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In Memoriam: Mgr. Frank Rudolf den Outer

Peter

Halverwege de ochtend gaat mijn telefoon. Het is iemand die
bisschop Frank, die in het ziekenhuis ligt, een kaartje wilde
sturen. Vanwege de adressering werd het ziekenhuis gebeld,
alwaar met enige terughoudendheid de mededeling werd ge-
daan dat bisschop Frank vroeg in de ochtend van dinsdag 20
oktober 2009, op 75 jarige leeftijd overleed.

Ruim een week eerder had hij zich voor de Clericale Syno-
de nog geëxcuseerd vanwege een virusinfectie. Kort daarna is
hij opgenomen in het ziekenhuis.

Bisschop Frank den Outer is bijna 40 jaar priester, een
lange tijd daarvan in de kerkgemeente Arnhem, als hij op 20
mei 2002 tot bisschop wordt gewijd.

Geboren op 25 juli 1934 in voormalig Nederlands-Indië,
groeit hij daar op en wordt na de tweede wereldoorlog naar
Nederland gestuurd om daar te studeren. Met zijn Indisch-the-
osofische roots past hij in de traditie van
de Vrij-Katholieke Kerk.

Of bisschop Frank daar nu de oorzaak
van is, wat ik zelf niet denk, maar in het
najaar 2002 besluit de Clericale (priester)
Synode het voorstel van de Nederlandse
bisschoppen te steunen om in Nederland
alle wijdingen open te stellen ook voor
vrouwen.

De Kerk is per definitie een behou-
dend lichaam. Er is dus veel moed nodig
om in zo’n behoudend lichaam als een we-
reldwijde Kerk, een dergelijk voorstel te
doen waar niet elk land zo liberaal is dan
het eigenzinnige Nederland.

Het blijft niet bij een voorstel; al snel
wordt in november 2002 de eerste vrouw
gewijd. Frank laat in die periode zien
wat zijn kracht is in de wereldwijde onrust
die is ontstaan. Principieel, bescheiden,
houdt hij vast aan dat waarvoor hij heeft
gekozen. Hem wordt op 9 december 2002
in een speciale Algemeen Bisschoppelijke
Synode in London het uitoefenen van zijn
ambt ontzegd.

De kerkleden dachten daar echter an-
ders over. Op 9 juni 2003 wordt, op grond
van de Constitutionele reglementen, een
tweede Algemeen Bisschoppelijke Synode
geïnstalleerd. Door de leden werd wijlen
Bisschop Tom Degenaars als voorzittend
bisschop en bisschop Frank als regionair
bisschop gekozen.

Het onrecht dat vrouwen trof, heeft
bisschop Frank, toen de enige bisschop in
Nederland, in de twee jaar die volgden,
meer dan goed gemaakt. Hij heeft veel
vrouwen wijdingen verleend.

Op liturgisch gebied heeft hij een belangrijke aanzet gegeven
om voor de schriftlezingen formeel gebruik te maken van de
Nag-Hammadi-bibliotheek naast de geschriften uit de canonie-
ke en apocriefe boeken. Binnen de kerkelijke wereld is dat
uniek.

Daarnaast heeft hij het liturgisch fundament verstevigd
door het beschrijven van de in de liturgie gebruikte bronnen.

Bisschop Frank was tot 25 juli 2009 regionaris van de
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Na zijn terugtreden als regionair bisschop, i.v.m. het berei-
ken van de 75 jarige leeftijd, wilde hij verder gaan met het
taalkundig aanpassen van de liturgie.

Als hoofd van de opleiding voor de geestelijkheid droeg
hij zijn kennis en grote interesse voor de christelijke literatuur
en -Liefde over in de vele colleges.

Als wij ergens in het buitenland waren,
konden wij er niet aan voorbij gaan: hij
wilde dan samen onze stem laten klinken
in de akoestiek van elke kerk die geopend
was. En zo gebeurde het ook. Ons maande-
lijks overleg zal niet meer beginnen met de
nieuwigheden op muzikaal gebied. Waren
het niet gezangen voor gebruik in de kerk,
dan was het wel wat hij van zijn muziekdo-
cent aangedragen heeft gekregen: zijn gro-
te kennis op veel gebieden, hij laat een
grote erfenis achter, waaronder een uitge-
breide bibliotheek.

Maar ook zijn bescheiden opstelling is
iets wat velen opviel. Wanneer hij in de
kerk was, dan zat hij liever in de bank tus-
sen het kerkbezoek dan dat hij plaats nam
in het hoogkoor, waar toch altijd een plaats
voor hem was gereserveerd.

Voor zijn leeftijd deed hij nog onver-
wachte uitstapjes. Zo kwam ik er bij veras-
sing achter dat hij met vakantie was. De
woestijn in. Het kon kennelijk niet extre-
mer. Slapen in de open lucht. Hij genoot
ervan. Met een kinderlijke plezier deed hij
dat toch maar.

Dat zal ik in deze mens missen.
Een bijzonder mens, een bescheiden

mens, maar zeker ook een spiritueel mens
en een denker. Wij gedenken hem in dank-
baarheid en liefde.

Moge hij zijn reis voortzetten in het
nieuwe leven en ons vanaf die zijde blijven
inspireren.

* * * * *
* * *

*

Dit portret van mgr. Frank werd de dag

vóór de Requiemmis gemaakt vanaf een

foto, door Dina van der Hagen,

lid van de VKK te Brussel.

De stilte dauwt in mij

en ik word hemel;

Gij zijt voor mij

absolute aanwezigheid en

enige gedachte.

Ik zoek geen woorden meer,

overspoeld als ik ben

van goddelijke

onuitsprekelijkheid.

Ik geef mij gans gewonnen, Heer.

Bestendig dit tijdloze uur

want gij weet:

ik ben broos als een zeepbel

die op het springen staat.



Van Franks Partner Evalidja: De Laatste Jaren

Bijna een maand voor de dag dat Frank ons verliet, hielp hij
mij toen ik een van mijn liedjes zong, ter gelegenheid van het
hertrouwen van mijn zwager in de Achterhoek. Voor de melo-
die zou ik improviseren en dat lukte prima … mede dankzij
Franks ondersteuning. Een van de vele liedjes is het volgende.

Het is nu allemaal zo toepasselijk! Franks heengaan is voor
ons allemaal totaal onverwacht gekomen. Zijn laatste tien da-
gen op aarde, in ziekenhuis de ‘Gelderse Vallei ’ leken in het
begin, zoals ik gekscherend tegen hem zei, op een algehele
restauratie, omdat het soms eerst echt slecht moet gaan, wil
het goed komen.

Eigenlijk hadden Frank en ik voor die periode een reis naar
de Harz gepland, waar wij van de natuur, rust en stilte zouden
gaan genieten. In plaats van die rustperiode is het een strijd ge-
worden rond zijn hart, om leven hier of aan de andere kant. Tij-
dens de eerste week in het ziekenhuis werd van alles onder-
zocht, maar was zijn gezondheidssituatie toch vrij stabiel. Toen
erover de toestand van zijn hart gepraat werd, merkte Frank op
een groot hart te hebben. Ik kan dat voluit beamen; hij kon
moeilijk ‘nee’ zeggen, zeker als het kerkelijke zaken betrof.
Maandag 19 oktober veranderde zijn situatie en moesten wij
met spoed naar het ziekenhuis voor een gesprek met de inter-
nist. Frank had een maagbloeding gehad. ’s Middags kwam hij
helemaal bij, herkende ons na een poosje weer, maakte zelfs
grapjes. Kortom aan het eind van de dag leek hij de oude weer
te zijn. Het is een laatste opbloeien geworden; de volgende och-
tend is hij gestorven, geroepen tot dat ‘hogere leven’.

Ruim een jaar eerder, tijdens onze vakantie op Kreta, werd
duidelijk dat Frank een nieuw begin wilde. Hij vertelde mij het
een en ander over zijn eerste jaren met Karen, over de boeken
die hen toen inspireerden en over hun contacten met de Theoso-
fische Vereniging en met de Onzichtbare Wereld. Dat laatste
wilde hij vanaf zijn 75 weer wat oppakken en tevens de orgel-
begeleiding in het Arnhemse kerkje gaan verzorgen.

In die tijd keken we ook uit naar onze woestijnreis (okto-
ber 2008). Het zou voor Frank tevens een kennismaking wor-
den met mijn ‘dansfamilie’ . Het waren de “Nieuwe tijden,
om je te bevrijden; van oude boeien, verder te groeien. Heb je
zin, in een nieuw begin …” Met onze woestijnreis gingen we
“nieuwe wegen, wat een zegen: nieuwe ontmoetingen en be-
groetingen.” Ik zie ons in onze groep nog lopen, met de zeven
Bedoeïenen en hun kamelen. De eerste dag vochten we met
een woestijnstorm, die gelukkig ophield toen het nacht werd.
Het is echt een wonder te kunnen slapen onder de sterrenhe-
mel en midden in de nacht wakker te worden onder die hemel-
koepel, diepe stilte te ervaren. Tijdens het lopen, 2 dagen voor
de heen- en 3 dagen voor de terugtocht, behouden we meestal
die stilte. Vijf dagen lang zijn we in een oase. Er zijn enkele
palmbomen en verder de grote bedoeïenentent waar we soms
eten en waar we onze sessies hebben. Aan de hand van oefe-
ningen van Hazrat Inayat Khan werken wij dagelijks met de

elementen. Speciale ademhalingen horen er ook bij, evenals
onze dansen, waarbij we mantra’s en liederen uit diverse spiri-
tuele tradities zingen. ’s Middags na vieren volgen stukjes be-
leving. Van het water: in gescheiden groepen gaan we ons
wassen bij de waterput (verrukkelijk !); van de aarde : het el-
kaar begraven in het zand, waarbij Frank – zo vertelde hij later
– een stukje stervensproces onderging (zonder droefheid).

We vormden negen dagen lang een grote familie met de
Bedoeïenen die voor ons en onze bagage zorgden en ons altijd
in de gaten hielden. ’s Avonds na de couscous, vertelden zij
met veel humor over hun eenvoudige leven en deelden met
ons hun muziek, zang en dans. De weidsheid, zuiverheid, stilte
en tijdloosheid van de woestijn maakten een diepe indruk op
ons en weerspiegelden ons onze onvolmaaktheden. Dat leek
mogelijk enigszins op de verzoekingen die Joshua onderging
bij zijn tocht door de woestijn…. Soms was het alsof wij hem
zagen lopen. Het boek “Herinnering van Essenen” (van Anne
en Daniel Meurois de Givaudin) leefde nog steeds in ons. Wij
waren daar in de wintertijd mee bezig geweest en reisden er
een beetje mee terug in de tijd. ‘Joshua’ (Jezus). Frank noem-
de zijn naam altijd met bewondering en eerbied, verwonderde
zich over diens impact …”nog steeds, 2000 jaar later”, zei hij
dan. Zijn meeste boeken gaan over Jezus; sommige meer theo-
logisch, andere vanuit de gnostische hoek. Zo gaf hij mij bijv.
“Schatgraven in Thomas” van Bram Moerland cadeau. Ik ver-
baasde mij erover dat hij dan toch niet echt geïnteresseerd was
in het Aramees, de taal waarin Jesus sprak, (zie de boeken
“Het verborgen evangelie” en “Gebeden van de Kosmos” van
Neil Douglas- Klotz). Enkele van zijn geliefde auteurs waren
Hein Stufkens, Erik van Ruysbeek.’ Willigis Jager. En last but

not least het boek “A new perspective on Jezus – what the

quest for the historical Jezus missed” (James Dunn) , een ca-
deau van zijn engelse schoonzoon.

Ook in de schilderkunst was Frank goed thuis, evenals in
de klassieke muziek. Hij liet mij er vele ontdekkingen in doen.
Met mij ontdekte hij het Griekse lied, en de fado (Portugees)
en het Internationale Folkloristische Danstheater.

We hebben bijna drie jaar lang elkaars werelden verrijkt,
ook in familie- en gezinsverband. En net zoals binnen kerke-
lijk verband ontstaat er nu een groot gemis.

Tijdens Franks laatste week thuis was ik bezig met de
voorbereiding van een dans gebaseerd op een tekst van een
Joodse rabbi:

Frank is terug bij de Bron en maakt nu een reis nog indru-
kwekkender dan onze woestijnreis. Dit is zijn echte nieuwe
begin waarnaar hij op zoek was. Onze gezamenlijke weg gaat
op een andere manier verder. Het was een groot voorrecht sa-
men met hem te hebben mogen zijn – ook in de verschillende
kerkgemeentes – en lief en leed te hebben mogen delen. Ik ben
Frank, ook mijn ‘mon seigneur’ dankbaar voor al wat hij mij
gaf en blijf met hem verbonden in Het Grote Licht, in Onein-
dige Liefde, Vrede en Vreugde. ||



Boekeninfo
Over tijdloze spirituele boeken

Adieu - Een verhaal over sterven

Fennie Kruize

Ik lig in mijn bed. Het staat in de kamer. Ze hebben het daar neergezet. Ze willen me graag dicht bij zich hebben, deze laatste

tijd. Ik kijk naar ze. Ze zijn van alles aan het doen en tegelijkertijd doen ze niks. Vaak komen ze even bij me zitten. Dan houden ze

mijn hand vast. Af en toe stoppen ze een stokje met wat ijswater in mijn mond. Ze strijken ermee langs mijn lippen. Ik lik het na.

Het voelt zo vochtig. “Kijk, ze vindt het lekker”, zeggen ze dan.

Ze hebben me verteld, dat ik ga sterven. Er is niks meer aan te
doen. Ik wist het al een tijdje. Zoiets weet je zelf altijd het
eerst. Maar het is goed, dat ze het ook hebben gezegd. Dan
weten zij het ook.

Ze gaat sterven. Het komt hard bij ze aan. Ze zijn er nog
niet aan toe. Ze willen me nog niet kwijt. Ik merk dat aan hoe
ze me vasthouden. Soms zitten ze bij me met tranen in hun
ogen. Dan strelen ze mijn gezicht en duwen een haarlok weg .

Ik begrijp hoe ze zich voelen. Ik heb zelf ook zo vaak aan
een sterfbed gezeten. Ik ben nu nog warm. Daar genieten ze
van. Ze kunnen me aanraken, me zien. Zo kennen ze me. Zo
willen ze me houden.

Af en toe grijpt de paniek hen aan. Ineens is er dan het be-
sef. Nog maar even, dan niet meer.

Soms glimlach ik. Dan worden ze blij. “Kijk eens. Ze vindt
het fijn, dat we bij haar zijn. Kijk eens, ze is tevreden. ach....”

Soms glipt er ook een traan weg uit mijn ooghoek. Ze den-
ken dan dat ik verdrietig ben. Ik weet niet of ik verdrietig ben.
Misschien ben ik het een beetje om hen, om dat geredder, dat
gedoe om me heen.

Ik kijk naar hen vanaf een afstand. Ik ben er nog wel. Mijn
lijf ligt hier ook nog. En ik hoor en zie alles. Maar op één of
andere manier ben ik er niet bij zoals zij me zien. Zij zien mijn
buitenkant, mijn lichaam, mijn gezicht, zoals ik altijd gekeken
heb. Hoewel, soms ziet iemand het verschil. “Kijk”, hoor ik
dan zeggen, “haar ogen staan anders. Het is net alsof ze al naar
binnen kijkt”.

Kijk ik naar binnen? Of kijk ik naar mezelf?
Wat hier gebeurt, komt me bekend voor. Ik heb dit eerder

meegemaakt. Toen ik in dit lichaam geboren ben, toen was het
ook zo. Toen zagen ze ook mijn buitenkant. Wat een gedoe
was dat. ” Ach wat mooi, wat lief toch, zo’n kleintje. Wat een
wonder toch. Alles zit erop en eraan. En kijk eens hoe rose.”

En dat ging maar door. Ze zagen van alles aan me. Maar
toch klopte het niet. En ik weet weer wat er niet klopte. Ze za-
gen alleen maar mijn buitenkant. Mij zagen ze niet. Ze dachten
toen dat ik en wat zij zagen hetzelfde was.

En nu, nu ik dit lichaam uitga, nu gebeurt hetzelfde.
Ik kijk naar mijn lichaam. Ik merk, dat ik aan het loslaten

ben. Hier en daar zit nog een stukje vast. Maar ik trek me
steeds meer los. Het was goed in dit lichaam te zijn. Soms
baalde ik er wel eens van, als het weer te dik was, of in de tijd
dat ik zoveel puisten had. Een ook de laatste tijd was het wel
moeilijk erin te wonen. Het lichaam paste steeds minder bij
mij. Het wou niet meer wat ik wou.

“Ik was ziek”, zeiden ze, “ik kon niet genezen. Een beetje
uitstel was nog mogelijk”. Dat heb ik ook genomen. Maar nu
is het over.

“Dit is het laatste”, hoor ik iemand in de kamer zeggen. Het
wordt stil om me heen. Ze zitten nu allemaal aan mijn bed. Ik
zie dat hij mijn hand vasthoudt. Hij is mijn lief. Zijn hand
streelt over mijn arm.

Ik zie dat er een traan opvalt. Ik voel dat niet meer. Ik ben
los van mijn lichaam.

“Luister”, zegt er één, “haar ademhaling wordt anders. Ze
valt steeds meer weg.”

Ik heb helemaal niet het idee, dat ik val. Het voelt eerder
alsof ik aan het vliegen ben. Ik voel me zo licht als een vlinder
die wegvliegt op de wind.

Nog eenmaal kijk ik naar ze. Ik zou het zo graag willen
zeggen. Kijk toch eens anders. Pin je niet zo vast op mijn bui-
tenkant. Kijk eens bij mij naar binnen. Ik verlaat dit lichaam,
waar ik ooit in geboren ben. Het huis raakt leeg. Maar ik ben
niet weg. Ik verhuis alleen maar.

Nog even raak ik iedereen aan. Alleen zij voelt het, dat
kleine meisje, dat de dood nog nooit eerder heeft gezien, maar
het nu ook niet ziet. Ze strijkt over haar schouder. Haar ogen
volgen me. “Dag oma”, hoor ik haar in zichzelf zeggen, “tot
de volgende keer”. De anderen huilen. Zij zien en voelen me
niet meer.

Ik hoop dat het niet te lang zal duren, dat ze zien en voe-
len, dat ik er nog steeds ben.

Even ga ik wat verder weg. Ook zij moeten leren mijn
lichaam los te laten. Daar doen ze langer over dan ik. Maar als
ze het hebben losgelaten, dan kom ik terug. Ik zal er zijn in
hun dromen, onderweg, in de tuin, in die eerste voorjaars-
bloem. En voor hem? Misschien in die nieuwe liefde waarin
hij niet mij herkent, maar ik hem wel.

Adieu. Ik ga op weg naar de wereld waar ik alleen maar
hoef te wezen.

* * *
*



Mgr. Frank blijft inspireren

Column Lambèrt de Kwant

Ik had hem al een paar keer gebeld en gemaild, maar kreeg
geen reacties. Dat is niets voor Frank den Outer die, secuur als
hij was, altijd reageerde. Maar goed, wellicht was hij op va-
kantie dacht ik. Nadat Frits Moers ons berichtte dat bp. Frank
in het ziekenhuis was opgenomen, was het duidelijk. Je schrikt
toch even, want eerlijk gezegd vonden wij hem er de laatste
tijd nogal breekbaar uitzien.

We besloten als redactie hem een hart onder de riem te ste-
ken en hem een kaartje te sturen. Van Frits hoorde ik in welk
ziekenhuis hij lag, maar ik had geen kamernummer. Gebeld
naar dat ziekenhuis, maar er was enige aarzeling om mij dat
kamernummer te geven. “Ja, maar ik wil de heer Den Outer
gewoon een kaart sturen.” “Dan moet u bij de contactpersoon
zijn.” Men was duidelijk wat verlegen met de situatie. Nadat
ik was doorgeschakeld naar de afdeling waar Frank lag, hoor-
de ik na enige aarzeling dat “De heer Den Outer vanmorgen
was overleden.” Wat er op zo’n moment door mij heen ging,
is eigenlijk niet in woorden uit te drukken.

Een schrijnend gevoel van gemis, want in de tijd dat Frank
in de redactie zat, was ik aan hem gewend en gehecht geraakt.

Zo gaat dat. Ik dacht: dus geen redactievergaderingen meer
in zijn gezellige huis in Wageningen. Geen gastvrije mgr.
Frank meer die druk in de weer was met koffie, (natuurlijke)
chocolaatjes en koekjes. Er was altijd een heel bijzondere
sfeer, daar in huize Den Outer en naar de redactievergaderin-
gen keek ik ook altijd uit. Dat is dus nu voorbij dacht ik en
bleef een poosje verbijsterd achter mijn bureau zitten. Ik reali-
seerde mij dat ik één van de eerste VKK’ers was die op de
hoogte was van het overlijden van Frank.

Ik besloot wat mensen te bellen, zoals Mgr. Peter en Frits
Moers, die even geschrokken en verbijsterd reageerden.

Het werd een merkwaardig stille dag.

Mooie herinneringen
Aan Frank den Outer bewaar ik mooie herinneringen. Hij was
niet enkel de eindverantwoordelijke bisschop, maar tevens een
gedreven en kritisch lid van de redactie, die ook mijn taak ver-
lichtte door iedere keer een genummerd overzicht met com-
mentaar te sturen van de artikelen. Ja, Frank was kritisch,
vooral inhoudelijk, naar de bijdragen. En op dat gebied kwa-
men zijn academische inzichten niet altijd overeen met de
journalistieke. Toch kwamen we er altijd weer uit. Ook als
Frank bezwaren had tegen een artikel, liet hij zich altijd door
goede argumenten, die ik aanvoerde, overtuigen. Op zo’n mo-
ment zag je die milde glimlach op zijn gezicht met die twin-
kelende ogen.

We zullen die intens missen. Wat wij en de lezers ook zul-
len missen, zijn zijn gedegen en interessante artikelen. Mgr.
Frank was kritisch, ja, maar ook een heel bescheiden mens van
wie ik veel geleerd heb.

Mgr. Frank was christocentrisch gericht en was bijzonder
geïnteresseerd in Bijbelwetenschappen, zoals ook uit zijn laat-
ste artikel blijkt. Maar ook de nieuwe wetenschap (Laszlo,

Goswani, McTaggart, etc) kon hem mateloos boeien en in dat
opzicht was hij doorgaans enthousiast over auteurs die hier-
over in Reflectie publiceerden.

De leider van onze redactie, Frank den Outer, is overge-
gaan naar een dimensie, naar een hoger leven waarover hij
veel heeft gelezen en van waaruit zijn reis verder zal gaan en
waar hij verder zal groeien. Ik haal in dit verband nog even ge-
zang 290 uit het liedboek van de kerken aan:

“Er is een land waar heil’ge meesters zijn – nooit gaat de

gouden dag daar dicht in duisternis en pijn.”

Wij wensen Frank den Outer veel sterkte bij zijn verdere
groei en ontwikkeling, daar in dat “heil’ge” land.

Peter O. Baay
Frank den Outer wordt als leidinggevende van ons tijdschrift
opgevolgd door Mgr. Peter O. Baaij. Met hem had ik al eerde-
re gesprekken over de inhoud van Reflectie waarbij we consta-
teerden dat we beiden op dezelfde lijn zitten. Ook hij is ge-
ïnteresseerd in de nieuwe wetenschap en ziet in het blad ook
graag bijdragen daarover. Van harte welkom!

We zullen als redactieteam Reflectie verder ontwikkelen
tot een volwaardig magazine. In de eerste plaats natuurlijk als
het tijdschrift van onze VKK, waarbij vooral de visie van de
VKK op bepaalde thema’s van groot belang is. Er gebeurt veel
in onze huidige samenleving, waarin alles lijkt te veranderen
en waarin onrust hoogtij lijkt te vieren. Ook op persoonlijk
vlak gebeurt er veel met mensen; velen gaan door zware pro-
cessen heen: verliessituaties, ziekte, dood, verlies van werk en
veel onzekerheid over de toekomst.

En dan is er nog de hype rond 2012, waarover het boek
“Welkom in 2012” schrijft. Mgr Peter en ik spraken al eerder
over het belang van artikelen hierover in Reflectie, maar vooral
de visie hierop vanuit VKK-kring. Er zijn al bemoedigende sig-
nalen dat dit gaat gebeuren, terwijl er ook artikelen zullen wor-
den gepubliceerd van auteurs die niet tot de VKK behoren. Daar
komen wel eens vragen over: waarom artikelen van niet-
VVK’ers? In de eerste plaats is het aanbod van artikelen uit ei-
gen kring gering. In de tweede plaats was mijn voorwaarde om
destijds hoofdredacteur te worden dat het een interreligieus blad
zou worden met ook bijdragen van buiten de VKK. Het is goed
als er kennis wordt genomen van de visies van auteurs van bui-
ten de VKK, waardoor van ons blad en de visie van de VKK
ook door andere spirituele zoekers kennis genomen kan worden.
Als redactie zaten en zitten we wat dat betreft op één lijn.

Toch waken we ervoor dat Reflectie een algemeen spiritu-
eel tijdschrift wordt. De eigenheid en de visie van de VKK
kan nog meer nadruk krijgen en daar gaan we ook voor.

