasimodo als archetype, net als enge mannetjes.

* * *

Keramiek in de Beeldentuin van Gees, Drenthe



* * *

Spiri Classica

Lambèrt de Kwant

Enge man

column Lambért de Kwant

We leven in een samenleving waarin burgers steeds meer be-

schermd willen worden. De staat dient burgers dan ook te be-

schermen tegen ... ja tegen wát eigenlijk? In Nederland lijken er

steeds meer ge- en verboden te komen en de Engelse tv-kijkers

zijn boos, omdat er op de BBC een presentatrice te zien was met

één arm. Kinderen raakten daardoor in de war, begonnen te hui-

len en hadden nachtmerries. Stel je voor, een tv-mevrouw met

maar één arm! Straks komt er een blinde meneer op tv. Niet

goed, want dat vinden kinderen vast ook eng. Tegelijkertijd

gaan er “Guerrilla Games” bij miljoenen over de toonbank.

Games waarin het er heel bloederig toegaat. Maar ja, dat zijn

spelletjes en niet de werkelijkheid en een presentatrice met één

arm komt natuurlijk wel heel dichtbij. Die games, ach dat zijn

spelletjes, maar aan die werkelijkheid van gehandicapte mensen

moet je kinderen maar niet blootstellen. Vandaar vele boze

mails aan de BBC die zich er gelukkig niets van aan trekt en

wijst op de vele positieve reacties. Wat zouden deze ouders

doen als die tv-presentatrice hun buurvouw wordt? Dan moet er

misschien wel een muur om het huis, om zo de kinderen toch

maar niet met haar te confronteren, en op straat moet ze ook

maar niet te veel komen, of je moet haar verplichten een boerka

te dragen, zodat niemand ziet dat ze slechts één arm heeft.

In Nederland was er laatst ook heibel, omdat er ergens in

een o zo nette buurt een hospice zou komen. Kan natuurlijk

niet, want door al die rouwwagens daalt de waarde van je huis,

om nog maar te zwijgen over de schade aan die tere kinder-

zieltjes die daar natuurlijk ook nachtmerries van krijgen.

Er is overigens niets nieuws onder de zon. Denk aan de

film “De klokkenluider van de Notre Dame”, een animatiefilm

van Walt Disney die in 1996 in de bioscoop kwam. De film is

gebaseerd op het gelijknamige boek van Victor Hugo. De film

speelt zich af in het Parijs van 1482. De zigeuner Clopin ver-

telt een groep kinderen het verhaal van de klokkenluider van

de Notre Dame. Het verhaal begint twintig jaar eerder, wan-

neer een groep zigeuners bij hun tocht naar Parijs wordt on-

derschept door rechter Frollo en zijn soldaten. Een van de zi-

geuners vlucht met haar baby naar de Notre-Dame, maar Frol-

lo haalt haar in voordat ze naar binnen kan vluchten.

Woord vooraf

Met dit nummer gaat Reflectie de zesde jaargang

in. Aan ingezonden artikelen deze keer weer geen

gebrek. We moesten er nogal wat uitstellen tot een

volgend nummer. Soms zijn bepaalde artikelen

tijdgebonden, zoals in dit nummer die rondom

Pasen en Opstanding. Daarnaast streven we naar

inhoudelijke variatie van artikelen, waardoor

andere op de voorraadplank

komen te liggen.

Vanaf deze jaargang treft u in ons blad twee

nieuwe rubrieken aan onder de namen ‘Profiel’ en

‘Over het leven van …’.

Profiel: deze rubriek bevat interviews met mensen

die op het gebeid van zingeving, religie en

spiritualiteit actief zijn. Dat kunnen zowel o.a.

auteurs, musici, coaches zijn, als mensen die bezig

zijn met ‘healing’ en therapieën. In deze eerste

aflevering daarvan een gesprek met Sytse

Buwalda, die een bijzondere CD opnam met

gezangen over leven en dood.

Over het leven van…: in deze rubriek vertellen

mensen over hun eigen ervaringen. Religie en

spiritualiteit zijn heel persoonlijk en beleeft ieder

op haar en zijn eigen manier. Het beschrijven

daarvan kan anderen treffen en inspireren. Wij

nodigen u uit om uw ervaring met de lezers van

Reflectie te delen. In dit nummer een eerste

inzending. We hopen er nog

vele te mogen ontvangen.

Geheel iets anders is het volgende. Vaker

ontvangen we Reflectie ‘retour afzender’, met de

vermelding verhuisd. Waar de betrokken abonnee

dan wél huist, is ons niet bekend. Wilt u uw

eventuele adreswijziging ook aan het redactieadres

van Reflectie doorgeven? Zie colofon. Dat spaart

onnodige kosten bij nazending.