Ook de VKK ontkomt namelijk niet aan vergrijzing en
minder bezoekers, terwijl de VKK bij uitstek een Kerk is voor
spirituele zoekers. Dat bleek ook weer na de Requiemdienst
toen ik mensen sprak van buiten de VKK, die geraakt waren
door deze mooie dienst. Getroffen ook dat de Mis toegankelijk
was voor iedereen. Op een dergelijk moment denk ik, tja, we
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sommige helemaal niet zo aantrekkelijk. Wij moeten aanvaar-
den dat die er zijn. Juist ook door onze schaduwkanten onder
ogen te zien, zoals jaloezie, woede, enzovoort, kunnen we er-
voor zorgen dat die ons niet onopgemerkt beheersen. Hono-
reer alle energieën in jezelf, niet alleen de serieuze, verant-
woordelijke, volwassen stemmen. Kinderboeken maken dit
soms heel duidelijk. Een kinderboek dat ik graag aan onze
dochters voorlas, was Malle Job, geschreven door Karen Wag-
ner. Een gek varkentje dat altijd grapjes maakt, ter plekke rare
liedjes improviseert en zingt, speelt de hoofdrol. Als een norse
bever hem bekritiseert, is hij een tijd lang van slag. Dan her-
vindt Job zichzelf en is hij weer even vrolijk als altijd.

Aanvankelijk identificeerde ik me met Malle Job; zo’n
vrolijke Frans ben ik ook, dacht ik. Maar toen ik eerlijk naar
mezelf keek, realiseerde ik me dat ik ook een norse, zure be-
ver in me heb. En dat gaf grappig genoeg een gevoel van
opluchting, van ruimte. Aha, dit ben ik óók…

Het is nuttig om je minder prettige kanten te zien en te ac-
cepteren, want als je dat niet doet, gaan ze niet vanzelf weg.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en als je niet oppast,
projecteer je kanten van jezelf die je liever niet ziet op je part-
ner, of op collega’s van je werk. Niet jíj bent die zure moppe-
raar, zeg je tegen jezelf – maar wat heb je toch een hoop mop-
perkonten om je heen… Onder ogen zien dat je, net als ieder-
een, ook je donkere kanten hebt, dat je zelf ook zuur en ver-
oordelend kunt zijn, geeft kracht.

In het kinderboek Mio mijn Mio van Astrid Lindgren reist
de hoofdpersoon Mio naar Het land in de Verte. Daar moet hij
het opnemen tegen de wrede ridder Kato. Als Mio de ridder
verslagen heeft, rest van deze niets meer dan zijn ijzeren klauw
en een hoop stenen op de vloer. En… een klein vogeltje dat ein-
delijk naar buiten kan. Het schiet kwetterend en blij de lucht in.
“Het had zeker lang gevangen gezeten.” Mio’s reis is ten einde
en hij kan nu voor altijd bij zijn vader de koning blijven.

De wrede ridder Kato is dus eigenlijk een gevangene van
zichzelf. Zijn eigen beweeglijkheid, kwetsbaarheid, muzikali-
teit heeft hij op slot gedaan. Hij heeft zichzelf klem gezet. Alle
gevaarlijke en kwalijke spelletjes die hij speelt, speelt hij in
eerste instantie met de verschillende delen van zichzelf. Maar
iedereen om hem heen lijdt mee, want iedereen wordt in zijn
project betrokken.

Dat gebeurt in partnerrelaties ook voortdurend. Wij herha-
len scenario’s met de stemmen van onze vaders, moeders en
anderen uit ons verleden. En we proberen onze partners te
dwingen mee te dansen. Om alsnog die waardering te krijgen.
Of onze boosheid te uiten. Eigenlijk mogen we blij zijn, wan-
neer de stilte van onze partner ons een spiegel voorhoudt. Dan
kunnen we het verleden het verleden laten. De volgende keer
dat je woede voelt opkomen, vraag je dan eerst eens af: welk
deel van mezelf wijs ik nu af. Besluit vervolgens geen enkel
deel van jezelf af te wijzen, en kijk wat er gebeurt.

Voice Dialogue is dus ook een heel mooie meditatieve be-
nadering om de eenheid tussen jou en je partner (opnieuw)
zichtbaar te maken. Alles wat je in jezelf (h)erkent, hoef je
niet op hem of haar te projecteren. Je vormt samen een een-
heid, ook al zie je dat misschien (nog) niet. Juist het gevoel
van ‘afzonderlijk zijn’ is eigenlijk de fictie. In een relatie kun
je beter elkaar willen aanvullen dan wedstrijdjes spelen tegen
elkaar. Ben je ervan overtuigd dat je partner jou niet de waar-
dering geeft die je toekomt? Draai het dan om en probeer hem

of haar te geven wat je zelf meent tekort te komen. Pas dan
kan het bij jou zelf naar binnen gaan stromen. Want alles wat
je je partner probeert af te dwingen, kan nooit bij jou aanko-
men. Juist die houding maakt dat onmogelijk. Mensen hebben
vaak het gevoel dat ze te weinig krijgen. Te weinig waarde-
ring, erkenning, aandacht, liefde. Het is een spirituele oefening
om juist dat te geven wat je voor je gevoel te weinig ontvangt.
Dat kan in eerste instantie heel gekunsteld of tegennatuurlijk
aanvoelen. Maar daarmee open je jezelf, of iets in jezelf,
waardoor dat wat je verlangt ook bij jou naar binnen kan stro-
men. Door te zegenen, door het goede te wensen, door te wil-
len helpen, word je zelf gezegend en word je zelf geholpen, zo
laat St.Franciscus zien. En zo leer je ontvangen door te geven.
Eigenlijk is alles je al gegeven, maar door het aan anderen te
geven, kun je dit ook zelf ervaren. Als je ontvankelijkheid ont-
wikkelt, leer je de leegte in jezelf door God te laten opvullen.

* * *

De redactie van Reflectie

wenst al haar lezers

een gezegend Kerstfeest,

een gezellige

jaarwisseling,

en een voorspoedig

en zegenrijk 2010

hebben een prachtige liturgie en ook inhoudelijk heeft de
VKK veel te melden, hoewel ik het op dit punt met wijlen
mrg. Frank eens was en ben dat in dit opzicht enige zelfreflec-
tie geen kwaad kan. De VKK zal nooit een massakerk worden,
vooral niet in een tijd van een algemeen teruglopende kerk-
gang. Mensen worden nu eenmaal steeds individualistischer,
krijgen steeds meer te maken met bewustzijnsverschijnselen,
bijna-doodervaringen en ervaringen rond leven en sterven.
Vooral veel jonge mensen blijken te beschikken over verbluf-
fend spirituele inzichten en wijsheid, waar veel babyboomers
zoals ik op die leeftijd nog lang niet aan toe waren. Zo is de il-
lustratie op de voorpagina deze keer afkomstig uit het fascine-
rende boek Akiane, Haar leven, kunst en poëzie, waarover el-
ders in dit nummer meer. Een 13-jarig meisje dat al schildert
vanaf haar vierde. Een meisje, atheïstisch grootgebracht zon-
der tv en vriendinnetjes, maar toch een lijntje met boven kreeg
en o.a. Jezus schilderde op een manier die velen frappeerde en
ontroerde. En… Akiane is niet de enige. Wereldwijd worden
steeds meer meldingen gemaakt van dergelijke kinderen. Maar
ook een toenemend aantal volwassenen hebben bijzondere spi-
rituele ervaringen.

Het is dus van groot belang dat
Reflectie in een zo breed mogelij-
ke kring verspreid wordt, zodat
mensen weten dat er een Kerk is
voor spirituele zoekers. Waar
verteld wordt van de Oude Mys-
teriën en waar begrip en ruimte is
voor spirituele en andere bewust-
zijnsverschijnselen.

De VKK en Reflectie hebben
een missie. Een missie die ook
mgr. Frank bezielde. Hij zal ons
blijven inspireren. ||

(advertentie)
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De Magie van de Kerstnacht

Johan Pameijer

De essentie van de stilte
De essentie van stilte is heiligheid. Met deze gedachte zouden
we kerstnacht kunnen ingaan. Kerstmis is ons meest vertrouw-
de feest. Tot alle geledingen van de samenleving dringt het
door. Bijna iedereen ervaart de magie van de stille nacht, de
nacht van de winterzonnewende. In die nacht wordt de mythi-
sche geboorte van een spirituele held gevierd. Voor de Chris-
tenen is dat Jezus van Nazareth, de eniggeboren zoon van
God. De Romeinse aanhangers van het Mithraïsme noemden
deze grote ziel Mithras, vanouds de Iraanse lichtgod Mitra, be-
hoeder van de kosmische orde. Ook stond hij voor gerechtig-
heid en de strijd tegen het kwaad. Mede daarom schakelden de
Romeinen hem gelijk met de Onoverwinnelijke Zon, hun Sol

Invictus, wiens feest met grote luister werd gevierd in de nacht
van 24 op 25 december. Het spoor van de oude Mitra loopt
door naar de vereerde Jezus Christus, wiens geboorte-uur viel
in de nacht waarin de Zon zich opnieuw oprichtte, op weg
naar het nieuwe jaar.

Die nacht heeft een sterk magisch karakter. De stormen
van het bijna afgelopen jaar gaan liggen en verblijven in diepe
rust als in de kerken de aloude hymne “Stille nacht, heilige
nacht’ wordt gezongen. Uit eigen ervaring weet ik hoe ontroe-
rend dit moment is. Alle turbulentie trekt zich samen in het
hart, in een louterende tel van diepe overpeinzing. Niets ver-
stoort de rust. Er is vrede, alleen maar diepe, peilloze vrede en
in die stilte daalt de heiligheid van de goddelijke Geest af in
de harten van de mensen. Als je wilt openstaan voor dit god-
delijke ogenblik, wordt het een krachtbron voor het hele ko-
mende jaar. Dat nieuwe jaar wordt geboren uit de heiligheid
van de kerstnacht.

Het is een ware zegen dat stervelingen een dergelijk heilig
moment mogen ervaren. Als je het moet beschrijven, val je
stil. Er bestaan geen woorden voor om de ingedaalde eeuwig-
heid van de kerstnacht te beschrijven. De Tibetanen spreken
van een bardo. “Bardo” is de tussentoestand tussen de dood en
een nieuwe geboorte. Volgens het Tibetaanse dodenboek
duurt die periode 49 dagen, voor ons precies de tijd tussen Pa-
sen en Pinksteren. Maar het begrip “bardo” kent meer beteke-
nissen. Het is de stilte tussen de in- en uitademing, de sluimer
tussen waken en slapen. Bardo is dat onbenoembare, bijna niet
te definiëren ogenblik, waarin de eeuwigheid in onze wereld
van tijd en ruimte indaalt. Heel even is ons bewustzijn verlost
van de kluisters van tijd en ruimte. Het leven valt stil, maar is
tegelijk overvol van passie en liefde. Het eeuwige Nu en het
alomvattend Hier komen samen in een Niets dat vervuld is van
de Volheid, het Boeddhistische Nirwana en het gnostische
Pleroma in een miniseconde. Even ervaren wij een vleugje van
het Koninkrijk der Hemelen.

Wij kunnen het ook ervaren als het geboortemoment van
de Geest in ons fysieke wezen, waarvan de geboorte van het
Jezuskind in een Bethlehemse stal het zinnebeeld is. Over-
drachtelijk wijst deze gebeurtenis in de richting van een kos-
mische openbaring. Ons dagelijkse leven op een zandkorrel in

de onmetelijke kosmos rept zich voort in een ontluisterend
tempo. Nauwelijks blijft er ruimte voor de vraag wie we wer-
kelijk zijn, wat de betekenis is van onze bezeten haast en
waarom we dit allemaal doen. Omgeven door de diepe stilte
van het universum doet ons ijltempo belachelijk aan. Wij zien
de betrekkelijkheid van onze aanwezigheid in het heelal hoog-
moedig over het hoofd. Wij beelden ons in de heersers over
hemel en aarde te zijn en aanbidden “onze” god alsof het oer-
beeld van de universele levenskracht ons hoogst persoonlijke
eigendom is. “Hij”– want uiteraard kan de opperbouwmeester
geen vrouw zijn – wordt nog door velen gezien als het knecht-
je dat onze wensen mag vervullen. En Jezus, zijn zoon (en niet
zijn dochter) en vertegenwoordiger op aarde zal ons aller die-
naar zijn. Ons zicht op onze religie is vertekend tot een cirkel
waarin ons ego de centrale zon is. Onze onderdompeling in het
bardo van de kerstnacht helpt ons in te zien hoe verkeerd het is
te denken in “groot” en “klein”, “veraf” en “dichtbij”, in “ik”
en “gij” en in “man” en “vrouw”.

Schoner dan de dagen
De stille eenvoud van het nachtelijke midwinteruur herstelt de
verhoudingen in de wereld. Tegenstellingen komen samen in
een punt. Een kortstondig ogenblik manifesteert zich de een-
heid van alle verscheidenheid in de bezieling van onze aanbid-
ding. De kerstnacht “schoner dan de dagen” proclameert de
victorie van de ziel. Het bewustzijn trekt zich samen in een
centrum dat even onmeetbaar is als het universum. Microkos-
mos en macrokosmos integreren “opdat de wonderen van de
Ene zich voltrekken”, zoals dat zo fraai gebeiteld staat op de
aloude Tabula Smaragdina van het Alexandrijnse Hermetisme.
Een universele waarheid dient zich aan, terwijl wij oprecht en
ingetogen, omgeven door kaarslicht en dennengroen, met el-
kaar het “Stille Nacht” zingen. Ons diepste wezen verenigt
zich met de heilige waarheid van de Graal, het gulden Vlies en
de reeds genoemde smaragden tafel, mythische symbolen van
de onverbroken grondslag van alle bestaan, ook wel de Chris-
tus-in-ons genaamd.

In de kerstnacht voelen wij ons een en ongedeeld in onze
devote gevoelens voor het jaarlijks herdachte wonder van de
spirituele incarnatie. De zon, onze Vaderster, voltooit zijn af-
daling in de duisternis en keert zich naar het licht. Vanaf nu is
hij rijzende en in de zwarte aarde voltrekt zich het wonder van
de nieuwe bevruchting. Wat zich in de donkere bodem af-
speelt, onttrekt zich aan onze waarneming. In stille verborgen-
heid barst nieuw leven los uit minuscule zaden. Over enkele
maanden voeden wij ons met de rijpe oogst. Amper beseffen
wij hoe Geest en Stof hierin samenkomen om ons een waardig
instrument voor de Geest te verschaffen. Onze lichamelijkheid
staat ten dienste van de innerlijke spiritualiteit, het diepe besef
van de universele wijdheid van leven en bewustzijn.

Elk jaar weer symboliseert de opengebarsten weelde van
de natuur de stille kracht van goddelijke aanwezigheid in de
kern van al-wat-is. Misschien dringt tot ons door dat al deze

Spiritualiteit in Relaties ¹)

Hoe kunnen nu we ons Ware Zelf ontplooien en zo onze relatie tot bloei brengen?

Vincent Duindam

Misschien denk je wel eens: zal ik een relatiesite bezoeken en daar mijn “profiel” achterlaten, wie weet heb ik wel een ‘match’

van 98% met een andere bezoeker, en dan ‘heb’ ik de perfecte relatie. Zo zijn we gaan redeneren door onze ‘culturele

conditionering’. Maar heeft een spirituele relatie wel te maken met “een bezit”, met iemand die ergens op je wacht of eerder met

een houding, een openheid die je zelf kunt ontwikkelen?

Er is veel veranderd in de manier waarop we over relaties den-
ken. De leeftijd waarop de eerste erotische contacten plaats-
vinden, is sterk gedaald. We trouwen vaak pas nadat we een
tijd hebben samengewoond, of we trouwen niet. Niemand
kijkt ervan op wanneer mensen een relatie beëindigen en een
nieuwe relatie aangaan. Maar één opvatting lijkt onaantastbaar
te zijn: de opvatting dat de relatie die je hebt, je gelukkig moet
maken. Ergens ter wereld moet iemand zijn die mij gelukkig
kan maken, denken we. En als ik deze wederhelft gevonden
heb, zal onze relatie een veilige haven vormen. Lukt het niet
met jou, dan misschien met een volgende kandidaat.

Ook in tienertijdschriften vind je allerlei tips die de domi-
nante visie bevestigen. Daardoor geïnspireerd maakte onlangs
een meisje een lijstje met leuke dingen en vervelende dingen
van haar vriendje. Ze wist niet of ze met hem verder wilde,
dus zette ze letterlijk alle plussen en minnen op een rijtje. Ze
had iets meer minnen. Maar het briefje slingerde rond en haar
vriendje vond het op haar kamer. En hij zei: ‘Ik hou van je ..’.
Misschien het beste wat je kunt zeggen, en het kwam weer
goed. Voor zolang als een tienerrelatie duurt.

In de boeddhistische visie is je relatie een sadhana: niet
primair een situatie die je gelukkig maakt, maar een situatie
waarin je je kunt ontwikkelen. Die ontwikkeling zal je uitein-
delijk gelukkig maken. Ook in het Westen vindt deze visie
steeds meer weerklank. “Liefdesrelaties zijn bedoeld voor
zelfonderzoek, innerlijke groei, voor het contact maken met en
oplossen van pijnplekken, duistere delen van het (onder)be-
wustzijn, voor een groeiend bewustzijn van liefde,” schrijft
Iteke Weeda in haar boek Liefde in vele facetten. Je relatie is
ideaal om je spiritueel te ontwikkelen. Want in de ontmoeting
met de ander kom je jezelf tegen, met al je positieve eigen-
schappen, maar ook met je schaduwkanten. Er wordt je een
spiegel voorgehouden.

In oude Hindoegeschriften wordt een mooie vergelijking
gemaakt. In het rotsblok zit een prachtige olifant verstopt. Je
hoeft alleen maar met geduld en met gerichte bewegingen van
je beitel de olifant aan het licht te brengen. Dat is de rijkdom,
de ‘bron’ in jezelf, of je echte Zelf. Voor een spirituele relatie
hoef je niet in eerste instantie naar een prins of prinses in de
buitenwereld op zoek te gaan, maar in de binnenwereld –om te
ontdekken wie je nu echt bent. En welke stukken niet echt bij
jou horen, en die je veilig los kunt laten. Hoe kunnen nu we
onze olifant ontdekken, ons Ware Zelf ontplooien en zo onze
relatie tot bloei brengen?

Zo kun je je beitel gebruiken
Zorg dat je regelmatig tijd alléén doorbrengt, en breng kwali-
teit in je alleen zijn. Dat is altijd van groot belang, of je nu een
partner hebt of niet. Een partnerrelatie heeft veel meer kans

van slagen, als je geleerd hebt hoe je je goed en rustig kunt
voelen als je alleen bent met jezelf. Dan hoef je immers geen
dingen bij je partner te ‘halen’ die hij of zij je toch niet kan ge-
ven. Als je je ‘binnenkant’ op orde begint te brengen, zul je
merken dat de relatie met je partner, en met anderen in het al-
gemeen, veel beter wordt. En het vermogen om lief te hebben
groeit mee.

De belangrijkste les die een relatie je kan leren, is om naar
jezelf te kijken. Je partner krijgt vaak een heel andere kant van
je te zien dan dat wat je als imago aan de buitenwereld toont,
en dat spiegelt hij of zij naar je terug. De voorgehouden spie-
gel moet ons uitnodigen onze eigen binnenwereld te onderzoe-
ken. Dat vermijden we vaak liever. Toch liggen juist daar de
veranderingsmogelijkheden.

De eerste stap is altijd dezelfde: kijk bij jezelf naar binnen
en vergeef jezelf. Vergeef je zelf alles en alles. Vergeef jezelf
onvoorwaardelijk al je fouten. Dat is niet zo makkelijk als het
misschien lijkt, want we kunnen gehecht geraakt zijn aan onze
pijn. Vreemd genoeg is pijn niet minder verslavend dan ple-
zier: je kunt er een identiteit, een zelf aan ontlenen.

Misschien heb je fouten gemaakt. Je hebt zijn post gelezen,
of haar dagboek, of je had een geheime relatie. Je hebt een
klap uitgedeeld. Zulke wandaden kunnen je badend in het
zweet doen ontwaken, ze kunnen aan je vreten. Maar de einde-
loze analyses van je zonden en het ontwikkelen van een
schuldcomplex baten niemand.

Je kunt op die manier een identiteit gaan ontlenen aan pijn
die je veroorzaakt hebt, alsof je daardoor zou weten wie je ten
diepste bent: een schurk. Eckhart Tolle wijst erop dat je je niet
kunt bevrijden van pijn zolang je er voor jezelf een identiteit
aan ontleent. Zolang een deel van je zelfbesef verbonden is
aan je emotionele pijn, blijf je bij elke poging om die pijn te
genezen onbewust geneigd je daartegen te verzetten en je
eigen pogingen te saboteren.

Hetzelfde geldt voor pijn die jou is aangedaan. Als je ge-
kwetst bent door je partner, woedend bent en hem of haar niet
kunt vergeven, blijf je rondlopen met een grief. Het kan je le-
ven vervuilen. Omdat je slachtoffer bent van wat jou is aange-
daan, leef je niet honderd procent. Misschien heb je iets heel
vervelends meegemaakt, misschien iets rampzaligs. Wie ben
ik om te zeggen dat je de dader zou moeten vergeven? Dat kun
je alleen zelf besluiten. Maar het zou wel jammer zijn van je
leven als je besluit dat je voornaamste identiteit die van slacht-
offer is. Op die manier reduceer je jezelf tot je kleinere ik, dat
deel dat heeft geleden en verder moet lijden.

Ons innerlijk stemmenspel
De voice dialogue-methode maakt zichtbaar dat wij allemaal
tal van stemmen (of energieën) in onszelf herbergen, waarvan



weer creëren - die overeenkomt met onze kinderlijke angsten
die diep in ons onbewuste leven. De cirkel is rond. We kunnen
triomfantelijk roepen: “Zie je wel dat ik me dit niet alleen
maar inbeeld?!” Maar als we eerlijk zijn, moeten we erkennen
dat veel van de ellende die wij moeten doormaken door ons-
zelf is georganiseerd, vanuit impliciete angsten en overtui-
gingen, en vanuit de onbewuste neiging onszelf te beschermen
tegen oude pijn. Hoewel we verlangen naar vrede en geluk, is

de weg daar naar toe alleen te vinden door onze eigen draken
te ontmoeten.

Officieel Kerknieuws

Mgr. Peter O. Baaij regionaris van de Nederlandse kerkprovincie

* Tijdens de internationale Algemeen Bisschoppelijke Synode (ABS) in juli 2009 te België, is mgr. Peter O. Baaij voorgedragen

als regionaris van de Nederlandse kerkprovincie. Dat vanwege het bereiken van de 75 –jarige leeftijd van mgr Frank den Outer.

De Clericale Synode Nederland heeft die voordracht unaniem ondersteund, waardoor mgr. Peter vanaf 25 juli onze Nederlandse

regionaris is. [Een aparte toevoeging hier is wel op zijn plaats: spijtig, dat mgr. Frank de feestelijke overdracht in onze kerkpro-

vincie, op 14 november, niet meer mocht meemaken]. Gezien het overlijden van bisschop Frank, zal mgr. Peter in een volgende

uitgave van dit blad zijn visie geven op de functie en werkzaamheden van een regionair bisschop.

* Op 21 november werd mw. Stasja Plug tot priester gewijd in de VKK, door mgr. Peter Baaij. Zij blijft ingedeeld in de kerkge-

meente Haarlem / Bloemendaal.

De Vrij-Katholieke Kerk…

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

celibaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-
soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar
levensonderhoud voorzien.

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

In de ‘VKK in Nederland’ (en aangesloten landen) staan
alle wijdingen en ambten open voor zowel mannen als vrou-
wen. Onder de geestelijken van deze Kerk in Nederland be-
vinden zich momenteel drie vrouwelijke priesters en een vrou-
welijke diaken.

Adressen

Adressen kerkgemeenten in Nederland

voedzame schoonheid ontkiemd is vanuit de kerstnacht, de
verstilde kern van ons explosieve bestaan. De stille, heilige
nacht omvat het Al in zijn oneindige eenvoud. Aan haar ont-
springt alles wat van betekenis is voor lichaam, ziel en geest.
Onze drievuldigheid dankt leven en bewustzijn aan het eeuwi-
ge Zijn, waarvan de kerstnacht een vereerd symbool is. Tij-
dens deze gedenkwaardige nacht zwijgt het ego. Het geeft zich
over aan de energie van het innerlijke Zelf en viert Zijn ge-
boorte in het geopende bewustzijn van de Geest. De essentie
van deze middernachtelijke stilte is heiligheid, het gevoel ver-
enigd te zijn met de eeuwige kern van het menselijke bestaan.

Een Esseense wijze
Alles wat in de kerstnacht wordt herdacht, speelt zich af in het
verborgene. Alle uiterlijke zinnebeelden verwijzen naar diepe
innerlijke werkelijkheden, spirituele processen op kosmische
schaal. Wellicht zonder zich daarvan bewust te zijn maakten de
evangelisten Matteus en Lukas zich tot tolken van deze mysteri-
ën. Ongetwijfeld bevroedden deze auteurs iets van het sameng-
rijpen van geest en lichaam in de beeldrijke taal van de vele my-
then. Matteus liet de Ster aan de hemel verschijnen, de gids die
de drie Magiërs uit de religie van Zarathustra naar de geboorte-
plek van de nieuwe incarnatie leidden. Intussen verschenen de
engelen aan de hemel om de nieuwgeborene lof toe te zingen.
Matteus vermeldde dit niet. Lukas greep de engelenzang aan als
hemelse getuigenis van het aardse wonder dat zich in de stal van
Bethlehem voltrok. De zang trof de oren van herders in de vel-
den van Effatha. Op hun beurt verlieten zij hun kuddes en bega-
ven zich naar de stal, waar de vroedvrouw zojuist het goddelijke
kind in de armen van zijn moeder had gelegd. Zij wond hem in
doeken en legde hem in de voederbak voor het toeziende vee,
de kribbe die het kind tot wieg diende.

Bijna iedereen kent deze charmante legende, opgetekend in
de Bijbel der christenen. Dat het een legende is, bewijst Mar-
cus, de eerste schrijver van een evangelie. Marcus, een Ale-
xandrijn, wijdt geen woord aan de geboorte. In zijn visie be-
gint het leven van Jezus bij zijn doop in de Jordaan, zijn open-
baring als goddelijk afgezant. De Joodse Yehoshoea ben Jo-
seph, wellicht ben Pandira geheten, was volgens Marcus een
onbekende jongeman, wiens eerste levensjaren zich in de ano-
nimiteit hebben afgespeeld. Bij hem geen ster, geen koningen,
geen engelen, zelfs geen herders en geen stal of zelfs een een-
voudige kribbe. Marcus beschouwde de Esseen Yehoshoea als
een van de dopelingen, in wie hij de geest van een wijze ver-
moedde. Bij Marcus komt Jezus het boek der historie binnen
als de wijze leraar, dezelfde kwaliteit die de gnostici aan hem
toekennen. En deze wijze leraar, draagt het geheim van de
incarnatie de wereld binnen.

Het auraveld
De Ster en de drie Wijzen van Matteus komen samen met de
engelen, de herders, het vee en de kribbe van Lukas en teza-
men omranken ze het Kind. Zo ontstaat een mystiek zevental,
synchroon met de zeven chakra’s: kribbe (wortelchakra), vee
(buikchakra), herders (miltchakra), het Kind (hartchakra), de
engelen (keelchakra), de drie wijzen (voorhoofdchakra en de
Ster (kruinchakra). Op hun beurt verwijzen de zeven kosmi-
sche organen, gesitueerd in het etherisch lichaam, naar ons ze-
venvoudige auraveld, samengesteld uit een emotioneel
lichaam, een mentaal lichaam en het liefdeslichaam van het
hart. Daarbuiten strekken zich het manasisch lichaam (hoger

mentaal), het buddhisch lichaam (hoger emotioneel) en het at-
misch lichaam (de persoonlijkheid verbonden met het godde-
lijke) uit. Dit zevental, samen met de zeven chakra’s, die de
kosmische energieën uit de kosmos verdelen over het aura-
veld, bezielt het leven.

Weliswaar kenden de oude bijbelschrijvers de benamingen
‘chakra” en “auraveld” niet, van hun bestaan waren ze, getui-
ge de structuur van hun vertellingen, zeker op de hoogte. Intu-
ïtief haakten Matteus met zijn Ster en de drie Wijzen, en Lu-
kas met engelen, herders, vee en kribbe, aan bij de oosterse
wijsheid, door hun ontleningen aan Perzische en Boeddhisti-
sche legenden. Hun verhaal vertelt ons hoe de incarnatie in
zijn werk gaat, niet alleen de incarnatie van de Jezusziel, maar
ook die van jou en mij.

Het tableau
Onopgemerkt door het intellect daalt de incarnerende ziel af
via de atmische, de buddhische en de manasische sferen naar
de veilige behuizing van het hart, het liefdeslichaam van de
mensheid. In de mythologie zijn het de grot, de stal en het
huis, die symbool staan voor het hartcentrum. Normaal ge-
sproken wordt een menselijk wezen geboren door de liefdes-
daad van het ouderpaar, een daad waarbij het hart in volle he-
vigheid betrokken is. Bevend verleent het hart, ook een zinne-
beeld van de baarmoeder, behuizing aan het vruchtbeginsel
van de ziel. Het geboorteverhaal omkleedt deze gebeurtenis
met zielvolle beelden.

Op zoek naar een herberg dalen de hoogzwangere Maria
en haar man Jozef af naar Bethlehem. Schrijlings op de ezel
gezeten benauwden Maria de krachtig opspelende weeën. “Jo-
zef,” zei ze, “til mij van de ezel af, want het kind in mij wil te-
voorschijn komen.” Hij deed wat ze gevraagd had en zette
haar op haar voeten.”Waar zal ik je heen brengen om je
schaamte te verbergen. We zitten in een onherbergzame
streek,” hoorde ze hem zeggen. Zijn stemgeluid leek van ver
te komen. Moeizaam vervolgden ze hun tocht. Eindelijk zag
hij een grot. Haar ondersteunend hielp hij haar naar binnen en
nadat hij haar tegen een rotsblok had gezet ging hij op zoek
naar een vroedvrouw. Toen ontvouwde zich een merkwaardig
tableau. “Ik liep rond en liep niet rond, en ik keek naar de
lucht en zag dat hij verstard was. Omhoog kijkend naar het fir-
mament zag ik dat alles stilstond. De vogels hingen stil in de
lucht. De arbeiders in het veld lagen rondom een schotel met
hun handen in de schotel. En zij die bezig waren hun voedsel
te kauwen bewogen hun kaken niet. Schapen die werden
voortgedreven kwamen niet vooruit en de herder bleef met
zijn hand opgeheven staan, gereed om de dieren aan te moedi-
gen met zijn staf. Aan de oever van de rivier stonden de gei-
tenbokjes met hun stille bekken boven het water zonder te
drinken. Plotseling kwam alles weer in beweging.”

Met dit vreemde apocriefe verslag doet de schrijver een
geslaagde poging om de tijdloosheid van de goddelijke beval-
ling te schilderen. De incarnatie ontplooit zich als het ware
vanuit de stilte van het universum. Uit het verborgene glijdt
het de zintuiglijke wereld binnen. En dat is precies wat iedere
zwangerschap zo betoverend maakt. Wat binnen een tijdsbe-
stek van negen maanden in het lichaam van de moeder ge-
beurt, is niet minder dan een wonder. Uit het niets wordt een
volledig mens tevoorschijn getoverd, een totaal bewerktuigd
wezen, opgebouwd uit vele miljarden cellen en voorzien van
de mogelijkheden van chemische, elektrische en spirituele



communicatie in alle geledingen. Door zelfschouw is het die
mens gegeven door te dringen in de diepste geheimen van het
bestaan, van wording, zijn en bewustzijn.

De incarnatie
Na uit de hogere regionen van de ziel te zijn afgedaald in de
koesterende warmte van het hart, glijdt het kind door het ge-
boortekanaal de wijde wereld in. De apocriefen vertellen hoe
op het moment van de geboorte een groot licht in de grot ver-
scheen. Geleidelijk nam de felheid van het licht af en werd het
kind zichtbaar, zogend aan de borst van zijn moeder. Niet lang
daarna zal het zijn eerste wonder verrichten. Een sceptische
vroedvrouw moet haar ongeloof bekopen met een verdorde
hand, maar door het kind aan te raken herstelt de hand. De
sfeer van goddelijke magie doet ons de kilheid van de grot bij-
na vergeten. Snel moet het kind worden aangekleed. De be-
schrijving daarvan is eenvoudig en direct. Maria wikkelde het
kind in doeken en legde het in de kribbe.

In het decor van symbolische aanduidingen spelen de doe-
ken een essentiële rol. Door het kind in doeken te wikkelen
verandert de goddelijke ziel in een mens. De doeken staan
voor het mentale en het emotionele lichaam, die het fysieke
lichaam omhullen. Niet eerder dan nadat het in doeken is ge-
wikkeld, kan het kind gestalte aannemen in zijn stoffelijke lijf,
gesymboliseerd door de kribbe. Theologen hebben er al op ge-
wezen dat het staketsel van de kribbe de schaduw van een
kruis wierp op de wand van de grot. Het uiteindelijke lot van
het stoffelijke lichaam stond al getekend op de muur.

Het verborgene
Terug naar de kerstnacht. Nadat het middernachtelijke uur
heeft geslagen en de wereld zich in de doeken van geheimenis
heeft gehuld, herinnert het kaarslicht aan het licht van de ge-
boorte en het dennengroen aan het ontluikende leven. Het or-
gelspel vertolkt de jubel van het hart nu de geboorte van het
licht de balans in de menselijke ziel heeft hersteld. De stille
heilige nacht roept het tijdloze beeld op van de in een tableau
verstilde wereld. Al deze beelden brengen rust in het beweeg-
lijke centrum van bewustzijn. Juist deze rust is voorwaarde om
het licht in de zielen te laten indalen. Opnieuw herhaalt zich
het wonder, nu in de zielen van de mensen. Opgewekt heffen
zij een jubelend lied aan, het “Ere zij God in den hoge”, getui-
genis van een stil vermoeden. Er moet toch meer zijn tussen
hemel en aarde? Juist in de stilte van de kerstnacht ontvangt
het hart de impuls van een spirituele injectie. Wat dat betekent
voor de psyche van de mens laat zich raden. Een geest van
verwachting overstroomt het bewustzijn. De Anahata, chakra
van het hart, activeert, de geest van compassie, liefde en een-
heid met al wat leeft, nestelt zich in het brein. De lichtheid van
het bestaan vlindert ons bewustzijn binnen. In de mensen
heerst welbehagen.

Mijn kleinzoon van zes, meegenomen met zijn moeder
naar schouwburg De Hagen in Almelo, om daar gezamenlijk
kerstliedjes te zingen, brulde luid en enthousiast: “Alle men-
sen in De Hagen”. Inderdaad “de achthonderd mensen in De
Hagen” genoten van de lichtheid, eenvoud en openheid van
het moment. Zonder te beseffen wellicht dat hun hartchakra
werd geraakt. In de kerstnacht bevinden wij ons op de regen-
boogbrug naar hogere kennis, wijsheid en liefde. Balancerend
tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid ervaren wij de tijde-
loosheid van de goddelijke geboorte. Het licht van de kerst-

nacht brandt een bres in de duisternis van alledag. Niet zonder
reden dichtte de Silezische mysticus Angelus: “Was Christus
slechts in Bethlehem geboren en niet in het eigen hart, dan was
je toch verloren.” Niet het moment in de geschiedenis, maar de
eeuwige geboorte wordt gevoeld in die stille heilige nacht,
waar ook ter wereld. In die stille midwinternacht van 24 op 25
december reiken tijd en eeuwigheid elkaar de hand. Een
verrukkelijk moment om te koesteren voor alle mensen in “De
Hagen “ en waar ook ter wereld. ||

* * *
*

De Avondzwaan

Je moet je ogen reinigen
en tot zwijgen brengen

want daas gebed
kaatst af op een muur

Heel je glimlach
landt op een zwijgende zwaan

je hebt haar liefde nodig
om je op te vangen als je valt

Geelkoperkleurige visoenen
tellen de stenen een voor een

zoveel levens zijn er
in deze eenzame schoot

Wanneer gevoelens hongerig zijn
vertonen spiegels andere gezichten
de enige avond dat de zwaan landt

is ze op zoek naar jou

Akiane

Zie ook de boekbespreking achterin

en het schilderij op de voorpagina voor meer

uitingen van dit jonge artistieke genie

Krassen op de Ziel

Godfried IJsseling

“Je pijn is het breken van de schaal die je inzicht omsluit”. Kahlil Gibran.

Ieder van ons is op subtiele manier beschadigd geraakt, vroeg in
ons bestaan. Daarvoor was niet zoveel nodig, want het was een
tijd dat we kwetsbaar waren, kinderen. Ongeschreven bladeren,
ontvankelijk voor alles wat erop geschreven wordt. De ziel was
onbeschermd en onbeschreven. Ervaringen werden als imprints
op ons wezen gegrift, om nooit meer te vergeten, als krassen op
de ziel . Sommige van die ervaringen sterkten ons, andere be-
schadigden ons of deden ons schrikken. Soms ontstond de be-
schadiging door een dramatische gebeurtenis, maar veel vaker
door een sfeer die thuis heel normaal was, waarvan wij als kin-
deren op heel subtiele manier geschrokken zijn. Moeder die
door een strenge opvoeding niet echt liefde kon geven. Vader
die er niet was, verzonken in zijn werk. Het verdriet dat er in
huis heerste door een verlies, door armoede of door ziekte. Bij-
na neutraal lieten wij als kind ons blanke vel beschrijven. We
merkten de pijn ervan amper op als kind, want hoe konden we
onze situatie vergelijken met iets anders? Ons kinderlijk univer-
sum was beperkt tot onze eigen werkelijkheid.

Tegelijkertijd wisten we als kind instinctief dat we iets
moesten doen om de pijn die we diep in ons binnenste voelden
het hoofd te bieden, zoals je weet uit de buurt van de kachel te
blijven nadat je je er een keer aan gebrand hebt. We pasten
ons aan, aan de gegeven omstandigheden. In dat proces zijn
we onze kinderlijke onschuld verloren en hebben we ons een
overlevingsstrategie aangemeten. Terwijl je opgroeide leerde
je steeds beter hoe je waardering kreeg en afwijzing kon ver-
mijden. Ook nu nog noemen mensen je vriendelijk: “Hij staat
altijd voor je klaar!”. Of prestatiegericht: “Voor haar is het
niet gauw goed genoeg!”. Of gereserveerd: “Hij is nogal op
zichzelf”. Of krachtig: “Met haar valt niet te sollen!”. Maar in
wezen zijn dit manieren om te voorkomen dat je geconfron-
teerd wordt met pijnlijke ervaringen van vroeger, door je aan
te passen aan wat je denkt dat er verwacht wordt.

Je aanpassing wordt als een masker, dat je werkelijke zelf
verhult, maar je ook beschermt. Het masker voorkomt her-
nieuwde beschadiging, zodat we de pijn ervan niet langer hoe-
ven te ervaren. Het is als een pijnstiller die je van je rugpijn
afhelpt. Je kunt weer alles doen, maar de angst groeit voor het
moment dat de pijnstiller is uitgewerkt. We hebben de pijn ge-
stild, en daarvoor angst teruggekregen. De angst heeft een
plek gekregen. Een fundamenteel gevoel waaraan we gewend
zijn geraakt. Het zorgt er voor dat we, meestal onbewust, ons
masker blijven voorhouden.

Masker
Het is gemakkelijk om in jezelf en de ander alleen het masker te
zien, en dat te verwarren voor het werkelijke zelf. Het is immers
het eerste wat je ziet. Echter, wie goed naar zichzelf en naar an-
deren kijkt, wie daarbij luistert naar zijn hart, wordt gewaar dat
er meer is dan het masker. Achter het masker gaat de ziel schuil,
je oorspronkelijke zelf. De ziel wil gevonden worden.

Als managementtrainer begeleid ik mensen bij hun per-
soonlijke en professionele ontwikkeling. Ik heb ontdekt dat
een essentie van persoonlijke ontwikkeling bestaat in het con-

tact zoeken met de oude beschadiging. Dit is geen theorie.
Wanneer ik als begeleider erin slaag de laag te bereiken waar
de beschadiging zich bevindt, ontstaat in de groep die ik bege-
leid zowel angst als een verlangen daarin gezien te worden. De
intensiteit daarvan laat zich niet verklaren door de gegevenhe-
den van het moment zelf, maar komt vanuit de diepte van de
ziel. Dichtbij de beschadiging, het masker afgezet, voelt men
zich naakt en kwetsbaar, maar ook gezien. Het brengt mensen
in contact met een hevige pijn die zij misschien niet begrijpen,
en tegelijkertijd met een sterk besef dat hun hele leven in het
teken staat daarvan: de angst te vertrouwen, de zoektocht naar
waardering, het verdriet er niet bij te horen. Terwijl ze, gedra-
gen door hun mede groepsleden, de oude pijn in alle hevigheid
ervaren, ontstaat er daarnaast, heel subtiel, een licht gevoel.
Vaak wordt het omschreven als rust. Daarachter is er, soms
nog vaag, iets van een glimlach te zien. De deelnemers voelen
zich sterk verbonden met elkaar.

Overlevingsstrijd
Hoewel ieders geschiedenis anders is en sommige mensen be-
schadigingen met zich meedragen die niet zomaar tot rust ko-
men, blijkt steeds weer dat het werkelijk, met open hart aan-
dacht schenken aan de beschadiging, tot heling leidt. Het gaat
er niet om dat de beschadiging verdwijnt of oplost, maar dat
deze op waarde geschat wordt. In mijn eigen ervaring verruil-
de ik de angst voor pijn voor de pijn zelf. De angst werd min-
der, en daarmee verminderde ook mijn neiging me te bescher-
men, te verweren, te verstoppen of te doen gelden. De pijn
bleef, aanvankelijk intens en later steeds beter hanteerbaar,
maar in contact met het verdriet raakte ik ook steeds vaker
vervuld van liefde en levenskracht. Contact met de beschadi-
ging is meer dan pijn alleen. Door het wegvallen van het mas-
ker ontstaat een open contact met het leven. Je voelt als het
ware de zon weer in je gezicht branden.

Misschien is dit waarover spiritualiteit gaat: hoe kun je je
obsessie met je angst, met je overlevingsstrijd die zich richt op
een onbekend gevaar staken? Hoe kun je je bewust worden
van de pijn die heel vroeger die overlevingsstrijd heeft ontke-
tend? En hoe kun je leren zien dat die strijd gevoerd wordt met
een denkbeeldig gevaar, een die heel lang geleden toen je
klein en kwetsbaar was, heel werkelijk was, maar die nu, in je
volwassen leven, niet langer gestreden hoeft te worden?

Oude pijn
Niet alleen de spirituele zoeker, maar ook de wereld van werk,
effectiviteit van individuen en teams is zeer gebaat met het be-
antwoorden van deze vragen, want, net zoals in de rest van de
wereld, wordt er in de werkwereld van organisaties veel ge-
vochten met de denkbeeldige draken van onze binnenwereld.
We projecteren onze angsten naar hartelust op onze omgeving.
En als reactie op wat we zelf projecteren creëren we organisa-
ties waar controle, wantrouwen, beperking, voorwaardelijk-
heid en angst hoogtij vieren. De dramatiek is, dat we in ons
beperkte bewustzijn een wereld gecreëerd hebben – en steeds



dan vanuit schuld, schaamte, aanpassing of juist rebellie. In
deze fase kunnen dingen in ons leven veranderen. Vrienden
laten we los, scheiding, baanverandering en noem maar op.
Het oude brokkelt ook in de praktijk van ons dagelijkse leven
af. We ervaren leegte in de zin van niet-weten wie we zijn,
wat we willen. Leegte, omdat mensen wegvallen maar we niet
meteen nieuwe mensen in ons leven ontmoeten. Het is een
fase van zoeken, proberen, vinden, onzekerheid, weer loslaten,
enz.. Innerlijk kan dit enorm stormachtig en verwarrend zijn.
Afhankelijk van je eigen karakter en geschiedenis is je veran-
deringsproces hevig of kalmer. Naast moeilijke emoties zul-
len we ook nieuwe vormen van vreugde, samen-zijn, blijheid,
inzicht, e.d. ervaren. De bereidheid om onszelf te openen voor
iets nieuws geeft ons ook het geschenk van diepere ervaringen
van verbondenheid en liefde.

Omgaan met het angstige, gekwetste kind in ons
Door de illusie van afgescheidenheid hebben we allemaal een
angstig en gekwetst kind in ons, dat verbondenheid en liefde
mist. Als we de ervaring van een-zijn met God willen toelaten,
dan is het nodig om voor dit innerlijke kind te gaan zorgen. Zo-
lang als dit kind geen verbondenheid en liefde ervaart, blijven
we verstrikt in afgescheidenheid met alle gevolgen van dien
voor onze ervaring van God. Het angstige kind in ons kun je
vergelijken met een baby die alleen in de kou ligt zonder de
warme nabijheid van een liefdevolle moeder. Iedereen begrijpt
dat dit een enorme impact heeft op een baby. Dat het de wereld
dan als onveilig en liefdeloos ervaart. Als deze ervaring lang
duurt, verankert deze ervaring zich diep en bepaalt het de rest
van ons leven. We hebben de wereld deels als onveilig en lief-
deloos ervaren door een bepaald onvermogen van onze ouders
om onvoorwaardelijke verbondenheid en liefde te geven. Maar
ook zij hebben een angstig en gekwetst kind in zich dat moet
overleven in deze wereld. Het is dus zinloos om hen de schuld
te geven. Net als jij deden ook zij het beste dat voor hen moge-
lijk was. Schuld zal ons nooit bevrijden uit het oude concept
van afgescheidenheid. Het houdt ons er juist in gevangen.

Verantwoordelijkheid nemen bevrijdt ons wel. Als we vol-
wassen zijn, is het onze eigen verantwoordelijkheid hoe we
met het kind in ons omgaan. Cruciaal hierbij is of we bereid
zijn om de angstige, pijnlijke ervaringen van het kind te voe-
len en ervoor te (leren) zorgen, of zoeken we iemand/iets bui-
ten onszelf, waardoor we die emoties niet voelen. Blijven we
in de oude gedachten over mens-God en het leven vastzitten,
of zijn we bereid om nieuwe inzichten binnen te laten?

Onszelf openen en het angstige, gekwetste kind voelen, is
makkelijker gezegd dan gedaan. Het is niet voor niets dat er in
deze tijd zoveel vormen van therapie, healing, cursussen e.d.
bestaan op het gebied van persoonlijke en spirituele groei. We
hebben elkaar nodig om dit grote veranderingsproces door te
maken. Ondersteuning daarbij zoeken heeft niets met zwakte
te maken, maar juist met moed. De moed om kwetsbaar te
zijn, om open en eerlijk naar onszelf te zijn. De moed om de
afgescheidenheid bewust te ervaren én te helen. We helen hem
door onvoorwaardelijk verantwoordelijkheid te gaan nemen
voor het kind in ons. Het is nu aan ons om dit innerlijke kind
de onvoorwaardelijke verbondenheid en liefde te geven die
het gemist heeft. Zo helen we direct de afgescheidenheid in
onszelf en ontwikkelen we ons vermogen om in onvoorwaar-
delijke liefde en eenheid te leven. Met onszelf en van daaruit
ook met anderen en met God.

Onvoorwaardelijke eenheid met onszelf en God
Is dit niet waarnaar we diep van binnen allemaal verlangen,
naar zoeken? Altijd ingebed in eenheid en liefde. Altijd ons-
zelf geborgen, gedragen en geliefd voelen. Altijd vertrouwen
hebben in onszelf en het leven. Altijd God dichtbij ervaren,
nooit los van hem/haar.

Het kind in ons onvoorwaardelijk liefhebben is (deel van) de
weg naar deze eenheid. We helen onszelf en betreden daarmee de
altijd en overal aanwezige eenheid. We groeien voorbij de gren-
zen van de illusie van afgescheidenheid en leven altijd en overal
in eenheid met onszelf en God. Dan is het mogelijk voor ons om
een wereld te creëren van harmonie, rechtvaardigheid en over-
vloed. Een wereld waarin niemand alleen sterft in armoede en
eenzaamheid. Waarin niemand de ander pijn doet en we de Aarde
vervuilen. De oorzaak van alle lijden in onze wereld is het leven
in de illusie van afgescheidenheid. De angst en pijn die dit geeft,
veroorzaakt allerlei manieren om te overleven, maar die altijd op
enigerlei wijze schade aanrichten. Of het nu milieuvervuiling of
corruptie is, geslotenheid of depressie.

Het kind in ons als weg
Het kind in ons heeft een parel in zich van weten van God,
weten van eenheid en van liefde. Een puur weten op basis van
ervaring waar we niet meer bij kunnen, als we verstrikt zijn
geraakt in het lijden en overleven in afgescheidenheid. Dit we-
ten is versluierd door de ervaring van afgescheidenheid. De
uitspraak van Jezus: “Als gij niet wordt als een kind zult gij
het koninkrijk Gods niet betreden”, kun je ook zo lezen dat het
kind in ons de weg weet. Het kind in ons draagt de ongeschon-
den parel van eenheid en liefde in zich. Hoe dieper we het
kind in ons bewust omarmen, hoe meer deze parel zich zal
ontvouwen. Het werk dat we te doen hebben, is het bewust le-
ren liefhebben van het kind in ons. Het cadeau dat als vanzelf
verschijnt, is de ervaring van eenheid en liefde. Die ervaring
kunnen we niet zoeken, niet maken. We kunnen slechts het
voorwerk doen waardoor eenheid en liefde, God, zichzelf in
ons kunnen ontvouwen om deel van ons te worden. Elk doen
en elk zoeken is uiteindelijk ingebed in het idee en de erva-
ring, dat er geen eenheid en liefde is. Het is het niet-doen, het
ontvangen in vertrouwen en overgave, waarin wij ons diepste
zelf, God, kunnen toelaten, zoals een zwangere vrouw die
wacht en vertrouwt op het kind dat in haar buik groeit en zich
op een dag zal aankondigen om geboren te worden.

Onvoorwaardelijk zorgen voor het kind in ons en in ver-
trouwen wachten op de geboorte van ons diepste Zelf, God in
ons, is een bevrijdend pad

Wetende dat je de weg, de waarheid en het leven in je
draagt en bent.

Ieder op de eigen unieke individuele manier draagt een
deeltje van God in zich.

Iedereen ís God op de eigen authentieke, individuele wijze.
Je bent God in de vorm van wie je bent.
Durf van jezelf te houden. Vertrouw erop dat het hoogste

zich zal ontvouwen.

Is de Eindtijd in Zicht?

Over de crisis van het ego-gerichte bewustzijn

Ojas Th. de Ronde

Een aantal jaren geleden verbleef ik met mijn vrouw en haar twee kinderen in Jeruzalem. Ik kende de stad nog van de tijd dat

ik bijbelwetenschappen studeerde, maar was er sindsdien niet meer geweest. Op sabbat gingen we naar de Klaagmuur. Omdat ik

goede herinneringen wilde bewaren, ging ik de trappen op om van boven een foto te maken van het gebeuren. Op dat moment ge-

beurde er iets vreemds. Een jonge, orthodoxe Jood wilde mij het fototoestel afhandig maken, schreeuwend dat het sabbat was en

dat het verboden was op sabbat foto’s te maken. Ik had de helderheid van geest hem te vragen waar dat in de Talmoed stond.

Daar had hij niet direct antwoord op, maar hij bleef tegen me schreeuwen dat ik iets deed wat verboden was.