Wij wensen u veel bezinning met de artikelen

in dit nummer.

Sluitingsdatum kopij

voor het zomernummer:

25 mei 2009

Het zomernummer verschijnt in juli 2009
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Inhoud van dit nummer:

1 Woord vooraf & Enge man (column Lambèrt de Kwant)

3 Lijden, dood en opstanding (Ojas Th. de Ronde)

8 Pasen, het feest van Jezus’ verrijzenis (X Frank den Outer)

9 Philippus en de opstanding Johan Pameijer

13 Zoektocht naar … Jezus en Paulus (Rachel Sonius)

14 Mystiek als Mysterie van Eenheid (Frits Moers)

18 In Memoriam priester Piet Veltkamp

19 Slechts menselijke warmte (Rob Droog)

20 Liefde en de oorzaak van ons lijden, dl. 2 (Anita Hoevenaars)

22 In Memoriam priester Wim Fokker

23 De vele goden van ons geloof (Theije Twijnstra)

26 Over het leven van... Loslaten (Yvette Bender)

27 Voorbij (Gedicht van Willy Hensen)

28 Profiel: Sytse Buwalda (Lambèrt de Kwant)

30 Boekenvaria (Lambèrt de Kwant)

32 Spiri classica (Lambèrt de Kwant)

34 Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

* * *

Brahms o.a. symfonie nr. 2

Orchestre Révolutionnaire et

Romantique, The Montoverdi Choir

o.l.v. John Eliot Gardiner

SDG 703

Van Johannes Brahms is bekend dat

hij zeer kritisch tegenover zijn werk

stond met als gevolg dat het vaak lang

kon duren voordat hij een compositie

vrij gaf. Dit geldt niet zo zeer voor zijn

Tweede symfonie, die hij in het jaar 1877 gecomponeerd zou hebben.

Toch zegt Sir John Eliot Gardiner in zijn interview met Hugh Wood

(gepubliceerd in het bij de cd behorende boekje), dat Brahms al jaren

daarvoor aan de compositie van zijn tweede symfonie gewerkt zou

moeten hebben. Brahms’ Tweede symfonie wordt evenals de al eerder

op cd uitgebrachte Eerste symfonie, uitgevoerd op authentieke instru-

menten door de musici van het in 1989 door Gardiner opgerichte

Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner zet met deze uit-

gave zijn zoektocht naar de ‘roots’ die de componist als inspiratiebron

gebruikt heeft voort.

De Tweede symfonie wordt op deze uitgave voorafgegaan door

Brahms’ Alto Rhapsody, opus 53 (Nathalie Stutzmann, alt) én door

Franz Schuberts werken Gesang der Geister über den Wassern

(D714), Gruppe aus dem Tartarus (D583) en An Schwager Kronos

(D369). Schuberts werken worden uitgevoerd door The Monteverdi

Choir en de musici van het Orchestre Révolutionnaire et Romantique..

Behalve zijn voorkeur voor transparantie heeft Gardiner ook gevoel

voor dramatiek. Luister naar de eerste, dreigende, donkere maten van

de celli en bassen in de alt-rhapsodie. Het greep me meteen naar de

keel. Het is een van mijn lievelingscomposities en heb het dus vaak

horen uitvoeren, maar nog niet eerder op deze manier. De Alt-Rhapso-

die, voor solo alt, mannenkoor en orkest, ontleent zijn tekst aan Goe-

the’s gedicht “Harzreize im Winter”. In 1777 reisde Goethe door de

Harz, waarbij de winterstemming hem inspireerde tot een ode op het

lot, dat de ene mens geluk, de ander tegenslag brengt. De kern van

het gedicht slaat op een jonge zwaarmoedige theoloog, die door Goe-

the berusting vond.

De eerste strofe “aber abseits, wer ist’s?” voor altsolo tekent de

jonge man, die wanhopig door het winterse verlaten gebergte zwerft. In

het middendeel “Ach, wer heilet die Schmerzen Des, dem Balsam zu

Gift ward? Der sich Menschenhass Aus der Fülle der Liebetrank?”

klaagt de Alt medelijdend over de ongelukkige jongeman. Met de

laatste strofe “Ist auf deinem Psalter, Vater der Liebe, ein Ton seinem

Ohre vernehmlich, So erquicke sein Herz!” zet het mannenkoor in met

een vroom en eenvoudig gebed, aangrijpende achtergrond van de

rustig smekende altsolo. Vooral de manier waarop het Montoverdi-

choir de alt-Nathalie Stutzman begeleidt is zonder meer aangrijpend.