Toen gebeurde er een klein wondertje. Een andere Joodse man
had dit zien gebeuren en kwam naar ons toe. Hij wilde een ver-
klaring geven. ‘Sorry, heer, voor het gedrag van mijn vriend,
maar wij zijn zo zenuwachtig.’ Ik vroeg hem waarom. ‘Weet je
dat niet? De Messias komt spoedig en alles moet perfect in orde
zijn als hij komt.’ Ik was verbijsterd. Maar ik herinnerde me
plotseling al die autootjes die rondreden in Israel met de teksten
er op: ‘Welkom Messiah.’ Ze geloofden dus echt dat hij bin-
nenkort zou verschijnen! Misschien wel op de wolken.

Op dat moment nam ik een beslissing en zei: ‘Maar weten
jullie niet dat de Messias al verschenen is?’ Ze werden stil en
ik kon verder gaan. ‘In de harten van alle mensen die liefheb-
ben. In de harten van diegenen die de kern van de Wet hebben
begrepen en uitdragen in hun leven.’ Het waren de goede
woorden en we konden praten over de crisis waarin we terecht
gekomen waren, en over de komst van de Messias in de harten
van de mensen. Even maar, want ik was natuurlijk niet uitver-
koren. Maar op het einde van het gesprek zei de man: ‘Vriend,
wat zou ons dat een rust geven als dit waar was.’

Dit gesprek en vooral die laatste opmerking was uniek. Er
was even een bres geslagen in een vast patroon van denken
van een paar orthodoxe Joden. Voor een moment was de vraag
toegelaten of de Messias ook geboren zou kunnen worden in
een wereld in crisis. Dat klopt niet met het orthodoxe, conser-
vatieve denken. De komst van de Messias is een gebeurtenis
die de orthodox-joodse traditie nooit laat plaatsvinden, zolang
niet de uiterlijke wereld in vrede is. Op de bewering dat de
Messias gekomen is, antwoordt een orthodoxe Jood standaard:
‘Het is nog steeds dezelfde wereld in nood. Hoe kan het dan
dat de Messias is gekomen?’ Hier spreekt het gebruikelijke
idee van hoop op een verandering en herordening van de uiter-
lijke wereld door de Messias. En die kan alleen voorbeid wor-
den door een strikte vervulling van Gods wet. Dit is een opvat-
ting die ook geldt voor de orthodoxe christenen, die wachten
op de wederkomst van de Christus die ‘het laatste oordeel’ zal
vellen. Ook de orthodoxe moslims zien uit naar de Imam Mah-
di, de beloofde Messias. En het orthodoxe hindoeïsme ver-
wacht Avatar Kalki, die zal komen om de Kali Yuga, de tijd
van duisternis waarin we nu leven, te beëindigen. Het lijkt als-
of meer dan de helft van de mensheid wacht op een redding
van buitenaf.

Uw Rijk kome
Maar in ons gesprek bij de Klaagmuur had een andere invals-
hoek een kans gekregen. Een gezichtspunt dat verband houdt
met oude, esoterische tradities. Want in tegenstelling met de
verschillende orthodoxe tradities vat esoterische wijsheid, de
gnosis, de komst van de Messias op als een innerlijke gebeur-
tenis, een transformatie van het bewustzijn, van het hart van
ons mensen. Wij leven nog wel in dezelfde oude wereld vol
nood en pijn, maar in de kern van ons wezen is een geheel
nieuwe orde of oriëntatie geopenbaard. Als we open zijn erva-
ren we: het licht breekt nu al door. De historische Jezus, waar-
van wij in deze dagen de geboorte herdenken, was hiervan een
lichtend voorbeeld.

Hieraan moet ik denken in de tijd van advent, de tijd waar-
in we in het kerkelijk jaar de komst van het Rijk van God ver-
wachten. Adveniat regnum tuum, uw rijk kome. Dit is de
prachtige wapenspreuk van de VKK. Ik denk hierbij ook aan
onze geliefde bisschop Frank den Outer, die vlak voor zijn
dood mij nog had geschreven dat hij uitkeek naar mijn volgen-
de artikel. Het zou gaan over deze wapenspreuk. Ik schrijf het
nu tevens ter nagedachtenis aan een geliefd persoon die onver-
wacht van ons heenging. Geheel volgens zijn wapenspreuk:
Omnis enim qui petit accipit. Ieder immers die vraagt ver-
krijgt. Het inspireerde me om de situatie van dit moment uit-
voerig onder ogen te zien. De crisis waarin nu niet alleen
Israel, maar de hele wereld verkeert. En hoe we hiermee om
kunnen gaan in het licht van oude, heilige teksten.

Aan de rand van de afgrond
Over één feit zijn we het allen eens: onze wereld verkeert al
enige eeuwen in een diepgaande crisis. Van de 16 tot de 19
eeuw leden de westerse landen onder bloedige revoluties, ter-
reur, volkerenmoord en gewelddadige godsdienstoorlogen. Er
vond voorheen een onvoorstelbare plundering van het platte-
land plaats, uitbuiting in fabrieken, geestelijke malaise en een
ernstige wetteloosheid in de pas geïndustrialiseerde steden, als
een onontkoombaar onderdeel van die sociale en politieke
transformatie .

De gnosticus William Blake getuigde hiervan toen hij
schreef: Ik reisde door een land van mensen; een land van
mannen en ook van vrouwen; en ik hoorde en zag dingen zo
verschrikkelijk; als nooit gekend door reizigers op deze koude
planeet.



Op het ogenblik zien we eenzelfde gewelddadigheid, wreed-
heid en verwarring in ontwikkelingslanden, die een nog moei-
lijkere overgangsrite naar de moderniteit moeten doormaken,
omdat ze te vlug moeten moderniseren.

Het eens verwachte, glorieuze tijdperk van rationaliteit,
wetenschap en techniek is verworden tot een bizarre consump-
tiemaatschappij, een samenleving die geheel gericht is op het
verbruik van materiële goederen en het verkrijgen van zoveel
mogelijk comfort. ‘Mateloosheid’ is hierin een kernbegrip,
omdat er in principe geen grens is aan het verwerven van ma-
teriële goederen. De enige grens die bereikt kan worden, is die
aan energie, grondstoffen en levensruimte. Dan is een
catastrofe niet meer te vermijden.

Een aantal economische en sociale wetenschappers zien
dat deze grens al enige tijd geleden bereikt is en zouden de

consumptiemaatschappij het liefst vervangen door een stabiele
economie, met minder luxe voor de westerse bevolking, maar
met financiële en materiële gelijkheid voor de hele wereld.
Maar het lijkt erop dat in de Westerse wereld de politieke wil
daarvoor ontbreekt. Mogelijk omdat achter de schermen een
aantal topmensen van banken en van de grote, internationale
multinationals die voornamelijk gericht zijn op winst op korte
termijn, de dienst uitmaken. De politiek blijft daarom de uit-
drukking van een beperkt ego-gericht bewustzijn. Zelfs een
duidelijk signaal als het broeikaseffect en het dagelijks uitster-
ven van talrijke planten- en diersoorten bewerkt nog geen ech-
te ommekeer. De economie moet blijven groeien. Dat is priori-
teit nummer een. De meeste mensen kiezen hier onbewust ook
nog steeds voor. Koersen we zo recht op een catastrofe af?

Beperkingen van het

bewustzijn
Terwijl ik dit schrijf, merk ik dat
het me soms moeite kost deze si-
tuatie tot me te laten doordringen.
Dat overkomt ook veel van mijn
vrienden. Het zou angst moeten
oproepen, maar dat gebeurt niet.
Het zou nieuwe creativiteit moe-
ten losmaken, maar dat gebeurt
ook niet. Alleen met mondjes-
maat. Waarom niet?

Eén reden is zeker dat de in-
formatie in zo’n overweldigende
mate aanwezig is, dat we het met
ons huidige denken niet meer bij
kunnen houden. We dreigen om
te komen in de enorme hoeveel-
heid informatie. In deze omstan-
digheden krijg je het gevoel dat
je altijd slechts fragmentarisch
bezig bent. En dat je ook geen
verhaal kunt maken dat voor je-
zelf alles in harmonie bij elkaar
houdt en ook voor een ander
geldig is.

Misschien komt dit ook wel,
omdat vanaf het begin van de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw
voor veel mensen het doemdenk-
en heeft afgedaan. We hebben
toen ontdekt: als mensen de mo-
gelijkheid hebben om in een ter-
minale oorlog alle leven op aarde
te vernietigen, hoeven we dat
nog niet te doen. Dit betekent
niet dat er nooit kernwapens ge-
bruikt zullen worden. Het bete-
kent alleen dat wij mensen erop
vertrouwen dat wij de mogelijk-
heid hebben een dergelijk
geweld ook niet te plegen.

Dat creëerde een wonderlijk
optimisme. Dit wordt momenteel
ook gedeeld door diegenen die

Bezoekers bezichtigen ‘het laatste oordeel’ van Michelangelo,
Sixtijnse Kapel, Rome 2009

De Relatie Mens-God (deel 2)

Anita Hoevenaars

In deel 1 heb ik me verdiept in het mens-Godsbeeld waarin schuld en boete een rol spelen. Hoewel verouderd, speelt schuldge-

voel nog steeds een grote rol in veel mensen. Ik heb deze relatie tot God vergeleken met de kinderlijke relatie tot onze ouders

waarin we schuldgevoel ontwikkelen. We verhouden ons tot God als gekwetste kinderen, schuldbewust en zoekend naar verlos-

sing. In dit tweede en laatste deel, verdiep ik me in een volwassen relatie met God. Hoe ziet die eruit? Hoe bereiken we dat?

God is geen mens
Als we God inpalmen in ons psychologische proces van ang-
stig, gekwetst zijn, schuldig voelen en zoeken naar verlossing,
dan maken we van God een menselijk, psychologisch wezen.
We bezien God dan door de bril van onze eigen psychologi-
sche processen. Doet dit recht aan wat het Goddelijke werke-
lijk is? Zou er niet iets zijn wat juist voorbij de grenzen van
het menselijke bestaat? Hoe kan er bevrijding uit de beper-
kingen van het menselijke mogelijk zijn, als het Goddelijke
niet erkend wordt als wezenlijk groter dan ons en tegelijk in
ons aanwezig. Een Goddelijke energie die nooit ‘besmet’ kan
worden met onze beperkte, menselijke gedachten en emoties.
Het Goddelijke in ons blijft altijd onaangetast door alles wat
wij als mensen aan destructiefs, angstigs en kwetsends doen.
Elke oorlog, armoede, moord, scheiding, dood en noem maar
op waar wij mensen diep onder lijden. Terwijl God in ons aan-
wezig is, altijd dichtbij, zal God door al deze ervaringen nooit
aangetast worden. De Goddelijke Liefde en de Leegte blijven
in alle puurheid, diepte en schoonheid volledig bestaan. God is
niet menselijk in de zin van aangetast door en deel van ons ge-
worstel met het leven en ons lijden.

God is altijd dichtbij
God is niet menselijk, maar wel altijd dichtbij in ons menszijn.
God en mens zijn wel één op een bepaalde diepte van ons mens-
zijn. Als we verstrikt zitten in pijn, boosheid, schuld, veroorde-
lingen e.d., dan ervaren we God niet meer in ons, maar buiten
ons. We ervaren een fundamentele scheiding tussen onszelf en
God en die lijkt onoverbrugbaar. We hebben iets buiten onszelf
nodig (priesters, Jezus) om God weer enigszins te benaderen.
We bevinden ons in een kinderlijk afhankelijke positie ten op-
zichte van God, priesters en Jezus. Ditzelfde geldt natuurlijk
voor andere religies met andere profeten en voorgangers in
kerk, tempel en gebedshuizen. Zolang als wij ons innerlijk in
die kinderlijke afhankelijkheid bevinden, zullen we nooit een-
heid met God ervaren. God blijft in zijn nabijheid buiten ons en
we kunnen slechts hopen dat we ooit dichterbij hem/haar kun-
nen komen, maar nooit in eenheid met hem/haar.

Dat het Goddelijke ín ons aanwezig is en zo altijd dichtbij,
is een waarheid die in deze tijd steeds meer ontwaakt en voel-
baar wordt.

Hoe kunnen we God dichtbij ervaren?
Als de kinderlijke afhankelijkheid vanuit angst en kwetsing
veroorzaakt, dat we God als buiten onszelf ervaren, dan is een
nieuwe manier van omgaan met het gekwetste kind in ons de
weg om God ín ons te gaan ervaren. Allemaal hebben we min
of meer een jeugd gehad waarin we niet alle onvoorwaardelij-
ke geborgenheid en liefde hebben ontvangen die we nodig
hadden. Dat is deel van ons menselijke bewustzijn tot op he-

den. Omdat we leven in de (illusie) van afgescheidenheid,
hebben we een onvermogen om onvoorwaardelijk lief te heb-
ben. Van daaruit hebben we allemaal een angstig en gekwetst
kind in ons. Hoewel we allerlei manieren hebben om hier zo
min mogelijk last van te hebben, is het wel in ons aanwezig.
Geen partner, baan, kind, duur huis, kerk, of wat dan ook, kan
dit gekwetste kind volledig verdoezelen. Er zijn altijd momen-
ten waarop de twijfel, eenzaamheid, angst, e.d., naar boven
komen. Emoties die horen bij de (illusie) van afgescheiden-
heid van het Goddelijke in ons. Voor ons mensen zo gewoon
geworden dat velen zelfs zeggen: “Zo blijft het altijd. Een-
zaamheid en oorlog blijven altijd bestaan, zo is de mensheid,
zo is het leven nu eenmaal.”

Ontwaken
Op het moment dat we ontwaken uit de illusie van afgeschei-
denheid, blijkt er een andere waarheid te bestaan. Ontwaken is
wat we op grote schaal doen in deze tijd. Dat veroorzaakt cha-
os en crisis, maar ook bewustwording, nieuwe inzichten en be-
vrijding. Hoe meer we bereid zijn om het proces van ontwa-
ken vrijwillig aan te gaan, hoe meer we ervan zullen ervaren
op prettige wijze. Verzet creëert een geforceerd ontwaken dat
erg pijnlijk kan zijn. De evolutionaire beweging van ontwaken
is niet tegen te houden, door geen enkel verzet daartegen. Het
is een beweging die ingebed is in de ziel van onze Aarde, in
het Universum en in het Goddelijke. Die beweging zal de dam
van het verzet dan ook breken en in het dagelijkse leven erva-
ren we dit dan als ziekte, ontslag, of welke vorm van verande-
ring dan ook. Een verandering die een proces in ons op gang
brengt, of we willen of niet.

Dankzij de evolutionaire beweging van ontwaken hebben
we nu ook de kans en de mogelijkheid om onze relatie met
God te vernieuwen en te verdiepen. De sluiers gaan open en
we kunnen terugkeren in de ervaring van een-zijn met God,
terwijl we tegelijk mens zijn. Wat hebben we te doen om dit
proces te ondersteunen in onszelf?

Nieuwe inzichten
We hebben de bereidheid nodig om oude inzichten los te laten
en onszelf te openen voor nieuwe inzichten over onszelf en
God. Daar is moed voor nodig. Het oude kan zo veilig voelen
en zoveel houvast geven dat het enorm angstig kan zijn om het
los te laten. We ervaren namelijk niet meteen het nieuwe. Als
we het oude loslaten, komen we in onszelf chaos en leegte te-
gen. De chaos van (verwarrende, pijnlijke) emoties en gedach-
ten. We hebben geen houvast meer en we ervaren wel de emo-
ties en gedachten die onder het oude mens-Godsbeeld zaten.
We zien onze beperkte en veroordelende gedachten scherper.
We ervaren het angstige, gekwetste kind dat zich niet veilig en
geliefd voelt. Niet wetend hoe anders met onszelf om te gaan



‘bovenste’ wordt Kether genoemd, d.i. Kroon. “Dit trekken
van Spiraallijnen doelt zowel op de evolutie der beginselen
van de mens als op die van de Natuur, een evolutie, die traps-
gewijs plaatsvindt, evenals al het andere in de natuur. ‘Fohat’
in zijn vermogen van Goddelijke Liefde, de elektrische Kracht
van verwantschap en sympathie, wordt allegorisch voorge-
steld, beproevende de zuivere Geest, de van het Ene absolute
onafscheidbare Straal, te verenigen met de Ziel, die beide in
de Mens de Monade vormen en in de Natuur de eerste schakel
tussen het immer onbeperkte en het geopenbaarde”.

- “Fohat is de verpersoonlijkte, elektrische levenskracht,
de transcendentale, verbindende eenheid van alle Kosmische
Energieën, zowel op de ongeziene als op de geopenbaarde ge-
bieden, waarvan de werking – op ontzagwekkende schaal, ge-
lijkt op een levende kracht door de WIL geschapen…”

Denken we even aan ons ‘credo’: “Wij geloven dat God
Liefde is, en Kracht en Waarheid en Licht. Onze 1e Straal,
Kracht, die gelijk is aan WIL…in die verschijnselen, waarbij
het schijnbaar subjectieve inwerkt op het schijnbaar objectieve
en dat tot handeling aandrijft. ‘Fohat’ is niet slechts het leven-
de Symbool en de Bevatter van die Kracht, maar wordt door
occultisten als een Wezen beschouwd – de krachten, waarop
hij inwerkt, zijn kosmisch, menselijk en aards en oefenen hun
invloed uit op al die onderscheiden gebieden. Op het aardse
gebied wordt zijn invloed gevoeld in de magnetische en actie-
ve kracht, die voortgebracht wordt door de sterke wens van de
magnetiserende. (Denken wij aan aantrekking en afstoting).
Zijn Zonen zijn verpersoonlijkte krachten, die men in algeme-
ne zin als beweging, geluid, warmte, licht, cohesie, elektrici-
teit of elektrisch fluïde en zenuwkracht of magnetisme kent.
Op het Kosmisch gebied is hij aanwezig in de bouwende
kracht, die bij het vormen der dingen – van een planetenstelsel
af tot de glimworm en het eenvoudige madeliefje toe – het
plan van het denkvermogen der natuur of van de Goddelijke
Gedachte betreffende de ontwikkeling en de groei van een bij-
zonder ding uitvoert. Metafysisch is hij de tot objectiviteit ge-
brachte gedachte der goden; het vleesgeworden Woord op een
lagere trap; en de boodschapper der Kosmische en menselijke
ideaties, de actieve kracht in het Universele Leven.”

Trillingen (beweging) zijn altijd actief en komen, zoals wij
eerder stelden, voort uit het Geluidloze Leven. Geluidloos
heeft als tegenpool, niet als dualiteit, geluid. Denken wij aan
de volumeknop van onze muziekinstallatie. Een beweging van
deze knop, door ons, stelt ons in staat het geluid naar het ge-
wenste volume te brengen. We kunnen de volumeknop zelfs
zo instellen dat het geluid ons oor niet bereikt, al speelt de mu-
ziek, door.

Zoals ook ‘Fohat’ de atomen verhardt door ‘het vleesge-
worden Woord’, en de ‘tot objectiviteit gebrachte gedachte’,
zo kunnen we stellen dat alles, volgens ‘zijn atomen’ reso-
neert. Het mag duidelijk zijn dat een geluid voortgebracht op
een steen anders klinkt dan het geluid gemaakt door een kris-
tallen glas. Dat resoneren is een ritmische trilling.

Dat brengt ons bij het belang van RITME. En het is dat rit-
me dat onze geestelijke en fysieke gesteldheid bepaalt. En
door het onderbreken van dat ritme ontstaat ‘chaos’. In zowel
ons persoonlijk leven als op grotere schaal, kosmisch, univer-
seel, kan zich dit uiten in verstoringen van allerlei aard, zoals
wij dat maar al te vaak ervaren.

Aan ons de schijnbaar onuitvoerbare opdracht ons persoonlijk
ritme te handhaven. Maar blijkbaar bezaten wij dat ritme, als
de verstoringen ervan ons zo duidelijk voorkomen. Want wij
kennen gezondheid, wij kennen succes, wij kennen vrede. En
als wij vaststellen dat ritme ons ingeboren is, dan kunnen wij
ook stellen dat het Heel-Al een mechanisme is, dat werkt vol-
gens de wet van het ritme. Ritmische cycli, met grotere en
kleine cycli, houden het Heel-Al in stand. De bron van alle be-
weging is het onbeweeglijke leven. Daarom moet alle bewe-
ging uitlopen in polariteiten. Maar… zoals de soefimeester
Hazrath Inayat Khan zegt: ”De kenner van het Mysterie van
het geluid doorgrondt het Mysterie van het hele Heelal. Wie
de melodieën van dit geluid gevolgd is, heeft alle aardse
ónderscheiden en verschillen vergeten en dat doel der waar-
heid bereikt, waarin alle Gezegenden Gods zich verenigen.
Ruimte is zowel in als buiten het lichaam, met andere woor-
den: het lichaam is in de ruimte en de ruimte is in het lichaam.
Daar dit zo is, blijft het geluid van het Abstracte steeds in, om
en buiten de mens doorgaan. In de regel hoort de mens het
niet, omdat zijn bewustzijn geheel en al op zijn stoffelijk be-
staan is gevestigd. De ruimte met al zijn wonderen van licht en
klank schijnt hem ledig toe.”

De Goddelijke Wijn die in de “Mee-Goeneh” geschonken
wordt, is de stilte waarin het Abstracte Geluid van het Ab-
stracte Leven hoorbaar wordt. De ‘roes’ of ‘verzonkenheid’ is
niet de extase die wij in de wereld kennen of zien, maar is de
opheffing, de bevrijding van de ziel uit haar aardse banden.
Bevrijd van ziekten en bekommernis. De bevrijding van de
ziel van de zinnen en het stoffelijke lichaam. “De ziel van de
luisteraar wordt het al-doordringende bewustzijn; en zijn geest
wordt de batterij die het ganse heelal in beweging houdt”.

Hoe ontzaglijk is Het Abstracte Leven, Het Absolute, Het
Ene, dat Zich openbaarde, Zich ontvouwde in alle wezens en
alle dingen. Dat uit Zichzelf voorbracht, de Vader-Moeder en
de Zoon. En de Zoon van de Zoon, Fohat, het Goddelijke Ros,
dat de Gedachten, de Heilige (Hele, zuivere, van vurige toe-
wijding doordrongen Liefde) Geest, brengt door het hele uni-
versum. Als een Komeet langs de donkere Hemel raast Hij met
zijn Goddelijke Berijder voort. ”Gij, wiens schoonheid lich-
tend straalt door het groots en wijd heelal.” En bij het neerko-
men van zijn Hoeven, ontstaan de Werelden volgens de God-
delijke Gedachte. ”Ontsluier Uw glorie, want Gij alleen zijt
Heer.” Een spoor achterlatend als een nooit verdwijnende, zil-
veren draad. ‘Fohat’, Gaten borend in de onwetendheid . “Leid
de mensheid tot het verstaan van Uw wetten en moge vrede en
goede wil op aarde heersen”. Daarmee een stralend netwerk
vormend, als een touwladder, reikend tot en in ons bewustzijn
van boven naar beneden en van beneden naar boven Een
touwladder die wij bestijgen kunnen, tot het Absolute Leven.
En dit zal zo zijn tot de onwetendheid is opgeheven. ”Dat vol-
maakte rechtvaardigheid de wereld bestiert; dat allen eens Uw
voeten zullen bereiken, hoever wij voordien ook zijn afge-
dwaald” en daarmee alle gedachten tot Een worden. Dan is
Eenheid de Ene Werkelijkheid. Ajeka? Een mooie kerstwens
2009!

nog steeds van wetenschap en techniek de redding verwach-
ten. De ‘transhumanisten’ nemen hierin het voortouw. Zij stel-
len dat we in deze crisis met veel creativiteit ook puur techni-
sche oplossingen zullen vinden om een catastrofe te voorko-
men. We kunnen, zo zeggen zij in een roes van optimisme,
toch altijd nog proberen ons van onze biologische ketenen te
bevrijden en onze evolutie zelf in handen te nemen. De gen-
technologie, het stamcelonderzoek, klonen, bio-engineering,
astro-reizen en alle mogelijk nieuwe technische snufjes kun-
nen ons misschien over de fysieke beperkingen van het mens-
zijn heen helpen, zodat we in een totaal door onszelf gecre-
ëerde wereld kunnen overleven. Desnoods in een virtuele we-
reld van nullen en enen, van waaruit we af en toe weer vlees
en bloed kunnen worden? Dit laatste zou je de grote uitdaging
van het utopische, materialistische denken van dit moment
kunnen noemen.

Maar redden we het hiermee? Is dit niet opnieuw gewoon
meer van hetzelfde? Is dit radicaal genoeg? Eckhart Tolle, een
spirituele leraar die onlangs de wereldbestseller ‘Een nieuwe
Aarde’ schreef , vat de situatie als volgt samen: ‘De wereld is
op een belangrijk kruispunt aangekomen. Het ego-gerichte be-
wustzijn heeft de aarde en de mensheid aan de rand van een
totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een
collectieve bewustzijnstransformatie.

Einde of begin?
Er is een volkswijsheid die zegt: ‘Als de nood het hoogst is, is
Gods hulp nabij.’ We kunnen ons afvragen of hiervoor op dit
moment aanwijzingen zijn. Want dat de nood op onze aardbol
groot is, is duidelijk. Is nu ook Gods hulp nabij?

H.P. Blavatsky schreef hierover in “De Geheime Leer” .
In de zeven stanza’s van Dzyan geeft ze aan hoe God de mens
heeft geschapen om hem uiteindelijk naar Hem terug te voe-
ren. Is deze tijd nu aangebroken?

Het is duidelijk een tijd vol verwarring en mogelijkheden
van onverwachte wendingen, van crisis en hoop op een nieuw
begin, van een strijd tussen de creatieve en destructieve krach-
ten. We herinneren ons weer de Grote Verhalen uit de oudheid
die betekenis kunnen geven aan de crisis waarin wij ons be-
vinden. Er komen herinneringen boven aan Atlantis en andere
verloren beschavingen, die ondergingen en waarvan de bewo-
ners in onze tijd weer mogelijk zijn teruggekeerd. Er wordt
verteld van de Maya’s, die ten onder gingen, maar een kostba-
re erfenis van astrologische berekeningen nalieten, waaruit
blijkt dat binnenkort – op 21 december 2012 – de geschiedenis
van de mensheid zou kunnen ophouden .

Is er redding van buitenaf mogelijk? Voor mensen met een
messiaanse hoop, die een oplossing van buitenaf verwachten,
komt in deze extreme omstandigheden het idee naar een moge-
lijke tussenkomst van buitenaardse beschavingen. Wonderlijk
genoeg sluit hierbij ook de altijd zo conservatieve Rooms- Kat-
holieke Kerk aan. De spreekbuis van het Vaticaan, L’Osser-

vatore Romano, liet onlangs een persbericht uitgaan, waarin zij
stelt dat zij aanwijzingen heeft dat aliens bestaan en dat zij mo-
gelijk binnenkort op aarde willen interveniëren. Interessant is,
dat in reactie hierop Joodse en Islamitische leiders onmiddellijk
aangaven dat er ook in hun religies hiervoor ruimte bestaat .

Waterman.
Wat is er momenteel aan de hand? In wat voor tijd leven we? Is
er bijzondere hulp nabij? Zo ja, welke? Een aantal van deze vra-

gen wordt beantwoord in het Grote Verhaal van het Einde van
het Vissentijdperk en het Begin van het Watermantijdperk.

In dit Verhaal, dat astrologisch onderbouwd is, wordt ver-
teld hoe in het Vissentijdperk (nu 2000 jaar geleden begon-
nen) de mens groeide in bewustzijn door middel van lijden.
Het was de tijd van oorzaak en gevolg, waarin de mens via
zijn karma steeds maar weer lijden op zich moest nemen en
uitboeten om zo tot bewustzijn te komen.

Maar dat tijdvak is nu geëindigd. Sinds een aantal jaren is
er een nieuw tijdperk van ca 2000 jaar begonnen waarin het
Lentepunt niet meer staat in het sterrenbeeld Vissen, maar in
dat van de Waterman. In deze tijd zal de mens een transforma-
tie van bewustzijn ondergaan. De mens zal nu de kans krijgen
de wetten van oorzaak en gevolg te overschrijden en het con-
tact met de Bron van Het Leven te hervinden, via een mystieke
verbinding die hij aantreft in zijn hogere Zelf. Zo zal zijn be-
perkte bewustzijn worden ontsloten en zal hij eindelijk de uni-
versele wetten van Eenheid en Liefde ontdekken. En een
periode ingaan van geluk, vrijheid, rust en vrede.

Het moment waarop we nu leven, is het moment van over-
gang naar dit nieuwe tijdperk. Deze overgang is uiterst moei-
lijk en pijnlijk, omdat nu alle karma uit het verleden in alle he-
vigheid gevoeld moet worden om bewust te kunnen worden
losgelaten.

Messiaans verlangen
Krijgen we hierbij hulp van buitenaf ? Ook al leven we in een
postchristelijke tijd, de oude beelden van een Messias die door
God gezonden wordt om orde op zaken te stellen en van bui-
tenaf onze wereld komt redden, zit nog steeds in onze genen.
En het verlangen naar een dergelijk ingrijpen is nog steeds
aanwezig en groeit met het chaotischer worden van de situatie.
En dat is begrijpelijk. Als je helemaal geen uitweg meer weet,
zul je je aan elke strohalm vasthouden die je kunt grijpen.

Maar dat betekent niet dat er veel houvast voor een derge-
lijke komst van de Messias in de Bijbel te vinden is. De argu-
menten die conservatieve Joden en christenen hiervoor in de
Bijbel menen te vinden, zijn bij nader onderzoek weinig steek-
houdend. In het Oude Testament kun je hierover bijna hele-
maal niets vinden. Alleen op het einde, bij de profeet Daniël,
wordt hierover iets gezegd. Het is een tekst die is opgetekend
in de tijd dat de Joden ver van hun land, ontheemd, zonder
tempel, een uitzichtloos leven hadden in de Babylonische ge-
vangenschap. Dan ontvangt Daniël een mythische boodschap
over gruwelijke plagen die de onderdrukkers zullen teisteren
en een redder die zal opkomen voor het Joodse volk. ‘In mijn
nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel
iemand kwam die er uitzag als een mens. Hij naderde de oude
wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het
koningschap verleend.’ (Daniël 7:14)

In deze ‘mensenzoon’ vinden we alle kenmerken van het
messiaanse verlangen. Hij zou een koning zijn, een gezalfde.
Hij kon aanspraak maken op de term Messias, een woord dat in
het hebreeuws ‘masjach’ is en dat letterlijk ‘gezalfde’ betekent,
een titel bij uitstek van koning David. En zoals koning David
vrede bracht, zo zou ook deze mens het koningschap voor de
Joden herstellen en vrede,vrijheid en welvaart brengen.

De Messias die niet kwam
Verschillende malen in de geschiedenis zijn er onder de Joden
mannen opgetreden die aanspraak maakten op de titel Messias.



Een ervan was Simon bar Kochba, leider van de Tweede Jood-
se Opstand (rond 135 BC). Hij maakte het messiaanse bewust-
zijn opnieuw wakker.

Ook ten tijde van Jezus waren er mensen die messiaanse
verwachtingen koesterden. Het waren de ‘ijveraars’, de ‘zelo-
ten’, voor wie het onverdraaglijk was dat het Joodse volk door
de Romeinen werd geknecht, en die daarom een nationalis-
tisch-revolutionaire beweging startten. Zij koesterden de ver-
wachting dat de wereldperiode waarin zij leefden haar einde
naderde. En dat er een nieuwe tijd voor de deur stond, waarin
God zijn koninkrijk zou vestigen. God zou spoedig de heide-
nen richten en het volk, dat zijn Wet liefhad, alle macht terug-
geven. Hiertoe zou God een Messias zenden.

Deze messiaanse verwachting, gekoppeld aan strenge
wetsvervulling, was ook het klimaat waarin Jezus opgroeide.
Mensen keken met spanning uit naar de langverwachte bevrij-
der en met name de Farizeërs, de ‘afgezonderden’, hadden
zich de strengste wetsvervulling tot taak gesteld, om als eer-
sten in de heerschappij van de Messias te delen.

Maar kwam de Messias wel? Was het Johannes de Doper?
Nee. Was het Jezus? Uit geen enkele, authentieke tekst blijkt
dat Jezus deze titel zelf heeft geclaimd. Hij heeft zich ook niet
als zodanig gedragen. Hij gedroeg zich niet als een leider in
een gewapende strijd tegen heidenen. Zijn leven, lijden en
sterven doen in het geheel niet denken aan het profiel van de
Messias, zoals de Joden die verwachtten. Dat is dan ook de re-
den dat de Joden hem nooit als Messias hebben erkend.

Wees waakzaam!
Wie was Jezus dan wel? Hoe gaf hij een antwoord op de vra-
gen van zijn tijd? Is het bekend hoe hij omging met de sociale
en politieke crisis van zijn tijd en het messiaanse verlangen
van zijn Joodse geloofsgenoten? Ook voor onze tijd zou een
antwoord op deze vragen licht kunnen werpen op de crisis
waarin wij ons bevinden en op de verwachtingen die wij in
onze Grote Verhalen koesteren.

Historisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat we be-
scheiden moeten zijn in onze uitspraken over Jezus. De grote
woorden die de klassieke christologie meende te moeten spre-
ken, blijken bij nadere beschouwingen theologische idealise-
ringen, die al in de canonieke evangeliën zijn begonnen.

Is er een mogelijkheid om dichter bij de bron te komen? Om
uitspraken te vinden van Jezus die nog niet door een theologi-
sche agenda zijn besmet? Dankzij nauwgezet historisch onder-
zoek kunnen we die vinden in een tekst die de wetenschappelij-
ke naam Q (het Duitse Quelle) draagt. Deze tekst is enkele jaren
na Jezus’ dood in Galilea geschreven door enkele van zijn eer-
ste volgelingen en was als bron beschikbaar voor Matheus en
Lucas, toen die tientallen jaren later hun evangeliën schreven.
Het is een elementair spreukenevangelie en bevat de originele
versie van Jezus’ meest diepzinnige onderwijs .

Hierin vinden we ook Jezus’ advies met betrekking tot de
komst van de Mensenzoon. Hij vraagt niet om de omstandig-
heden precies te analyseren, maar om naar binnen te gaan en
tot een nieuw bewustzijn te komen. Wat houdt dat in? Wees
waakzaam! Val niet in slaap en let op. Wees rustig en alert,
stil, zodat je niet mist wat er gaande is. Verander van hart,
houd de goddelijke vonk levend. Zo zegt hij in Q 55 dat je
waakzaam moet blijven als iemand die niet wil dat er in zijn
huis wordt ingebroken. ‘Als de eigenaar van een huis weet
wanneer de dief komt, zal hij op zijn hoede zijn en niemand in

zijn huis laten inbreken. Jullie moeten ook waakzaam blijven –
de Mensenzoon komt wanneer je hem het minst verwacht.’

En in Q 79 geeft hij aan hoe belangrijk dit is. Als je maar
blijft afwachten, je gedachten maar op de toekomst blijft richten
en als je niet aandachtig in het moment bent, mis je het konink-
rijk van God. Je hoeft niet meer te wachten, het koninkrijk Gods
is er al. Maar je moet heel alert en stil zijn om dat te kunnen zien
en ervaren: Je zult het koninkrijk van God niet kunnen zien,
wanneer het komt. Men zal niet kunnen zeggen ‘het is hier’ of
‘het is daar’. Het koninkrijk van God is onder jullie.’

Jezus wijst hiermee op de mogelijkheid in een volkomen
nieuwe staat van bewustzijn te leven. In zijn tijd van crisis en
sociale spanningen was dit zijn boodschap. Hij was niet de poli-
tieke Messias die de Joden verwachtten, maar wel een van die-
genen die in een situatie van politieke onrust de goddelijke vonk
van innerlijke wijsheid en waakzaamheid in zichzelf ontdekt
had. Elders op onze aarde had enige tijd daarvoor Boeddha dit
ook al ontdekt en het ‘mindfulness’, aandachtige aanwezigheid
in het hier en nu, genoemd. Het waren toen enkelingen. Op dit
moment, nu er een mondiale crisis dreigt, is dit de aangewezen
manier om hiermee om te gaan. Dat zou dan een bewustzijns-
transformatie op wereldschaal betekenen. De tijd dringt. Het
wordt tijd dat we in deze duistere tijden transparant worden
voor het licht dat al hier en nu aanwezig is. Dat dit licht overal
mag doorbreken, dat is mijn kerstwens voor 2009.||

Noten

* * * * *
* * *

*

periode van rust. Zoals zich bijvoorbeeld tussen het kloppen
van ons hart ook steeds een rustperiode, voordoet. Deze perio-
de van rust is geen inertie, maar slechts een afwachting en
voorbereiding op de volgende impuls. Deze beweging vindt
ook plaats door het hele universum, en zal zich altijd bewegen
richting evolutie, zelfs als we veranderingen zien, die moeilijk
te aanvaarden zijn. Zelfs als we zien dat werelden verdwijnen.
Maar deze verdwijning is slechts een periode van rust. Want
uit de verdwijning, de verandering, wordt iets nieuws geboren.
Een rups maakt zich een cocon en wacht rustig af tot de im-
puls het aangeeft als vlinder naar buiten te treden. Wat er zich
in die kleine, duistere ruimte afspeelt, ‘weet’ alleen de rups, en
is voor ons oog onzichtbaar. Zo geldt dat ook voor ons. Ook
wij ‘verpoppen’ ons in de baarmoeder en komen tot openba-
ring bij geboorte, gebruikmakend van alle omstandigheden
buiten en binnen ons. En bij wat wij ‘sterven’ noemen, ver-
poppen wij ons opnieuw, worden we opnieuw voor het oog
onzichtbaar, leggen als een slang onze oude huid af, en ont-
poppen ons in de andere wereld. Dit alles is een beweging.
En deze beweging kan men ook toegepast zien op iets ongrijp-
baars – als een gedachte.

Om een gedachte be-vat-telijk te maken, zal zij zich moeten
uiten. En daar waar geen overeenstemming wordt bereikt, zul-
len we correcties moeten aanbrengen, om het geheel in harmo-
nie, in balans te krijgen. En soms zullen we, om het plan te laten
slagen, voor onszelf impopulaire maatregelen moeten treffen, de
kansel moeten verbranden, en ons hart laten spreken. Soms uit
pure noodzaak lijkt het, omdat de Wet van Verbinding van zich
laat spreken. Misschien kunnen we nu begrijpen dat ‘Fohat’
verbindingen aanlegt, hele netwerken zelfs. Want hij snelt van
plaatst tot plaats, de gedachte op alle niveaus afleverend. Dus
werkzaam in zowel het kleine als het grote. Daarmee is hij de

transcendentale, verbindende Eenheid van alle kosmische ener-
gieën, zowel op het ongeziene als het geziene vlak”. Belangrijk
is hij, want als uit de Vader en de Moeder de ‘Zoon’ voortkomt,
werken twee aspecten van God samen: het vaderverwekkende,
het stimulerende, impulserende aspect en het moederlijk baren-
de, het dragende, substantievormende aspect, en is het ‘Fohat’
die aanzet tot beweging, tot Leven.

In G.A. Barborka’s boek “Het Goddelijk Plan” worden
meerdere beschrijvingen van de werking van ‘Fohat’ genoemd
en wel:

- “Fohat, de ‘Zoon des Zoons’, de manvrouwelijke energie,
voortvloeiend uit het Licht van de Logos en die zich op het ge-
bied van het objectieve Heelal openbaart als de verborgen én
evenzeer geopenbaarde Elektriciteit, die Leven is”. Zij is de
bezielende, immer aanwezige drijfkracht en het levensbegin-
sel, de levensziel van de zonnen, manen, planeten en zelfs van
onze Aarde”.

- “…bevat zeer zeker iets van de gedachte van onophoude-
lijke beweging, die een immer aanwezige drang is in de stadia
voor de openbaring”.

- “Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’….
- ..Fohat langs de zeven beginselen van AKASA snellend,

werkt in op geopenbaarde substantie.., het Ene Element, en
stelt, door dat te versplitsen in verschillende middelpunten van
Energie, de wet der Kosmische Evolutie in het werk, die, ge-
hoorzamende aan de Ideatie van het Universeel Denkvermo-
gen, alle verschillende toestanden van het zijn in het geopen-
baarde zonnestelsel tot bestaan brengt”.

- “Fohat trekt spiraallijnen om het zesde te verenigen met
het zevende – de Kroon.”

Hier zijn wij de totstandkoming van de Levensboom in de
Joodse Mystiek, bestaande uit de negen sefiroth. De eerste,



iedere mens in iedere omstandigheid te bezien. En ieder ver-
langen dat in hun hart opkomt te toetsen aan de Gedachte van
Het Absolute, de Wil, en het daarmee trachten in overeenstem-
ming te brengen. Ligt het geheim van het zoeken naar de Wil
van Het Absolute, het Ene Leven niet in het be-vat-ten van Har-
monie, wat een voorwaarde is voor een leven in ‘vrede’? En
daar waar wanorde heerst, harmonie te willen scheppen? Is Har-
monie geen Schoonheid? Is het niet zo dat wij in deze tijd, be-
wust of onbewust, collectief op weg zijn van dualiteitsbewust-
zijn, via polariteitsbewustzijn naar Eenheidsbewustzijn? Denk-
en wij aan de Straalkaarsen op het altaar; dat de Vierde Straal
die staat voor (Schoonheid en) Harmonie, de plaats inneemt van
het hartchakra, de plaats van onze Meester Jezus. In de Joodse
Mystiek vinden wij harmonie terug in een van de sefiroth van
de Levensboom, met de naam Tifereth. Tifereth is het hart van
de wereld, onze zon en daardoor het hart van de hemelse mens.
Ook daar is zij het middelpunt van het Universum, de Christus.
Een Gedachte van Het Absolute draagt kracht, liefde en wijs-
heid, tact en verdraagzaamheid, schoonheid en harmonie, ken-
nis (waarheid), toewijding en orde in zich. Kunnen wij hierin
tevens de uit het Absolute Leven voortkomende Hiërarchie en
haar werkingen terugvinden? En ons eigen verlangen hiernaar?
De Hiërarchie die alles geeft wat nodig is voor de totstandko-
ming van de Idee en op geen enkele wijze iets terugvraagt? Is
het niet aan ons dit ‘bewijs’ van Gods handelen via de Hiërar-
chie, in en aan de mens, onszelf en de hele schepping, tot open-
baring te brengen? Want is in deze wereld niet alleen de mens
in staat onbaatzuchtige liefde te geven, als het hart zich afstemt
op het hoogst bereikbare ideaal, volgens de hoogste gedachte,
de hoogste trillingsfrequentie? Nemen wij onze Meester in ge-
dachten. We hebben immers de keuze ons hoogst bereikbare
ideaal te kiezen door middel van de hoogste gedachte. Door
‘slechts’ ons hart af te stemmen op deze trillingen en stap voor
stap te komen tot Kennis, die Liefde slechts doet toenemen? Om
de Harmonie te bereiken, die eigen is aan het Inwezen van Het
Absolute Leven? Zijn wij in staat het wonder van de dualiteit,
dat zich zowel innerlijk als uiterlijk in EEN (1) mens afspeelt,
en in de hele schepping, te zien? Ook te be-leven en de
‘omkeer’ in onszelf te bewerkstelligen, de terugkeer naar de
Eenheid, de Vrede van het Ene Absolute Leven? En zodoende
het leven in dualiteit en in eenheid te ‘smaken’? Is dit geen
groot voorrecht?

Ergens leeft in ons een behoefte om iets in redelijkheid te
kunnen aanvaarden. Dat kan met behulp van bewijzen. De
vraag is of wij de bewijzen van anderen zomaar kunnen aan-
vaarden, en als wij zelf bewijzen zouden krijgen, erover zou-
den kunnen spreken. Een Wijsheidsleraar zou ons wellicht op
een pad kunnen zetten. Een pad dat wij vervolgens op eigen
kracht, volgens de in onszelf geopenbaarde meester, vervol-
gen. Zodoende komen we gaandeweg meer over ons zelf, (en
daarmee over de ‘ander’) met al onze gedachten, onze beel-
den, emoties en handelingen te weten. We kunnen ons zelf le-
ren kennen door als een waarnemer onze gedachten, ons han-
delen te schouwen. Zo ‘verdelen’ wij ons in Zelf, de schou-
wer, en in zelf, de ‘doener’, die onderhevig is aan schomme-
lingen in emoties, en impulsief te werk gaat. We kunnen leren
door kennis te nemen over hoe anderen zijn omgegaan met ge-
dachten, daaruit voortvloeiend een idee, vervolgens een plan
en als laatste stap dan de uitvoering, de totstandkoming, laten
we zeggen de geboorte van iets wat aanvankelijk begon als

een gedachte; door onze eigen gedachten opnieuw te bezien,
en te ontdekken wat er van welke gedachten uiteindelijk te-
recht kwam.

Kunnen wij, in alle bescheidenheid, in de uitvoering van
een gedachte, een parallel zien met het ontstaan van de Werel-
den? Toen het Absolute Leven de ruimte in zichzelf vrij maak-
te, en alles wat Het in Zich had, alles wat in Het, met elkaar in
Eenheid bestond, in de stilte, wilde kennen en tot aanschijn
bracht; naar buiten bracht, uit zette? En mogen en kunnen wij
dan de lijn trekken naar onszelf? Omdat ook wij ons plan ui-
teindelijk ‘uit zetten’? Kunnen en durven wij, zoals wij in de
Bezinning op de Wijsheid kunnen lezen, te erkennen dat ook
wij bij Het Absolute Leven vertoefden, en weer kunnen ver-
toeven, dat wij elke dag voor Zijn Aangezicht waren, en nog
zijn, van oudsher zijn gevormd? Omdat ook wij uit Dat voort-
kwamen? Kunnen en durven wij, ons in deze geschapen
Ruimte bevindend, zien dat ook wij die ruimte in onszelf kun-
nen scheppen, zelfs fysiek, getuige de zwangerschap, maar
ook door ons in te leven in de ander, de ander de ruimte te
gunnen zich te ontplooien, te openbaren, en hem of haar daar-
bij niet in de weg te staan? En de ander daarmee op te nemen
in onze ruimte? Concentrische cirkels in concentrische cirkels!
Zelfs mee te helpen aan een plan? Kunnen wij deze God, de
Ene, het Absolute Leven, dat ons uit-stuurde (existentie), de
ruimte geven Zich in ons kenbaar te maken? En ook Hem aan
te roepen: “Ajeka?”, ook over de grenzen van het zichtbare?

Fohat
In mevrouw Blavatsky’s “De Geheime Leer” kunnen we het
volgende lezen: “Het geopenbaarde Heelal is doortrokken van
tweevoudigheid, die als het ware juist het in-wezen van Zijn
ex-isteren als openbaring is. Maar evenals de tegenovergestel-
de polen van subject en object, geest en stof, slechts aange-
zichten zijn van de Ene Eenheid, waarin ze zijn samengevat,
zo bestaat er in het ge-open-baarde Heelal, “dat” wat geest aan
stof, subject aan object schakelt.

Door occultisten wordt deze ‘brug’, dat wat geest aan stof
schakelt, Fohat genoemd. Blavatsky stelt: ”Fohat is de brug
waardoor de in de “Goddelijke Gedachte” bestaande ‘denk-
beelden’ op de kosmische substantie worden ingedrukt als de
‘wetten der natuur’. Fohat is derhalve de stuwkracht van de kos-
mische ideatie, of, van de andere kant bezien, is het de verstan-
delijke middelaar, de leidende kracht achter alle openbaring, de
Goddelijke Gedachte overgebracht en geopenbaard door de
Dhyan Chohans (opgestegen Meesters, godgeleerden, aartsen-
gelen, engelen, serafijnen enz.), de bouwmeesters der zichtbare
wereld. Ons eigen bewustzijn komt van kosmische ideatie of
Geest, de verschillende voertuigen van kosmische substantie,
waarin dat bewustzijn wordt geïndividualiseerd en zelf bewust-
zijn bereikt, terwijl Fohat in zijn onderscheidende openbaringen
de geheimzinnige schakel is tussen denkvermogen en stof, het
bezielend beginsel dat elk atoom tot leven elektriseert.”

Zoals wij kunnen waarnemen in de natuur, en ook in ons-
zelf, bestaat er een Wet van Beweging. Onze gedachten bewe-
gen zich, onze organen bewegen zich, onze ledematen bewe-
gen zich, wijzelf bewegen ook, en wij bewegen onszelf voort.
De beweging drijft ons steeds verder. Bewust of onbewust
zoekend naar een hoger niveau. Een betere plaats. Of dit zich
nu voordoet op het geestelijke of het stoffelijke vlak. Deze
kracht brengt vernieuwing tot stand, verandering. En als de
verandering, de vernieuwing tot stand is gekomen, volgt er een

In deze 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. Hier een nieuwe bijdrage

Slang van Licht

Lydia Schaap

Het avondrood wordt weerkaatst door het zeewater. Het schil-
dert roze, oranje en rode strepen op het parelmoerblauwe wa-
ter. De muziek trilt door mijn cellen en het lichaam beweegt
mee, in golven van vreugde voor Het Leven.

“Schrijf jij voor Reflectie?”, vraag ik aan de man die vóór
mij danst. “Inderdaad”, zegt hij verbaasd. Er ontstaat een ge-
sprekje, zoveel als de muziek het toelaat. Hoe kort ook, het ge-
sprek reikt diep in de waarheid, die van alle eeuwen is. In onze
ogen herkennen wij die waarheid, hetzelfde Licht. We lachen.
Woordeloos maakt de man een gebaar naar de zee, waarin de
Zon al bijna is verdwenen. Nog nagloeiend van de hele dag
dat Zij Moeder Aarde bescheen, Haar verwarmde en tot Haar
doordrong.

“Daar gaat het om, hé? “, zeg ik tegen de man, ook wij-
zend naar de kleurige horizon, “Dat is de Kerk van De Moe-
der”. “Schrijf jij dan eens een artikel”, zegt hij. “Het wordt tijd
dat de vrouw spreekt. De Kerk is het vrouwelijke, de Moeder-
godin, de Slang van Licht vergeten.” Hij lacht en verdwijnt in
de dansende menigte.

Ik zit nu, de volgende dag, te schrijven, terwijl op de ach-
tergrond klokken van een kerk, geheel onverwacht op maan-

dagmiddag, beginnen te luiden. Ik herinner me de kerk waar ik
vaak kom.

De Kerk — Ik zit op de houten bank. De ruimte is vol
schoonheid, omhult mij. Hout geworden tempel.

De Stilte — Zij is voelbaar in mij en de ruimte om mij
heen. Zij versmelten tot één.

Vol verwondering neem ik in deze Stilte een geluid waar. Een
geluidloos geluid. In mijn lichaam is Zij voelbaar, als een steeds
sterker wordende, zoemende vibratie. Net of een Slang van Licht,
langzaam door mijn cellen kronkelt. Het zacht vibrerende geluid
is alsof er duizenden bijen in en om mij heen zoemen.

Opeens hoor ik woorden die door de priester, in de zon-
dagdienst van de VKK, worden gesproken. “De Heer geve u
absolutie van ál uw zonden…”. Ik neem de vibratie van deze
woorden waar met mijn innerlijke oor en voel dat de stroom
van de Slang van Licht in mijn lichaam verandert.