Gardiner’s Brahms, dat smaakt naar meer! Hij maakt de naam van zijn

eigen label “Soli Deo Gloria”dubbel en dwars waar!

GF Händel: Italian Cantates Clori, Tirsi e fileno.

Deel V uit serie Italiaanse cantates van Händel

De Italiaanse klavecinist en dirigent Fabio Bonizzoni werkt voor zijn

project Le Cantate Italiane Di Händel nauw samen met de vakgroep

musicologie van de universiteit van Pavia. Deel V van zijn project is

gericht op de pastorale, driestemmige (twee sopranen en één alt) can-

tate Clori, Tirsi e Fileno (HWV 96). Deze cantate, die hij heeft ge-

schreven in 1707 voor de markies Francesco, is het complexe

liefdesverhaal over de herderin Clori (sopraan Yetzabel Arias

Fernández) en de herders Tirsi (sopraan Roberta Invernizzi) en Fileno

(alt Romina Basso). De zangers worden begeleid door de musici van

La Risonanza onder leiding van Fabio Bonizzoni.

Deel VI uit de serie Le Cantate Italiane Di Händel volgt in de twee-

de helft van 2009, waar ik met het oog op de mooie luisteruren, nu al

naar uitkijk!

Eerherstel voor Carl Friedrich Abel

The Drexel Manuscript

Paolo Pandolfo vioa da gamba

Glossa GCD 921108

De gambaspeler Paolo Pandolfo moet in

zijn toelichting bij zijn nieuwe album toe-

geven, dat hij zich tot nu toe, als het gaat

om de Duitse componist Carl Friedrich

Abel (1723-1787), slechts beperkte tot de

meest bekende composities. Hierin wil hij verandering brengen. Paolo

Pandolfo wil de in vergetelheid geraakte componist opnieuw onder de

aandacht brengen en hem in ere herstellen.

Zijn treffende nieuwe album is gericht op The Drexel Manuscript.

Dit manuscript (uit de bibliotheek van Thomas Gainsborough, kunst-

schilder en vriend van Abel) bestaat in totaal uit 29 solowerken voor

gamba. Abel heeft deze werken geschreven tijdens zijn verblijf in

Engeland (1752-1782).

Op één compositie na zijn alle 29 solowerken uit The Drexel Manu-

script op cd vastgelegd. Nummer 16 uit het manuscript ontbreekt,

doordat hiervan slechts een paar maten op papier vastgelegd zijn én

deze hoogstwaarschijnlijk slechts voor improvisatie bedoeld was. Voor

wie van cello houdt en nog geen gamba solo-cd in huis heeft, is deze

opname beslist een aanrader!

Mozart, The Violin Concertos

Thomas Zehetmair (viool), Ruth Killis (altviool), Orkest van de 18e

eeuw o.l.v. Frans Brüggen

Op het label Glossa verscheen een dubbel-cd met alle vijf vioolconcer-

ten van Mozart plus de Symfonia Concertante voor viool en altviool in

Es-groot. Verantwoordelijk voor de uitvoering zijn violist Thomas Ze-

hetmair, dirigent Frans Brüggen en zijn Orkest van de 18e eeuw. Ook

op deze cd zijn het weer van die overbekende werken, maar op een

verfrissende manier vertolkt. Zoals we dat van Brüggen gewend zijn.

Een heerlijke cd, voor de zondagmorgen en daarna. Frans Brüggen

richtte het Orkest van de Achttiende Eeuw op in 1981. Brüggen had

toen al internationaal roem vergaard als blokfluitist. Met zijn nieuwe

orkest was hij een pionier. Er waren wel bekende barokorkesten, maar

de muziek van Mozart en Beethoven was niet vaak te horen op ‘aut-

hentieke instrumenten’. Het orkest reist inmiddels 25 jaar de hele we-

reld over en krijgt volle zalen. Ook de discografie is indrukwekkend:

tientallen cd’s zijn wereldwijd uitgebracht met muziek uit de barok en

de klassieke periode en zelfs de romantische componisten komen

steeds meer aan bod.

Sony Mendelssohn –editie

Tenslotte aandacht voor de Mendelssohn-editie van Sony. Een box met

vijftig cd’s voor een redelijke prijs, met daarin de bekende werken van

deze componist. In dit Mendelssohn-jaar een must voor zijn bewonde-

raars. De afgelopen dagen luisterde ik naar een cd-box met bloemlezin-

gen uit dit project. Feest van herkenning, vooral omdat het hier deels

oudere opnamen betreft, waarvan ik nog de elpee’s bezit. Zelfs The Phil-

adelphia Orchestra met Eugene Ormandy is van de partij.

* * *

Antonio Vivaldi
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