Innerlijk krimp ik. Mijn Lichtkleed wordt kleiner. Ik vang
de woorden op met mijn cellen en de zoemende vibratie komt
voor één moment tot stilstand. Dat is voelbaar in mijn zonne-
vlecht. Een subtiele misselijkheid golft over mij heen.

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



Zacht vraag ik:
“Moeder, zijn deze woorden van U afkomstig? Van Het

Onnoembare Mysterie?
Vergeeft U mij, via een voorspreker, een man, verkleed als

archetypisch beeld van De Hogepriester, ál mijn zonden?
Mag ik mij daardoor getroost weten?

Geliefde Meester, heeft U niet gezegd dat God ín ons lie-
den is? Dat De Volmaakte ín ons Zelf leeft, beweegt en is?
Wie zegt Gij dat Ik Ben? Dochter en Zoon van de Levende
God(in)?

De woorden lijken niet te getuigen van Uw Grootsheid,
Uw Heelheid levend ín mij.

Dragen deze woorden bij aan de Volmaaktheid van U in
mij?

Dient het Het Goede, dat de mens nog steeds hoort en
moet geloven dat wij zondige wezens zijn, hopend op verge-
ving, verlossing?”

Deze gesproken woorden, tijdens de dienst, voelen als een
bevestiging van mijn kleinheid, zondigheid en afhankelijkheid
van een Kerk die mij zal verschonen.

Heb ik de moed, als mens, de Eeuwige Waarheid in mij
Zelf te laten vibreren?

Juist te weten, zonder één moment van twijfel, dat ik dra-
ger ben van God(in)’s Volle mysterieuze Stilte?

Is dit de Quantumsprong in het menselijk Bewust-Zijn, de
grote omwenteling, wat de Maya’s noemen “the end of time”,
waar ik over lees en hoor?

Ieder ín zich Zelf. Zonder tussenkomst van wie of wat dan
ook. Individu (ongedeeld) Zijn.

Het ChristusKind, ín mij Zelf laten Leven. In mijn eigen
Hart. Zo dichtbij. Dichterbij dan mijn eigen ademhaling.

Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven Zelf.
Zal de mind, de eeuwige verleider, druktemaker, verwar-

ringzaaier en twijfelaar, gelovend in zonde, schuld en schaam-
te, dan eindelijk zwijgen? Sterven?!

De Stilte, van waaruit de zuivere creatie geboren wordt,
zal dan, bewust, op de Ene troon zitten. In iedere menselijke
éénheid.

Waar zij, van den beginne al, stil wacht tot zij wakker ge-
kust wordt. Ze zingt zoemend:

“God en mens zijn ÉÉN”.

De Slang. — Vanuit de patriarchale kijk op het leven is zij
symbool van verleiding, zonde en ongehoorzaamheid van Eva,
een vrouw, tegenover De Goddelijke Wil.

De slang is, bij de indianen- en oertradities, juist het sym-
bool van Licht en Schoonheid van Moeder Aarde en Vader
Hemel. Symbool ook van de heilige tantrische seksualiteit.
Draagster van de subtiele genezende levensenergie, kundalini
in het Sanskriet, die als een Slang van Licht opstijgt door de
wervelkolom, als vrouw en man elkaar in Liefde tegemoet tre-
dend als Godin en God. Zo zal de pijnappelklier in het hoofd
gestimuleerd worden. Het derde éénvoudige oog, het medi-
cijnoog, openend. De vrouw en man zullen, vanuit de intuïtie,
als zuivere en bewuste Goddelijke kanalen, werkzaam zijn.

God(in), Heilige Geest en Christus als levende ervaring in
ons Zelf.

De Liefde. — Durf ik, als mens, die Liefde en Volmaakt-
heid in mij Zelf en in de ander te bevestigen en bekrachtigen?

Het Zelf én elkaar opheffen tot ÉÉN.

De hiërarchische structuren vanuit het patriarchale, laten
oplossen, in een wervelende vreugdedans voor het Ene Leven,
levend ín ons Zelf.

Zich uitdrukkend in ontelbare vormen maar die toch ÉÉN
en Ondeelbaar is.

Uit Liefde voor die Ene Waarheid, MoederVaderGod,
VrouwMan, MaanZon, DonkerLicht, NegatiefPositief, Magne-
tischElektrisch, YinYang, smeden tot een Goddelijke Cirkel.
Een mandala van Evenwicht, waar de Slang van Licht, vol
Liefde en Schoonheid, zichZelf bijt in haar staart. Zich vormt
tot een Volmaakte Cirkel. Het begin en het eind, samenvallend
in hetZelfde punt.

Ik Ben De Alpha en de Omega Zelf.
Waarop nog wachten? Waarom niet Nu?
In Lak’esh
(Maya groet: ik ben een andere jij).

* * *
*

Mededeling
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Liefde’ (in diepe gedachten zijn) wordt nog eens fraai geïllu-
streerd met het volgend oude verhaaltje uit India. Toen eens
een meisje een plaats overstak waar iemand zijn gebeden uit-
sprak, wat volgens de wet verboden was, hoorde het meisje
zeggen: ”Hoe onbeschaamd! Weet je wat je hebt gedaan?” En
het meisje, verschrikt, antwoordde: ”Wat deed ik dan?” De
man vertelde haar dat op de plaats waar men zijn gebeden tot
God uitspreekt, niemand wandelen mocht. “Ik deed het niet
met opzet”, zei het meisje “maar kunt u mij uitleggen wat bid-
den is?” En de man antwoordde dat bidden voor hem denken
aan God betekende. “Oh”, zei het meisje “maar ik was onder-
weg naar mijn vriend en ik dacht aan hem en daarom heb ik u
niet gezien, maar als u aan God dacht, hoe kon u mij dan
zien?” Als iemand de conventies achter zich laat, de kansel
verbrandt, zal er zich een innerlijke vrijheid aandienen. Het is
met name dan dat onze ziel vrijelijk kan ademen en zich uit de
gevangenis spoedt, want “waar het hart is, is de schat”. Het is
de ware vrijheid, waarin gedachten en beelden zich kunnen
ontplooien; waarin geluidloos een gedachte van de geest of
een beeld zich aandient. Het verschil tussen een gedachte en
een beeld is, dat de eerste een activiteit is van de geest met een
bedoeling, en dat het beeld geen aansturing kent, maar op-
doemt als een golf van de zee. Hoe belangrijk het is om reke-
ning te houden met onze gedachten en beelden, met wat ons
roept, als wij op pad gaan naar het uiteindelijke Doel, blijkt uit
het bestaan van bepaalde kosmische wetten en krachten. En
een hele belangrijke Kracht, door occultisten een wezen
genoemd, is “Fohat”.

De Gedachte als een Ros
Veel gedachten komen in ons op, sommige blijven en even zo
vele verdwijnen weer. Op zichzelf ook weer een wonder. Want
waar komen die gedachten vandaan, en waar gaan ze heen? En
aan welke gedachten dienen we aandacht te besteden en aan
welke niet? Welke gedachten hebben een lange levensduur, d.i.
kans op volledige openbaring? Want dat gedachten vaak een
langere levensduur hebben dan de mens die ze heeft, en uit-
spreekt, mag blijken uit veel overleveringen. Zij overleven het
aardse leven in de tijd. En met
deze gedachten leeft degene die
ze uitsprak ‘in gedachten voort’.
Vaak echter komen er twee ge-
dachten naast elkaar te staan,
waaruit we soms noodgedwong-
en een keuze zullen moeten ma-
ken. Welke criteria hanteren wij
bij die keuze? Gaan wij uit van
de gedachte gekoppeld aan onze
eigen wil, of gaan wij uit van de
gedachte gekoppeld aan de Wil
van het Absolute Leven? En als
wij dan uit willen gaan van de
gedachte gekoppeld aan de Wil
van het Absolute Leven, hoe
kunnen wij dan weten wat de
Wil van Het Absolute is? We
zouden kunnen stellen dat de
Gedachte van het Absolute Le-
ven, gekoppeld aan de Wil, een
Gedachte is die in ons hele we-
zen resoneert. Houdt het woord

‘resoneren’ geen ‘antwoord op trilling’ in? Een resoneren
waarop ons hele wezen ‘in trilling’ antwoordt en in overeen-
stemming komt volgens ons eigen bewustzijn? Daarbij leidt de
gedachte, gekoppeld aan de eigen wil, vaak tot innerlijk con-
flict. Conflict geeft óók trilling, maar een trilling die geen vre-
de brengt. En die kan leiden tot uiterlijk conflict, omdat er
geen over-een-stemming is bereikt. En toch…als eerst innerlij-
ke overeenstemming, de Wil van het Absolute Leven, in over-
eenstemming is met ons wezen, dan zal Eenheid uitstralen, die
voor iedereen het persoonlijke doel kan zijn. Eenheid is im-
mers Goddelijk.

Uit een gedachte komt vaak een ideaal, een plan voort dat
de mens graag tot uitvoering wil brengen. Het is bijzonder om
te zien, dat wanneer een plan gehoor vindt, het ideaal reso-
neert, en elke andere wil komt helpen op het pad van verwe-
zenlijking van het ideaal. Op de juiste tijd en op de juiste
plaats dient zich een persoon of een situatie aan, die het berei-
ken van het doel eenvoudiger maakt. De richting van de wil
gaat dan in de richting van de Absolute Wil. Alles is in over-
eenstemming met elkaar. En soms zien we dat de deur geslo-
ten blijft, hoe men ook een ideaal probeert te verwezenlijken,
hoeveel oplossingen er ook aangedragen worden, en we muur-
vast zitten. Maar als de innerlijke drang blijft aansporen, on-
danks tegenwerking op het pad van verwezenlijking van het
ideaal, dan zien we ook daar de Hand van Het Absolute. Zeg-
gen we vaak niet: ”De tijd is er nog niet rijp voor?”, waarmee
we aangeven dat er niets ‘mis’ is met de idee, het plan, maar
dat er zich (nog) niets van gelijke resonantie, hulp, heeft aang-
ediend. Of dat wij ons plan moeten herzien. En als het plan
geen weerklank en voeding vindt, ‘laten wij het plan varen’.

In hoeverre zoeken wij het ‘behagen’ van Het Absolute,
Het Oneindige als ons eigen ‘behagen’, onze eigen vrede; ge-
tuige de uitspraak :”Ik heb er vrede mee”?

Vooropgesteld dat wij eerst voor onszelf hebben vastge-
steld, dat Het Absolute er daadwerkelijk is, transcendent en im-
manent. Hoe kunnen we Het kennen? Hoe kunnen we Zijn
Roep horen weerklinken? Het is nagenoeg in alle religies alge-

meen aanvaard, dat de Ene zich
openbaarde en dat uit deze open-
baring zich een goddelijke Hi-
ërarchie ontwikkelde. Denken wij
aan Zijn Boodschappers, de Pro-
feten, de Aartsengelen en Enge-
len, Machten en Krachten. De
graad van de werkzaamheid van
de trillingen bepaalde, en bepaalt
nog, en zal altijd bepalen, de ver-
schillende gebieden van bestaan.
En deze Hiërarchie kunnen wij
kennen, ervaren, en zelfs tevens
deel van uit maken, afhankelijk
van ons bewustzijn, onze ont-
vankelijkheid, onze sensitiviteit.
Het is bekend, dat degenen die
vanuit hun op Het Absolute ge-
richte innerlijk in deze wereld
handelen, aangenaam zijn voor
iedereen. Hun groet is een Na-
masté, een: ”Mijn God groet de
God in jou”. Zij zullen proberen“Mandala” van Ine Meems-Hulzebos



Geluid als Kosmische Beweging

Rachel Sonius

Na het onverwachte overlijden van Mgr. Frank den Outer, die mij eerder nog aanspoorde tot het schrijven van artikelen voor

‘Reflectie’, kan ik in dankbaarheid terugzien op de waardevolle momenten van contact met hem. De enkele ontmoetingen bleken

een aanmoediging tot innerlijke ontwikkeling. De woorden van deze musicus (o.a.) waren doortrokken van een Geluid, voortge-

bracht door zijn afstemming op de liefdevolle Grondtoon van het Leven. Die liefde heeft hij ge’toond’ in een stil stralende, aan-

raakbare en waardige aanwezigheid. Dat zal ik niet vergeten, want het akkoord dat hij aansloeg, zal blijven weerklinken.

De Ene riep: ”Ajeka?”: “Waar ben je?”
Dat is Gods roep tot de mens, wanneer deze zich – in de tijd –
voor God meent te kunnen verbergen.

Alles wat tot ontstaan gekomen is, is in wezen een Won-
der. Als we pogingen doen te vatten hoe dat alles en vooral de
mens, met “name”, is ontstaan én in zijn “toename” geplaatst
is, door – laten we zeggen – het stoffelijke naar het geestelijke
te ‘vertalen’ en omgekeerd, kunnen we het gevoel krijgen de
Waarheid tóch niet gevat te hebben.

Het Absolute Leven, het geluidloze leven, waaruit alles is
voortgekomen wat tijdelijk gehoord, gezien en ervaren kan
worden, is een geluidloos, bewegingloos en eeuwig leven. We
zouden kunnen zeggen dat we het daarmee zullen moeten
doen. Dat we het zullen moeten doen met dit Wonder. Dat
kan. Maar wat ook kan, is toch proberen te vatten hoe wij,
hier, en dan op ons eigen niveau, dit Wonder ten volle kunnen
be-leven en zelfs ook belevendigen. Daaruit voortvloeiend dus
ook welk aandeel, (niet vergetend ons erfdeel) wijzelf hierin
kunnen hebben. Voor onszelf en voor de ‘ander’. Op wie of
wat vertrouwen wij, wie of wat volgen wij? En hoe? Waar
gaan we na dit tijdelijke leven heen? Ieder op zijn eigen wijze,
en volgend / volgens de eigen keuze. Maar een keuze zullen
we moeten maken, willen we een grond van bestaan ervaren.
We zullen we ons dienen te verbinden met polariteiten in
onszelf en die van de ‘ander’.

De grondgedachte van alle godsdiensten is het ‘Godside-
aal’, dat leidt tot het doel van de Waarheid. Kunnen wij het
pad naar het doel, dat Waarheid is, in vrijheid gaan? Of zijn
wij genoodzaakt dit pad, van ons uit gezien, toch min of meer
‘planmatig’ voor te bereiden? En ons te realiseren dat wij op
deze weg, naar alle waarschijnlijkheid, restricties, patstelling-
en zullen aantreffen? Of, misschien beter, dat we zullen moe-
ten luisteren naar de Geest van Leiding, die ons tegemoet
komt en ons op cruciale momenten ‘apart’ neemt en ons tot
bezinnen aanzet. In de hoop dan, dat we de aanwijzingen zui-
ver kunnen ontvangen en volgen. Een aanwijzing die aanvangt
met misschien een roep? “Ajeka?”. “Waar ben je”?

Mohammed zei: “Elke ziel is in-wezenlijk een gelovige, en
het zijn anderen die van de ziel een ongelovige maken”. Die
‘anderen’ zijn de wanklanken, de enige vijand van de mens.
En het is de strijd tegen deze wanklanken, het afbreken van de
muur van deze wanklanken, die het leven soms tot een last
maken. Het zijn de wanklanken die zich in allereerste instantie
in onszelf bevinden. In de gnostische “Onafhankelijkheidsver-
klaring” staat geschreven: ”Het Koninkrijk is volmaakt ver-
eend en volmaakt beschermd, en het ego zal er niet over zege-
vieren”.

Trilling schept beweging, geen stilstand
Iedere beweging die van het Geluidloze Leven uitgaat, is een
trilling en op haar beurt een schepster van volgende trillingen.
Een beweging veroorzaakt beweging.

“Drink wijn, verbrand de kansel, maar tart niet”, stond er
eens in een Soefigeschrift. Die uitspraak zal van zo’n duizend
jaar geleden zijn, uitgesproken door een van de mystici van
het Oosten. In een tijd dat het drinken van alcohol absoluut
verboden was en de ‘spreker op de kansel’ in zeer hoog aan-
zien stond. Vrij-denken was in die tijd geen optie, laat staan
dit te uiten. Er waren vastomlijnde wetten en voorschriften
waaraan men zich te houden had, en waarover men spreken
kon. Daar was geen beweging in te krijgen en de ziel kwam
daartegen in opstand. Het werd ervaren als ‘wanklanken’. In
deze tijd echter kunnen we onze gedachten vrij over zo’n uit-
spraak laten gaan, wat een groot goed is. Met dit vrije denken
ontstond ook de stroom van kennisoverdracht, gedachten, filo-
sofieën die ons ter beschikking kwamen over het ‘geziene’ en
het ‘ongeziene’. Vaak op alle gebied grensoverschrijdend. We
kunnen ons die eigen maken, ontwikkelen of naast ons neer
leggen. Men kan en mag een beweeglijke, klankvolle, per-
soonlijke relatie met God of het Goddelijke hebben. Zoveel
mensen, zoveel goden. En het Geluidloze Leven, althans een
deel daarvan, wordt in ons actief en zet aan tot steeds meer
werkzaamheid, in de richting waarin wij ons begeven willen.
Want “Nadat Ik dit universum geschapen heb met een frag-
ment van Mijzelf, blijf Ik”.

‘De wijn’ overigens, hierboven aangehaald uit een Soefi-
geschrift, is niet uitsluitend de wijn bereid uit druiven. De
mystici in vroegere tijden spraken over de “Mee-goeneh”, het
Huis waar goddelijke Wijn rijkelijk vloeide, het Huis waar je
niet zomaar ‘binnen’ kwam. Het was Gods Wijn, Kennis,
Inzicht, die het hart in vuur en vlam zette, waardoor je in een
roes van Liefde voor de Ene, in extase, terecht kwam. Deze
‘roes’, gelukzaligheid, bracht je boven het aardse, en gaf naast
inzicht ook doorzicht in het bestaan. Deze gelukzaligheid is
duidelijk niet het genoegen dat wij ervaren tijdens het eten van
bijv. een smakelijke maaltijd. Was eenmaal het hart in vuur en
vlam, dan verbrandde de kansel van waaraf uitsluitend rede
gesproken werd, met dwang en vervolging. De woorden vanaf
de kansel gesproken, vonden geen weerklank meer, want on-
beweeglijkheid is onnatuurlijk. Het is het Hart dat de kansel
Zelf besteeg. Het Hart, dat niet tart, maar in liefde de soms
pijnlijke situaties die zich in ons leven kunnen voordoen, verd-
raagt. Het Hart dat samenwerkt met de Gedachte. Het van ver-
langen brandend Hart in de kelk (ons lichaam), zich aanbie-
dend op het altaar van de Liefde. Die ‘verzonkenheid in de

De Weg der Kabbalah – deel 2 ¹)

Mike Bais

Vanuit een ruwe schets van de historie van de Kabbalah, voor
zover we die kunnen traceren, gaan we nu bekijken hoe die
leer tot uiting komt in het diagram van de “boom des levens”.

We beginnen dan met de oorsprong van het bestaan, vol-
gens deze traditie.

Een absolute en een relatieve realiteit
Er is een Absolute en relatieve existentie. Er bestaat een reali-
teit waaronder alle mogelijkheden vallen en een realiteit waar-
in alle “relativiteit” gekend kan worden. Met andere woorden:
een onvergankelijke en een vergankelijke realiteit.

De laatstgenoemde realiteit lijkt voort te komen uit de eer-
ste en zo kunnen we die vertalen naar een goddelijke wereld
en een menselijke (voorbijgaande) wereld.

De goddelijke essentie wordt als volgt door de Kabbalisti-
sche filosofie uiteengezet:

“In den beginne was er niets”. Dit betekent echter niet dat
er geheel “niets” was, maar dat dit (bestaande) “niets” voor de
mens volkomen onbegrijpelijk is; elk menselijk begrip te bo-
vengaand dus. Oftewel: er was het Niets. God als het Niets.
Geen enkele referentie die wij in onze relatieve en vergankelij-
ke wereld kunnen koppelen aan dit idee van God. In het He-
breeuws wordt dit “Niets” de “AIN” genoemd.

Maar hier eindigt de “godsanalyse” niet. Tevens wordt na-
melijk gezegd: “God is het oneindige”, of “het onbegrensde”.
Ook de “AIN-SOPH” genoemd. Zoals AIN het Niets is, zo is
AIN-SOPH het Oneindige. De derde en laatste schakel in deze
uitleg is het “oneindige niets”, of de AIN-SOPH-AUR, ook
wel het “oneindige Licht” genoemd.(Aur = Licht).

Deze Drie vallen samen onder de naam van de “Drie Slui-
ers van de Negatieve Existentie”. Dat is het Absolute, voorbij
tijd en ruimte en voorbij iedere categorie van denken en daar-
mee voorbij relativiteit.

Al klinkt dat alsof die Goddelijke Essentie voorbij onze re-
lativiteit zou bestaan (als het al zou “bestaan”), toch zijn deze
“sluiers” de reden tot ons bestaan. We kunnen dan misschien
ook stellen dat zonder dat, er geen relativiteit zou kunnen zijn.

Het Absolute, Dat Zijn uitleg vindt in de drie negatieve
sluiers, is niets én alles tegelijkertijd en het universum, de uni-
versa zijn manifestaties van dat Absolute.

Vanuit een impuls (Liefde?) lijkt er beweging te moeten
komen in dit Absolute en onbegrensde Niets/ Iets.

Zou dit niet gebeuren, dan zou het Absolute het Absolute
blijven, zonder de gevolgen die wij nu “creatie” noemen.

Deze eerste expressie, die men zich als een
idee of zelfs als een geometrisch figuur kan voor-
stellen, is de cirkel met daarin de punt. Die geeft
de oneindigheid weer van de cirkel, met daarin
de concentratie van Alles en Niets in een dimen-
sieloze en tijdloze expressie van een punt.

Zouden we alleen de cirkel zien, dan was er
alleen oneindigheid. Maar door de punt ontstaat er als het ware
een spanningsveld en een “punt van aandacht”.

De punt symboliseert “dat wat was, is en altijd zal zijn”, de
Bron van alle potentie en mogelijkheden, binnen de onbe-
grensdheden van het Goddelijke ( de cirkel).

Deze punt is een concentratie van het goddelijke verlangen
dat tot expressie wil komen in Zich- Zelf!

Het ontstaan van onstuitbare beweging
Vervolgens ontstaat er vanuit dat verlangen een beweging,
voortkomend uit de statische situatie van de punt; en een
“rechte lijn” baant zich een weg: de allesomvattende potentie
in beweging. En deze brengt een tweede cirkel tot stand, die
Wijsheid wordt genoemd. En zoals de eerste cirkel met de

punt de Kroon wordt
genoemd, zo is deze
tweede cirkel de
“tweede Kroon”.

Deze tweede cirkel
is het eerste mannelij-
ke principe of idee, de
oervader zouden we
kunnen zeggen. Dit
heeft niets te maken
met fysieke geslachte-
lijkheid, maar geeft
het principe van man-
nelijkheid.

Nu deze goddelij-
ke beweging heeft
plaatsgevonden, kan
ze niet stoppen of ge-
remd worden totdat ze
zich heeft uitgedrukt
in wat “Het” Wil.

Daarom (ver)volgen de lijn en beweging zich in een derde
cirkel, tegenover de tweede, en formeren daarmee een drie-
hoek. Hier wordt het eerste vrouwprincipe of de moederidee
geboren. En zoals de vader wijsheid is, zo is de moeder het be-
grip (van de wijsheid).

We zien een driehoek met de punt in de top, die de eenheid
van ‘Zijn’ aangeeft, terwijl de twee andere hoeken of cirkels
de voortgekomenen (kinderen) zijn van Het Ene. De oervader
en oermoeder zijn hier geboren en door deze tweeheid zien we
hier het ontstaan van de eerste idee van dualiteit.

Een dergelijk idee en figuur komen in veel godsdienstige
richtingen voor en, voornamelijk in het Christendom, als de
“Drie-Een-heid”, maar dan enigszins anders vertaald als de
“Vader, Zoon en Heilige Geest”.

Alles wat wij relativiteit noemen en als relatief ervaren,
komt voort uit dit eerste principe van dualiteit en polariteit,
maar altijd verenigd in de eenheid.

De goddelijke beweging zet zich voort en vanuit deze god-
delijke driehoek komt ze via een soort overgangszone in de
eerste relativiteit terecht. Dat is een volgende cirkel, genaamd
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Chesed of Compassie en Genade. Die vindt zijn tegenwicht in
de daar tegenoverliggende cirkel, Geburah of Strengheid en
Gerechtigheid.

Zoals het vader- en moederidee, zijn deze twee kwaliteiten
elkaars opposities/ tegengestelden, maar tevens afhankelijk
van elkaar. Hier zien we daarom direct menselijk ervaarbare
aspecten, terwijl de eerste twee cirkels van Vader (Chocmah)
en Moeder (Binah), universele principes zijn.

Natuurlijk worden deze twee kwaliteiten verenigd in een
derde aspect, namelijk de cirkel die Tifareth heet en schoon-
heid en harmonie betekent.

Tifareth is samen met Chesed en Geburah de ziel der mens
en terwijl de goddelijke driehoek met de punt naar boven
wijst, zien we deze zielsdriehoek met de punt naar beneden
wijzen.

Dit markeert het principe dat de mens (ziel) in “beeld en
gelijkenis” is gemaakt; hetzelfde als God maar “in beeld en
gelijkenis”!

De beweging continueert en formeert zich tot respectieve-
lijk Netzach (gevoelens en emoties) en Hod (intellect en ratio),
waar weer twee opposities te zien zijn op weer een ander ni-
veau van het menselijk bewustzijn en zijn ervaringswereld.

Netzach en Hod worden verenigd in een derde cirkel met
de Yesod, wat de generatieve (voortplantingskracht) kracht is
in de mens (en in het universum) en op psychologisch niveau
de menselijke persoonlijkheid (ego) is.

Ook hier zien we een driehoek met de punt naar beneden
wijzen, als zijnde een afspiegeling van het origineel in de god-
delijke driehoek.

Nu moet het laatste onderdeel tot stand komen: de fysieke
werkelijkheid, die in het midden uitkomt, tegenover de eerste
cirkel met de punt erin (Kether, de Kroon).

Deze laatste cirkel van de boom des levens en de uitstor-
ting van de goddelijke Wil heet Malkuth en heeft als titel “het
Koninkrijk”: Dit is de wereld van de fysieke en materiële wer-
kelijkheid en het waarnemingsvermogen van de vijf zintuigen.
Zoals ieder koninkrijk een koning heeft, zo ook een kroon die
daarbij dienst doet als symbool voor de soevereiniteit en auto-
riteit van zijn functie als koning.

In tegenstelling tot wat misschien zo lijkt te zijn in het dia-
gram van de boom des levens, is Kether hetzelfde als Malkuth.
Niet in zijn substantie en uiterlijke vorm (Kether heeft overi-
gens geen vorm), maar in de essentie van wat het uitdrukt.

Echter, bij relativiteit kunnen we (meestal) niet zeggen dat
we eenheid ervaren in Malkuth, zoals dat in Kether wordt
beschreven.

Hier komen we terug op het feit dat er twee “realiteiten”
zijn: een absolute en een relatieve werkelijkheid, die in “Wer-
kelijkheid”, één zijn.

Zoals wel eens gezegd: “alle mensen zijn een Christus (in
Absolute zin), maar in relatieve zin…. nog niet.” Dat geeft
aan, dat we als het ware een reis moeten afleggen, een bewe-
ging moeten maken zoals het goddelijke dat heeft gedaan (en
doet) en die we net beschreven hebben in de ontvouwing van
de boom des levens.

De bliksemflits als verbinding tussen hemel en aarde
De “neergaande” beweging van de Bron, uitgaande naar “be-
neden” in de materie, wordt gezien als een bliksemflits; een
afwisselende beweging van links naar rechts, die steeds in het
midden uitkomt.

Verder past de metafoor van een bliksemflits perfect bij iets
wat we proberen te zien als het goddelijke in beweging, omdat
die het licht, energie, en beweging uitdrukt en een verbinding
legt tussen “hemel” en aarde.

In de Kabbalah wordt dit fenomeen van de bliksemflits de
“TzimTzum” genoemd en is de goddelijke essentie (Heilige
Geest) die zich als het ware voortplant in de creatie: toen en
NU! Dit laatste is erg belangrijk, omdat creatie niet gezien
wordt, door de Kabbalist, als iets wat ooit gebeurde en ooit
verdween, maar een continu uitvloeisel is vanuit de Goddelij-
ke Bron.

In tegenstelling tot sommige religieuze ideeën, is het god-
delijke onlosmakelijk verbonden met zijn creatie, omdat God
zich heeft uitgestort in de relativiteit.

De Kabbalisten zeggen dan nog wel eens, dat als men God
wil leren kennen, zichzelf moet bekijken, maar ook eens goed
de wereld in moet kijken.

Hierdoor is Kabbalah duidelijk geen voorstander van denk-
beelden die God en zijn creatie scheiden, of sterker: die de cre-
atie zouden zien als iets wat verwijderd is van God.

De boom des levens heeft tien cirkels of emanaties (optel-
lingen) die bijna letterlijk zijn zoals ze heten; het goddelijke
telt Zichzelf op van 1 tot 10. Van Kether 1 tot Malkuth 10.

Cijfermatig is hier wederom te zien hoe het de bedoeling is
om Kroon en Koninkrijk te verenigen, want 1 en 10 zijn el-
kaars gelijken (wanneer we van de 10 de 1 en de 0 optellen
krijgen we 1).

Zoals de Tzimtzum of bliksemflits de weg der goddelijke
“contractie” of uitstorting voorstelt, en de zogenaamde weg
van involutie, zo is de omgekeerde weg de menselijke weg der
evolutie, initiatie of inwijding.

Wij treden dan in de voetstappen van de goddelijke ont-
vouwing, om te herinneren wie we zijn en te ontdekken dat er
inderdaad maar één realiteit is.

De boom des levens is daarom een tekening die laat zien hoe
de creatie (Genesis) tot stand kwam (en komt!), hoe de “wate-
ren worden gescheiden”. Want de “wateren boven is de god-
delijke driehoek en de wateren beneden de andere zeven ema-
naties”.

Er wordt in verteld dat er een mogelijkheid is om het god-
delijke te ontdekken en dat er een weg is om te bewandelen;
een weg van Kennis (verhaal van de uittocht in Exodus).

En bovenal is het een complete puzzel, waarin de mens
zichzelf (microkosmos), het universum (macrokosmos) en het
goddelijke kan waarnemen en ervaren

Het wordt daarom ook wel de meest complete esoterische
filosofie genoemd; alle aspecten van het bestaan worden niet
alleen bij naam genoemd en uitgelegd, maar tevens overzich-
telijk en werkbaar gemaakt in een universeel diagram (zie
illustratie).

Door het universele karakter van de boom des levens is het
mogelijk het te gebruiken en toe te passen in elke traditie en
godsdienst: de boom des levens drukt namelijk geen exclusivi-
teit en ‘apartheid’ uit, maar is een diagram met een universele
uitleg over God, creatie, universum en mens.

Het diagram ontleent dit karakter mede aan de manier
waarop het tot stand is gekomen; een universele leer, die geen
culturele autoriteit in zich meedraagt (zelfs geen Joodse).

Tevens kent men deze boom als de Jacobsladder, bekend
door de droom van aartsvader Jacob, die slapende met zijn
hoofd op een steen, een schare engelen zag opstijgen en neer-
dalen op een ladder. Hij zag de ladder van involutie en evolu-
tie; hij zag als het ware de boom des levens.

Een vloeiende beweging die van boven naar beneden gaat en
die verklaart dat de werelden voortdurend onderhevig zijn en
onder invloed staan van de goddelijke natuur. Hoe kan het an-
ders, want we hebben net beweerd dat God zich in zijn volheid
uitdrukt en uitstort in de creatie.

Ten slotte: de boom des leven of “etz chayim” is eigenlijk
een omgekeerde boom, met zijn wortels in de lucht, die de
“Drie Negatieve Sluiers” zijn; de stam is de middelste pilaar;
de paden tussen de emanaties (of Sephiroth) de takken; en
Malkuth is de vrucht.

De vrucht is het herkenbare product van de boom. “Aan de
vrucht herkent men de boom”; en zo is dat wat een mens in
zichzelf en in de wereld voortbrengt het product van zijn eigen
“boom”.

¹) Voor deel 1 zie Reflectie Nr.3, jrg. 6, Herfst 2009.
* * *

Kerstalletje in een voortuin van een huis ergens in Overijssel - foto: Rudolf Smit
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Geluid als Kosmische Beweging

Rachel Sonius

Na het onverwachte overlijden van Mgr. Frank den Outer, die mij eerder nog aanspoorde tot het schrijven van artikelen voor

‘Reflectie’, kan ik in dankbaarheid terugzien op de waardevolle momenten van contact met hem. De enkele ontmoetingen bleken

een aanmoediging tot innerlijke ontwikkeling. De woorden van deze musicus (o.a.) waren doortrokken van een Geluid, voortge-

bracht door zijn afstemming op de liefdevolle Grondtoon van het Leven. Die liefde heeft hij ge’toond’ in een stil stralende, aan-

raakbare en waardige aanwezigheid. Dat zal ik niet vergeten, want het akkoord dat hij aansloeg, zal blijven weerklinken.

De Ene riep: ”Ajeka?”: “Waar ben je?”
Dat is Gods roep tot de mens, wanneer deze zich – in de tijd –
voor God meent te kunnen verbergen.

Alles wat tot ontstaan gekomen is, is in wezen een Won-
der. Als we pogingen doen te vatten hoe dat alles en vooral de
mens, met “name”, is ontstaan én in zijn “toename” geplaatst
is, door – laten we zeggen – het stoffelijke naar het geestelijke
te ‘vertalen’ en omgekeerd, kunnen we het gevoel krijgen de
Waarheid tóch niet gevat te hebben.

Het Absolute Leven, het geluidloze leven, waaruit alles is
voortgekomen wat tijdelijk gehoord, gezien en ervaren kan
worden, is een geluidloos, bewegingloos en eeuwig leven. We
zouden kunnen zeggen dat we het daarmee zullen moeten
doen. Dat we het zullen moeten doen met dit Wonder. Dat
kan. Maar wat ook kan, is toch proberen te vatten hoe wij,
hier, en dan op ons eigen niveau, dit Wonder ten volle kunnen
be-leven en zelfs ook belevendigen. Daaruit voortvloeiend dus
ook welk aandeel, (niet vergetend ons erfdeel) wijzelf hierin
kunnen hebben. Voor onszelf en voor de ‘ander’. Op wie of
wat vertrouwen wij, wie of wat volgen wij? En hoe? Waar
gaan we na dit tijdelijke leven heen? Ieder op zijn eigen wijze,
en volgend / volgens de eigen keuze. Maar een keuze zullen
we moeten maken, willen we een grond van bestaan ervaren.
We zullen we ons dienen te verbinden met polariteiten in
onszelf en die van de ‘ander’.

De grondgedachte van alle godsdiensten is het ‘Godside-
aal’, dat leidt tot het doel van de Waarheid. Kunnen wij het
pad naar het doel, dat Waarheid is, in vrijheid gaan? Of zijn
wij genoodzaakt dit pad, van ons uit gezien, toch min of meer
‘planmatig’ voor te bereiden? En ons te realiseren dat wij op
deze weg, naar alle waarschijnlijkheid, restricties, patstelling-
en zullen aantreffen? Of, misschien beter, dat we zullen moe-
ten luisteren naar de Geest van Leiding, die ons tegemoet
komt en ons op cruciale momenten ‘apart’ neemt en ons tot
bezinnen aanzet. In de hoop dan, dat we de aanwijzingen zui-
ver kunnen ontvangen en volgen. Een aanwijzing die aanvangt
met misschien een roep? “Ajeka?”. “Waar ben je”?

Mohammed zei: “Elke ziel is in-wezenlijk een gelovige, en
het zijn anderen die van de ziel een ongelovige maken”. Die
‘anderen’ zijn de wanklanken, de enige vijand van de mens.
En het is de strijd tegen deze wanklanken, het afbreken van de
muur van deze wanklanken, die het leven soms tot een last
maken. Het zijn de wanklanken die zich in allereerste instantie
in onszelf bevinden. In de gnostische “Onafhankelijkheidsver-
klaring” staat geschreven: ”Het Koninkrijk is volmaakt ver-
eend en volmaakt beschermd, en het ego zal er niet over zege-
vieren”.

Trilling schept beweging, geen stilstand
Iedere beweging die van het Geluidloze Leven uitgaat, is een
trilling en op haar beurt een schepster van volgende trillingen.
Een beweging veroorzaakt beweging.

“Drink wijn, verbrand de kansel, maar tart niet”, stond er
eens in een Soefigeschrift. Die uitspraak zal van zo’n duizend
jaar geleden zijn, uitgesproken door een van de mystici van
het Oosten. In een tijd dat het drinken van alcohol absoluut
verboden was en de ‘spreker op de kansel’ in zeer hoog aan-
zien stond. Vrij-denken was in die tijd geen optie, laat staan
dit te uiten. Er waren vastomlijnde wetten en voorschriften
waaraan men zich te houden had, en waarover men spreken
kon. Daar was geen beweging in te krijgen en de ziel kwam
daartegen in opstand. Het werd ervaren als ‘wanklanken’. In
deze tijd echter kunnen we onze gedachten vrij over zo’n uit-
spraak laten gaan, wat een groot goed is. Met dit vrije denken
ontstond ook de stroom van kennisoverdracht, gedachten, filo-
sofieën die ons ter beschikking kwamen over het ‘geziene’ en
het ‘ongeziene’. Vaak op alle gebied grensoverschrijdend. We
kunnen ons die eigen maken, ontwikkelen of naast ons neer
leggen. Men kan en mag een beweeglijke, klankvolle, per-
soonlijke relatie met God of het Goddelijke hebben. Zoveel
mensen, zoveel goden. En het Geluidloze Leven, althans een
deel daarvan, wordt in ons actief en zet aan tot steeds meer
werkzaamheid, in de richting waarin wij ons begeven willen.
Want “Nadat Ik dit universum geschapen heb met een frag-
ment van Mijzelf, blijf Ik”.

‘De wijn’ overigens, hierboven aangehaald uit een Soefi-
geschrift, is niet uitsluitend de wijn bereid uit druiven. De
mystici in vroegere tijden spraken over de “Mee-goeneh”, het
Huis waar goddelijke Wijn rijkelijk vloeide, het Huis waar je
niet zomaar ‘binnen’ kwam. Het was Gods Wijn, Kennis,
Inzicht, die het hart in vuur en vlam zette, waardoor je in een
roes van Liefde voor de Ene, in extase, terecht kwam. Deze
‘roes’, gelukzaligheid, bracht je boven het aardse, en gaf naast
inzicht ook doorzicht in het bestaan. Deze gelukzaligheid is
duidelijk niet het genoegen dat wij ervaren tijdens het eten van
bijv. een smakelijke maaltijd. Was eenmaal het hart in vuur en
vlam, dan verbrandde de kansel van waaraf uitsluitend rede
gesproken werd, met dwang en vervolging. De woorden vanaf
de kansel gesproken, vonden geen weerklank meer, want on-
beweeglijkheid is onnatuurlijk. Het is het Hart dat de kansel
Zelf besteeg. Het Hart, dat niet tart, maar in liefde de soms
pijnlijke situaties die zich in ons leven kunnen voordoen, verd-
raagt. Het Hart dat samenwerkt met de Gedachte. Het van ver-
langen brandend Hart in de kelk (ons lichaam), zich aanbie-
dend op het altaar van de Liefde. Die ‘verzonkenheid in de

De Weg der Kabbalah – deel 2 ¹)

Mike Bais

Vanuit een ruwe schets van de historie van de Kabbalah, voor
zover we die kunnen traceren, gaan we nu bekijken hoe die
leer tot uiting komt in het diagram van de “boom des levens”.

We beginnen dan met de oorsprong van het bestaan, vol-
gens deze traditie.

Een absolute en een relatieve realiteit
Er is een Absolute en relatieve existentie. Er bestaat een reali-
teit waaronder alle mogelijkheden vallen en een realiteit waar-
in alle “relativiteit” gekend kan worden. Met andere woorden:
een onvergankelijke en een vergankelijke realiteit.

De laatstgenoemde realiteit lijkt voort te komen uit de eer-
ste en zo kunnen we die vertalen naar een goddelijke wereld
en een menselijke (voorbijgaande) wereld.

De goddelijke essentie wordt als volgt door de Kabbalisti-
sche filosofie uiteengezet:

“In den beginne was er niets”. Dit betekent echter niet dat
er geheel “niets” was, maar dat dit (bestaande) “niets” voor de
mens volkomen onbegrijpelijk is; elk menselijk begrip te bo-
vengaand dus. Oftewel: er was het Niets. God als het Niets.
Geen enkele referentie die wij in onze relatieve en vergankelij-
ke wereld kunnen koppelen aan dit idee van God. In het He-
breeuws wordt dit “Niets” de “AIN” genoemd.

Maar hier eindigt de “godsanalyse” niet. Tevens wordt na-
melijk gezegd: “God is het oneindige”, of “het onbegrensde”.
Ook de “AIN-SOPH” genoemd. Zoals AIN het Niets is, zo is
AIN-SOPH het Oneindige. De derde en laatste schakel in deze
uitleg is het “oneindige niets”, of de AIN-SOPH-AUR, ook
wel het “oneindige Licht” genoemd.(Aur = Licht).

Deze Drie vallen samen onder de naam van de “Drie Slui-
ers van de Negatieve Existentie”. Dat is het Absolute, voorbij
tijd en ruimte en voorbij iedere categorie van denken en daar-
mee voorbij relativiteit.

Al klinkt dat alsof die Goddelijke Essentie voorbij onze re-
lativiteit zou bestaan (als het al zou “bestaan”), toch zijn deze
“sluiers” de reden tot ons bestaan. We kunnen dan misschien
ook stellen dat zonder dat, er geen relativiteit zou kunnen zijn.

Het Absolute, Dat Zijn uitleg vindt in de drie negatieve
sluiers, is niets én alles tegelijkertijd en het universum, de uni-
versa zijn manifestaties van dat Absolute.

Vanuit een impuls (Liefde?) lijkt er beweging te moeten
komen in dit Absolute en onbegrensde Niets/ Iets.

Zou dit niet gebeuren, dan zou het Absolute het Absolute
blijven, zonder de gevolgen die wij nu “creatie” noemen.

Deze eerste expressie, die men zich als een
idee of zelfs als een geometrisch figuur kan voor-
stellen, is de cirkel met daarin de punt. Die geeft
de oneindigheid weer van de cirkel, met daarin
de concentratie van Alles en Niets in een dimen-
sieloze en tijdloze expressie van een punt.

Zouden we alleen de cirkel zien, dan was er
alleen oneindigheid. Maar door de punt ontstaat er als het ware
een spanningsveld en een “punt van aandacht”.

De punt symboliseert “dat wat was, is en altijd zal zijn”, de
Bron van alle potentie en mogelijkheden, binnen de onbe-
grensdheden van het Goddelijke ( de cirkel).

Deze punt is een concentratie van het goddelijke verlangen
dat tot expressie wil komen in Zich- Zelf!

Het ontstaan van onstuitbare beweging
Vervolgens ontstaat er vanuit dat verlangen een beweging,
voortkomend uit de statische situatie van de punt; en een
“rechte lijn” baant zich een weg: de allesomvattende potentie
in beweging. En deze brengt een tweede cirkel tot stand, die
Wijsheid wordt genoemd. En zoals de eerste cirkel met de

punt de Kroon wordt
genoemd, zo is deze
tweede cirkel de
“tweede Kroon”.

Deze tweede cirkel
is het eerste mannelij-
ke principe of idee, de
oervader zouden we
kunnen zeggen. Dit
heeft niets te maken
met fysieke geslachte-
lijkheid, maar geeft
het principe van man-
nelijkheid.

Nu deze goddelij-
ke beweging heeft
plaatsgevonden, kan
ze niet stoppen of ge-
remd worden totdat ze
zich heeft uitgedrukt
in wat “Het” Wil.

Daarom (ver)volgen de lijn en beweging zich in een derde
cirkel, tegenover de tweede, en formeren daarmee een drie-
hoek. Hier wordt het eerste vrouwprincipe of de moederidee
geboren. En zoals de vader wijsheid is, zo is de moeder het be-
grip (van de wijsheid).

We zien een driehoek met de punt in de top, die de eenheid
van ‘Zijn’ aangeeft, terwijl de twee andere hoeken of cirkels
de voortgekomenen (kinderen) zijn van Het Ene. De oervader
en oermoeder zijn hier geboren en door deze tweeheid zien we
hier het ontstaan van de eerste idee van dualiteit.

Een dergelijk idee en figuur komen in veel godsdienstige
richtingen voor en, voornamelijk in het Christendom, als de
“Drie-Een-heid”, maar dan enigszins anders vertaald als de
“Vader, Zoon en Heilige Geest”.

Alles wat wij relativiteit noemen en als relatief ervaren,
komt voort uit dit eerste principe van dualiteit en polariteit,
maar altijd verenigd in de eenheid.

De goddelijke beweging zet zich voort en vanuit deze god-
delijke driehoek komt ze via een soort overgangszone in de
eerste relativiteit terecht. Dat is een volgende cirkel, genaamd
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Zacht vraag ik:
“Moeder, zijn deze woorden van U afkomstig? Van Het

Onnoembare Mysterie?
Vergeeft U mij, via een voorspreker, een man, verkleed als

archetypisch beeld van De Hogepriester, ál mijn zonden?
Mag ik mij daardoor getroost weten?

Geliefde Meester, heeft U niet gezegd dat God ín ons lie-
den is? Dat De Volmaakte ín ons Zelf leeft, beweegt en is?
Wie zegt Gij dat Ik Ben? Dochter en Zoon van de Levende
God(in)?

De woorden lijken niet te getuigen van Uw Grootsheid,
Uw Heelheid levend ín mij.

Dragen deze woorden bij aan de Volmaaktheid van U in
mij?

Dient het Het Goede, dat de mens nog steeds hoort en
moet geloven dat wij zondige wezens zijn, hopend op verge-
ving, verlossing?”

Deze gesproken woorden, tijdens de dienst, voelen als een
bevestiging van mijn kleinheid, zondigheid en afhankelijkheid
van een Kerk die mij zal verschonen.

Heb ik de moed, als mens, de Eeuwige Waarheid in mij
Zelf te laten vibreren?

Juist te weten, zonder één moment van twijfel, dat ik dra-
ger ben van God(in)’s Volle mysterieuze Stilte?

Is dit de Quantumsprong in het menselijk Bewust-Zijn, de
grote omwenteling, wat de Maya’s noemen “the end of time”,
waar ik over lees en hoor?

Ieder ín zich Zelf. Zonder tussenkomst van wie of wat dan
ook. Individu (ongedeeld) Zijn.

Het ChristusKind, ín mij Zelf laten Leven. In mijn eigen
Hart. Zo dichtbij. Dichterbij dan mijn eigen ademhaling.

Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven Zelf.
Zal de mind, de eeuwige verleider, druktemaker, verwar-

ringzaaier en twijfelaar, gelovend in zonde, schuld en schaam-
te, dan eindelijk zwijgen? Sterven?!

De Stilte, van waaruit de zuivere creatie geboren wordt,
zal dan, bewust, op de Ene troon zitten. In iedere menselijke
éénheid.

Waar zij, van den beginne al, stil wacht tot zij wakker ge-
kust wordt. Ze zingt zoemend:

“God en mens zijn ÉÉN”.

De Slang. — Vanuit de patriarchale kijk op het leven is zij
symbool van verleiding, zonde en ongehoorzaamheid van Eva,
een vrouw, tegenover De Goddelijke Wil.

De slang is, bij de indianen- en oertradities, juist het sym-
bool van Licht en Schoonheid van Moeder Aarde en Vader
Hemel. Symbool ook van de heilige tantrische seksualiteit.
Draagster van de subtiele genezende levensenergie, kundalini
in het Sanskriet, die als een Slang van Licht opstijgt door de
wervelkolom, als vrouw en man elkaar in Liefde tegemoet tre-
dend als Godin en God. Zo zal de pijnappelklier in het hoofd
gestimuleerd worden. Het derde éénvoudige oog, het medi-
cijnoog, openend. De vrouw en man zullen, vanuit de intuïtie,
als zuivere en bewuste Goddelijke kanalen, werkzaam zijn.

God(in), Heilige Geest en Christus als levende ervaring in
ons Zelf.

De Liefde. — Durf ik, als mens, die Liefde en Volmaakt-
heid in mij Zelf en in de ander te bevestigen en bekrachtigen?

Het Zelf én elkaar opheffen tot ÉÉN.

De hiërarchische structuren vanuit het patriarchale, laten
oplossen, in een wervelende vreugdedans voor het Ene Leven,
levend ín ons Zelf.

Zich uitdrukkend in ontelbare vormen maar die toch ÉÉN
en Ondeelbaar is.

Uit Liefde voor die Ene Waarheid, MoederVaderGod,
VrouwMan, MaanZon, DonkerLicht, NegatiefPositief, Magne-
tischElektrisch, YinYang, smeden tot een Goddelijke Cirkel.
Een mandala van Evenwicht, waar de Slang van Licht, vol
Liefde en Schoonheid, zichZelf bijt in haar staart. Zich vormt
tot een Volmaakte Cirkel. Het begin en het eind, samenvallend
in hetZelfde punt.

Ik Ben De Alpha en de Omega Zelf.
Waarop nog wachten? Waarom niet Nu?
In Lak’esh
(Maya groet: ik ben een andere jij).

* * *
*

Mededeling
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Liefde’ (in diepe gedachten zijn) wordt nog eens fraai geïllu-
streerd met het volgend oude verhaaltje uit India. Toen eens
een meisje een plaats overstak waar iemand zijn gebeden uit-
sprak, wat volgens de wet verboden was, hoorde het meisje
zeggen: ”Hoe onbeschaamd! Weet je wat je hebt gedaan?” En
het meisje, verschrikt, antwoordde: ”Wat deed ik dan?” De
man vertelde haar dat op de plaats waar men zijn gebeden tot
God uitspreekt, niemand wandelen mocht. “Ik deed het niet
met opzet”, zei het meisje “maar kunt u mij uitleggen wat bid-
den is?” En de man antwoordde dat bidden voor hem denken
aan God betekende. “Oh”, zei het meisje “maar ik was onder-
weg naar mijn vriend en ik dacht aan hem en daarom heb ik u
niet gezien, maar als u aan God dacht, hoe kon u mij dan
zien?” Als iemand de conventies achter zich laat, de kansel
verbrandt, zal er zich een innerlijke vrijheid aandienen. Het is
met name dan dat onze ziel vrijelijk kan ademen en zich uit de
gevangenis spoedt, want “waar het hart is, is de schat”. Het is
de ware vrijheid, waarin gedachten en beelden zich kunnen
ontplooien; waarin geluidloos een gedachte van de geest of
een beeld zich aandient. Het verschil tussen een gedachte en
een beeld is, dat de eerste een activiteit is van de geest met een
bedoeling, en dat het beeld geen aansturing kent, maar op-
doemt als een golf van de zee. Hoe belangrijk het is om reke-
ning te houden met onze gedachten en beelden, met wat ons
roept, als wij op pad gaan naar het uiteindelijke Doel, blijkt uit
het bestaan van bepaalde kosmische wetten en krachten. En
een hele belangrijke Kracht, door occultisten een wezen
genoemd, is “Fohat”.

De Gedachte als een Ros
Veel gedachten komen in ons op, sommige blijven en even zo
vele verdwijnen weer. Op zichzelf ook weer een wonder. Want
waar komen die gedachten vandaan, en waar gaan ze heen? En
aan welke gedachten dienen we aandacht te besteden en aan
welke niet? Welke gedachten hebben een lange levensduur, d.i.
kans op volledige openbaring? Want dat gedachten vaak een
langere levensduur hebben dan de mens die ze heeft, en uit-
spreekt, mag blijken uit veel overleveringen. Zij overleven het
aardse leven in de tijd. En met
deze gedachten leeft degene die
ze uitsprak ‘in gedachten voort’.
Vaak echter komen er twee ge-
dachten naast elkaar te staan,
waaruit we soms noodgedwong-
en een keuze zullen moeten ma-
ken. Welke criteria hanteren wij
bij die keuze? Gaan wij uit van
de gedachte gekoppeld aan onze
eigen wil, of gaan wij uit van de
gedachte gekoppeld aan de Wil
van het Absolute Leven? En als
wij dan uit willen gaan van de
gedachte gekoppeld aan de Wil
van het Absolute Leven, hoe
kunnen wij dan weten wat de
Wil van Het Absolute is? We
zouden kunnen stellen dat de
Gedachte van het Absolute Le-
ven, gekoppeld aan de Wil, een
Gedachte is die in ons hele we-
zen resoneert. Houdt het woord

‘resoneren’ geen ‘antwoord op trilling’ in? Een resoneren
waarop ons hele wezen ‘in trilling’ antwoordt en in overeen-
stemming komt volgens ons eigen bewustzijn? Daarbij leidt de
gedachte, gekoppeld aan de eigen wil, vaak tot innerlijk con-
flict. Conflict geeft óók trilling, maar een trilling die geen vre-
de brengt. En die kan leiden tot uiterlijk conflict, omdat er
geen over-een-stemming is bereikt. En toch…als eerst innerlij-
ke overeenstemming, de Wil van het Absolute Leven, in over-
eenstemming is met ons wezen, dan zal Eenheid uitstralen, die
voor iedereen het persoonlijke doel kan zijn. Eenheid is im-
mers Goddelijk.

Uit een gedachte komt vaak een ideaal, een plan voort dat
de mens graag tot uitvoering wil brengen. Het is bijzonder om
te zien, dat wanneer een plan gehoor vindt, het ideaal reso-
neert, en elke andere wil komt helpen op het pad van verwe-
zenlijking van het ideaal. Op de juiste tijd en op de juiste
plaats dient zich een persoon of een situatie aan, die het berei-
ken van het doel eenvoudiger maakt. De richting van de wil
gaat dan in de richting van de Absolute Wil. Alles is in over-
eenstemming met elkaar. En soms zien we dat de deur geslo-
ten blijft, hoe men ook een ideaal probeert te verwezenlijken,
hoeveel oplossingen er ook aangedragen worden, en we muur-
vast zitten. Maar als de innerlijke drang blijft aansporen, on-
danks tegenwerking op het pad van verwezenlijking van het
ideaal, dan zien we ook daar de Hand van Het Absolute. Zeg-
gen we vaak niet: ”De tijd is er nog niet rijp voor?”, waarmee
we aangeven dat er niets ‘mis’ is met de idee, het plan, maar
dat er zich (nog) niets van gelijke resonantie, hulp, heeft aang-
ediend. Of dat wij ons plan moeten herzien. En als het plan
geen weerklank en voeding vindt, ‘laten wij het plan varen’.

In hoeverre zoeken wij het ‘behagen’ van Het Absolute,
Het Oneindige als ons eigen ‘behagen’, onze eigen vrede; ge-
tuige de uitspraak :”Ik heb er vrede mee”?

Vooropgesteld dat wij eerst voor onszelf hebben vastge-
steld, dat Het Absolute er daadwerkelijk is, transcendent en im-
manent. Hoe kunnen we Het kennen? Hoe kunnen we Zijn
Roep horen weerklinken? Het is nagenoeg in alle religies alge-

meen aanvaard, dat de Ene zich
openbaarde en dat uit deze open-
baring zich een goddelijke Hi-
ërarchie ontwikkelde. Denken wij
aan Zijn Boodschappers, de Pro-
feten, de Aartsengelen en Enge-
len, Machten en Krachten. De
graad van de werkzaamheid van
de trillingen bepaalde, en bepaalt
nog, en zal altijd bepalen, de ver-
schillende gebieden van bestaan.
En deze Hiërarchie kunnen wij
kennen, ervaren, en zelfs tevens
deel van uit maken, afhankelijk
van ons bewustzijn, onze ont-
vankelijkheid, onze sensitiviteit.
Het is bekend, dat degenen die
vanuit hun op Het Absolute ge-
richte innerlijk in deze wereld
handelen, aangenaam zijn voor
iedereen. Hun groet is een Na-
masté, een: ”Mijn God groet de
God in jou”. Zij zullen proberen“Mandala” van Ine Meems-Hulzebos



iedere mens in iedere omstandigheid te bezien. En ieder ver-
langen dat in hun hart opkomt te toetsen aan de Gedachte van
Het Absolute, de Wil, en het daarmee trachten in overeenstem-
ming te brengen. Ligt het geheim van het zoeken naar de Wil
van Het Absolute, het Ene Leven niet in het be-vat-ten van Har-
monie, wat een voorwaarde is voor een leven in ‘vrede’? En
daar waar wanorde heerst, harmonie te willen scheppen? Is Har-
monie geen Schoonheid? Is het niet zo dat wij in deze tijd, be-
wust of onbewust, collectief op weg zijn van dualiteitsbewust-
zijn, via polariteitsbewustzijn naar Eenheidsbewustzijn? Denk-
en wij aan de Straalkaarsen op het altaar; dat de Vierde Straal
die staat voor (Schoonheid en) Harmonie, de plaats inneemt van
het hartchakra, de plaats van onze Meester Jezus. In de Joodse
Mystiek vinden wij harmonie terug in een van de sefiroth van
de Levensboom, met de naam Tifereth. Tifereth is het hart van
de wereld, onze zon en daardoor het hart van de hemelse mens.
Ook daar is zij het middelpunt van het Universum, de Christus.
Een Gedachte van Het Absolute draagt kracht, liefde en wijs-
heid, tact en verdraagzaamheid, schoonheid en harmonie, ken-
nis (waarheid), toewijding en orde in zich. Kunnen wij hierin
tevens de uit het Absolute Leven voortkomende Hiërarchie en
haar werkingen terugvinden? En ons eigen verlangen hiernaar?
De Hiërarchie die alles geeft wat nodig is voor de totstandko-
ming van de Idee en op geen enkele wijze iets terugvraagt? Is
het niet aan ons dit ‘bewijs’ van Gods handelen via de Hiërar-
chie, in en aan de mens, onszelf en de hele schepping, tot open-
baring te brengen? Want is in deze wereld niet alleen de mens
in staat onbaatzuchtige liefde te geven, als het hart zich afstemt
op het hoogst bereikbare ideaal, volgens de hoogste gedachte,
de hoogste trillingsfrequentie? Nemen wij onze Meester in ge-
dachten. We hebben immers de keuze ons hoogst bereikbare
ideaal te kiezen door middel van de hoogste gedachte. Door
‘slechts’ ons hart af te stemmen op deze trillingen en stap voor
stap te komen tot Kennis, die Liefde slechts doet toenemen? Om
de Harmonie te bereiken, die eigen is aan het Inwezen van Het
Absolute Leven? Zijn wij in staat het wonder van de dualiteit,
dat zich zowel innerlijk als uiterlijk in EEN (1) mens afspeelt,
en in de hele schepping, te zien? Ook te be-leven en de
‘omkeer’ in onszelf te bewerkstelligen, de terugkeer naar de
Eenheid, de Vrede van het Ene Absolute Leven? En zodoende
het leven in dualiteit en in eenheid te ‘smaken’? Is dit geen
groot voorrecht?

Ergens leeft in ons een behoefte om iets in redelijkheid te
kunnen aanvaarden. Dat kan met behulp van bewijzen. De
vraag is of wij de bewijzen van anderen zomaar kunnen aan-
vaarden, en als wij zelf bewijzen zouden krijgen, erover zou-
den kunnen spreken. Een Wijsheidsleraar zou ons wellicht op
een pad kunnen zetten. Een pad dat wij vervolgens op eigen
kracht, volgens de in onszelf geopenbaarde meester, vervol-
gen. Zodoende komen we gaandeweg meer over ons zelf, (en
daarmee over de ‘ander’) met al onze gedachten, onze beel-
den, emoties en handelingen te weten. We kunnen ons zelf le-
ren kennen door als een waarnemer onze gedachten, ons han-
delen te schouwen. Zo ‘verdelen’ wij ons in Zelf, de schou-
wer, en in zelf, de ‘doener’, die onderhevig is aan schomme-
lingen in emoties, en impulsief te werk gaat. We kunnen leren
door kennis te nemen over hoe anderen zijn omgegaan met ge-
dachten, daaruit voortvloeiend een idee, vervolgens een plan
en als laatste stap dan de uitvoering, de totstandkoming, laten
we zeggen de geboorte van iets wat aanvankelijk begon als

een gedachte; door onze eigen gedachten opnieuw te bezien,
en te ontdekken wat er van welke gedachten uiteindelijk te-
recht kwam.

Kunnen wij, in alle bescheidenheid, in de uitvoering van
een gedachte, een parallel zien met het ontstaan van de Werel-
den? Toen het Absolute Leven de ruimte in zichzelf vrij maak-
te, en alles wat Het in Zich had, alles wat in Het, met elkaar in
Eenheid bestond, in de stilte, wilde kennen en tot aanschijn
bracht; naar buiten bracht, uit zette? En mogen en kunnen wij
dan de lijn trekken naar onszelf? Omdat ook wij ons plan ui-
teindelijk ‘uit zetten’? Kunnen en durven wij, zoals wij in de
Bezinning op de Wijsheid kunnen lezen, te erkennen dat ook
wij bij Het Absolute Leven vertoefden, en weer kunnen ver-
toeven, dat wij elke dag voor Zijn Aangezicht waren, en nog
zijn, van oudsher zijn gevormd? Omdat ook wij uit Dat voort-
kwamen? Kunnen en durven wij, ons in deze geschapen
Ruimte bevindend, zien dat ook wij die ruimte in onszelf kun-
nen scheppen, zelfs fysiek, getuige de zwangerschap, maar
ook door ons in te leven in de ander, de ander de ruimte te
gunnen zich te ontplooien, te openbaren, en hem of haar daar-
bij niet in de weg te staan? En de ander daarmee op te nemen
in onze ruimte? Concentrische cirkels in concentrische cirkels!
Zelfs mee te helpen aan een plan? Kunnen wij deze God, de
Ene, het Absolute Leven, dat ons uit-stuurde (existentie), de
ruimte geven Zich in ons kenbaar te maken? En ook Hem aan
te roepen: “Ajeka?”, ook over de grenzen van het zichtbare?

Fohat
In mevrouw Blavatsky’s “De Geheime Leer” kunnen we het
volgende lezen: “Het geopenbaarde Heelal is doortrokken van
tweevoudigheid, die als het ware juist het in-wezen van Zijn
ex-isteren als openbaring is. Maar evenals de tegenovergestel-
de polen van subject en object, geest en stof, slechts aange-
zichten zijn van de Ene Eenheid, waarin ze zijn samengevat,
zo bestaat er in het ge-open-baarde Heelal, “dat” wat geest aan
stof, subject aan object schakelt.

Door occultisten wordt deze ‘brug’, dat wat geest aan stof
schakelt, Fohat genoemd. Blavatsky stelt: ”Fohat is de brug
waardoor de in de “Goddelijke Gedachte” bestaande ‘denk-
beelden’ op de kosmische substantie worden ingedrukt als de
‘wetten der natuur’. Fohat is derhalve de stuwkracht van de kos-
mische ideatie, of, van de andere kant bezien, is het de verstan-
delijke middelaar, de leidende kracht achter alle openbaring, de
Goddelijke Gedachte overgebracht en geopenbaard door de
Dhyan Chohans (opgestegen Meesters, godgeleerden, aartsen-
gelen, engelen, serafijnen enz.), de bouwmeesters der zichtbare
wereld. Ons eigen bewustzijn komt van kosmische ideatie of
Geest, de verschillende voertuigen van kosmische substantie,
waarin dat bewustzijn wordt geïndividualiseerd en zelf bewust-
zijn bereikt, terwijl Fohat in zijn onderscheidende openbaringen
de geheimzinnige schakel is tussen denkvermogen en stof, het
bezielend beginsel dat elk atoom tot leven elektriseert.”

Zoals wij kunnen waarnemen in de natuur, en ook in ons-
zelf, bestaat er een Wet van Beweging. Onze gedachten bewe-
gen zich, onze organen bewegen zich, onze ledematen bewe-
gen zich, wijzelf bewegen ook, en wij bewegen onszelf voort.
De beweging drijft ons steeds verder. Bewust of onbewust
zoekend naar een hoger niveau. Een betere plaats. Of dit zich
nu voordoet op het geestelijke of het stoffelijke vlak. Deze
kracht brengt vernieuwing tot stand, verandering. En als de
verandering, de vernieuwing tot stand is gekomen, volgt er een

In deze 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. Hier een nieuwe bijdrage

Slang van Licht

Lydia Schaap

Het avondrood wordt weerkaatst door het zeewater. Het schil-
dert roze, oranje en rode strepen op het parelmoerblauwe wa-
ter. De muziek trilt door mijn cellen en het lichaam beweegt
mee, in golven van vreugde voor Het Leven.

“Schrijf jij voor Reflectie?”, vraag ik aan de man die vóór
mij danst. “Inderdaad”, zegt hij verbaasd. Er ontstaat een ge-
sprekje, zoveel als de muziek het toelaat. Hoe kort ook, het ge-
sprek reikt diep in de waarheid, die van alle eeuwen is. In onze
ogen herkennen wij die waarheid, hetzelfde Licht. We lachen.
Woordeloos maakt de man een gebaar naar de zee, waarin de
Zon al bijna is verdwenen. Nog nagloeiend van de hele dag
dat Zij Moeder Aarde bescheen, Haar verwarmde en tot Haar
doordrong.

“Daar gaat het om, hé? “, zeg ik tegen de man, ook wij-
zend naar de kleurige horizon, “Dat is de Kerk van De Moe-
der”. “Schrijf jij dan eens een artikel”, zegt hij. “Het wordt tijd
dat de vrouw spreekt. De Kerk is het vrouwelijke, de Moeder-
godin, de Slang van Licht vergeten.” Hij lacht en verdwijnt in
de dansende menigte.

Ik zit nu, de volgende dag, te schrijven, terwijl op de ach-
tergrond klokken van een kerk, geheel onverwacht op maan-

dagmiddag, beginnen te luiden. Ik herinner me de kerk waar ik
vaak kom.

De Kerk — Ik zit op de houten bank. De ruimte is vol
schoonheid, omhult mij. Hout geworden tempel.

De Stilte — Zij is voelbaar in mij en de ruimte om mij
heen. Zij versmelten tot één.

Vol verwondering neem ik in deze Stilte een geluid waar. Een
geluidloos geluid. In mijn lichaam is Zij voelbaar, als een steeds
sterker wordende, zoemende vibratie. Net of een Slang van Licht,
langzaam door mijn cellen kronkelt. Het zacht vibrerende geluid
is alsof er duizenden bijen in en om mij heen zoemen.

Opeens hoor ik woorden die door de priester, in de zon-
dagdienst van de VKK, worden gesproken. “De Heer geve u
absolutie van ál uw zonden…”. Ik neem de vibratie van deze
woorden waar met mijn innerlijke oor en voel dat de stroom
van de Slang van Licht in mijn lichaam verandert.

Innerlijk krimp ik. Mijn Lichtkleed wordt kleiner. Ik vang
de woorden op met mijn cellen en de zoemende vibratie komt
voor één moment tot stilstand. Dat is voelbaar in mijn zonne-
vlecht. Een subtiele misselijkheid golft over mij heen.

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



Een ervan was Simon bar Kochba, leider van de Tweede Jood-
se Opstand (rond 135 BC). Hij maakte het messiaanse bewust-
zijn opnieuw wakker.

Ook ten tijde van Jezus waren er mensen die messiaanse
verwachtingen koesterden. Het waren de ‘ijveraars’, de ‘zelo-
ten’, voor wie het onverdraaglijk was dat het Joodse volk door
de Romeinen werd geknecht, en die daarom een nationalis-
tisch-revolutionaire beweging startten. Zij koesterden de ver-
wachting dat de wereldperiode waarin zij leefden haar einde
naderde. En dat er een nieuwe tijd voor de deur stond, waarin
God zijn koninkrijk zou vestigen. God zou spoedig de heide-
nen richten en het volk, dat zijn Wet liefhad, alle macht terug-
geven. Hiertoe zou God een Messias zenden.

Deze messiaanse verwachting, gekoppeld aan strenge
wetsvervulling, was ook het klimaat waarin Jezus opgroeide.
Mensen keken met spanning uit naar de langverwachte bevrij-
der en met name de Farizeërs, de ‘afgezonderden’, hadden
zich de strengste wetsvervulling tot taak gesteld, om als eer-
sten in de heerschappij van de Messias te delen.

Maar kwam de Messias wel? Was het Johannes de Doper?
Nee. Was het Jezus? Uit geen enkele, authentieke tekst blijkt
dat Jezus deze titel zelf heeft geclaimd. Hij heeft zich ook niet
als zodanig gedragen. Hij gedroeg zich niet als een leider in
een gewapende strijd tegen heidenen. Zijn leven, lijden en
sterven doen in het geheel niet denken aan het profiel van de
Messias, zoals de Joden die verwachtten. Dat is dan ook de re-
den dat de Joden hem nooit als Messias hebben erkend.

Wees waakzaam!
Wie was Jezus dan wel? Hoe gaf hij een antwoord op de vra-
gen van zijn tijd? Is het bekend hoe hij omging met de sociale
en politieke crisis van zijn tijd en het messiaanse verlangen
van zijn Joodse geloofsgenoten? Ook voor onze tijd zou een
antwoord op deze vragen licht kunnen werpen op de crisis
waarin wij ons bevinden en op de verwachtingen die wij in
onze Grote Verhalen koesteren.

Historisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat we be-
scheiden moeten zijn in onze uitspraken over Jezus. De grote
woorden die de klassieke christologie meende te moeten spre-
ken, blijken bij nadere beschouwingen theologische idealise-
ringen, die al in de canonieke evangeliën zijn begonnen.

Is er een mogelijkheid om dichter bij de bron te komen? Om
uitspraken te vinden van Jezus die nog niet door een theologi-
sche agenda zijn besmet? Dankzij nauwgezet historisch onder-
zoek kunnen we die vinden in een tekst die de wetenschappelij-
ke naam Q (het Duitse Quelle) draagt. Deze tekst is enkele jaren
na Jezus’ dood in Galilea geschreven door enkele van zijn eer-
ste volgelingen en was als bron beschikbaar voor Matheus en
Lucas, toen die tientallen jaren later hun evangeliën schreven.
Het is een elementair spreukenevangelie en bevat de originele
versie van Jezus’ meest diepzinnige onderwijs .

Hierin vinden we ook Jezus’ advies met betrekking tot de
komst van de Mensenzoon. Hij vraagt niet om de omstandig-
heden precies te analyseren, maar om naar binnen te gaan en
tot een nieuw bewustzijn te komen. Wat houdt dat in? Wees
waakzaam! Val niet in slaap en let op. Wees rustig en alert,
stil, zodat je niet mist wat er gaande is. Verander van hart,
houd de goddelijke vonk levend. Zo zegt hij in Q 55 dat je
waakzaam moet blijven als iemand die niet wil dat er in zijn
huis wordt ingebroken. ‘Als de eigenaar van een huis weet
wanneer de dief komt, zal hij op zijn hoede zijn en niemand in

zijn huis laten inbreken. Jullie moeten ook waakzaam blijven –
de Mensenzoon komt wanneer je hem het minst verwacht.’

En in Q 79 geeft hij aan hoe belangrijk dit is. Als je maar
blijft afwachten, je gedachten maar op de toekomst blijft richten
en als je niet aandachtig in het moment bent, mis je het konink-
rijk van God. Je hoeft niet meer te wachten, het koninkrijk Gods
is er al. Maar je moet heel alert en stil zijn om dat te kunnen zien
en ervaren: Je zult het koninkrijk van God niet kunnen zien,
wanneer het komt. Men zal niet kunnen zeggen ‘het is hier’ of
‘het is daar’. Het koninkrijk van God is onder jullie.’

Jezus wijst hiermee op de mogelijkheid in een volkomen
nieuwe staat van bewustzijn te leven. In zijn tijd van crisis en
sociale spanningen was dit zijn boodschap. Hij was niet de poli-
tieke Messias die de Joden verwachtten, maar wel een van die-
genen die in een situatie van politieke onrust de goddelijke vonk
van innerlijke wijsheid en waakzaamheid in zichzelf ontdekt
had. Elders op onze aarde had enige tijd daarvoor Boeddha dit
ook al ontdekt en het ‘mindfulness’, aandachtige aanwezigheid
in het hier en nu, genoemd. Het waren toen enkelingen. Op dit
moment, nu er een mondiale crisis dreigt, is dit de aangewezen
manier om hiermee om te gaan. Dat zou dan een bewustzijns-
transformatie op wereldschaal betekenen. De tijd dringt. Het
wordt tijd dat we in deze duistere tijden transparant worden
voor het licht dat al hier en nu aanwezig is. Dat dit licht overal
mag doorbreken, dat is mijn kerstwens voor 2009.||

Noten

* * * * *
* * *

*

periode van rust. Zoals zich bijvoorbeeld tussen het kloppen
van ons hart ook steeds een rustperiode, voordoet. Deze perio-
de van rust is geen inertie, maar slechts een afwachting en
voorbereiding op de volgende impuls. Deze beweging vindt
ook plaats door het hele universum, en zal zich altijd bewegen
richting evolutie, zelfs als we veranderingen zien, die moeilijk
te aanvaarden zijn. Zelfs als we zien dat werelden verdwijnen.
Maar deze verdwijning is slechts een periode van rust. Want
uit de verdwijning, de verandering, wordt iets nieuws geboren.
Een rups maakt zich een cocon en wacht rustig af tot de im-
puls het aangeeft als vlinder naar buiten te treden. Wat er zich
in die kleine, duistere ruimte afspeelt, ‘weet’ alleen de rups, en
is voor ons oog onzichtbaar. Zo geldt dat ook voor ons. Ook
wij ‘verpoppen’ ons in de baarmoeder en komen tot openba-
ring bij geboorte, gebruikmakend van alle omstandigheden
buiten en binnen ons. En bij wat wij ‘sterven’ noemen, ver-
poppen wij ons opnieuw, worden we opnieuw voor het oog
onzichtbaar, leggen als een slang onze oude huid af, en ont-
poppen ons in de andere wereld. Dit alles is een beweging.
En deze beweging kan men ook toegepast zien op iets ongrijp-
baars – als een gedachte.

Om een gedachte be-vat-telijk te maken, zal zij zich moeten
uiten. En daar waar geen overeenstemming wordt bereikt, zul-
len we correcties moeten aanbrengen, om het geheel in harmo-
nie, in balans te krijgen. En soms zullen we, om het plan te laten
slagen, voor onszelf impopulaire maatregelen moeten treffen, de
kansel moeten verbranden, en ons hart laten spreken. Soms uit
pure noodzaak lijkt het, omdat de Wet van Verbinding van zich
laat spreken. Misschien kunnen we nu begrijpen dat ‘Fohat’
verbindingen aanlegt, hele netwerken zelfs. Want hij snelt van
plaatst tot plaats, de gedachte op alle niveaus afleverend. Dus
werkzaam in zowel het kleine als het grote. Daarmee is hij de

transcendentale, verbindende Eenheid van alle kosmische ener-
gieën, zowel op het ongeziene als het geziene vlak”. Belangrijk
is hij, want als uit de Vader en de Moeder de ‘Zoon’ voortkomt,
werken twee aspecten van God samen: het vaderverwekkende,
het stimulerende, impulserende aspect en het moederlijk baren-
de, het dragende, substantievormende aspect, en is het ‘Fohat’
die aanzet tot beweging, tot Leven.

In G.A. Barborka’s boek “Het Goddelijk Plan” worden
meerdere beschrijvingen van de werking van ‘Fohat’ genoemd
en wel:

- “Fohat, de ‘Zoon des Zoons’, de manvrouwelijke energie,
voortvloeiend uit het Licht van de Logos en die zich op het ge-
bied van het objectieve Heelal openbaart als de verborgen én
evenzeer geopenbaarde Elektriciteit, die Leven is”. Zij is de
bezielende, immer aanwezige drijfkracht en het levensbegin-
sel, de levensziel van de zonnen, manen, planeten en zelfs van
onze Aarde”.

- “…bevat zeer zeker iets van de gedachte van onophoude-
lijke beweging, die een immer aanwezige drang is in de stadia
voor de openbaring”.

- “Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’….
- ..Fohat langs de zeven beginselen van AKASA snellend,

werkt in op geopenbaarde substantie.., het Ene Element, en
stelt, door dat te versplitsen in verschillende middelpunten van
Energie, de wet der Kosmische Evolutie in het werk, die, ge-
hoorzamende aan de Ideatie van het Universeel Denkvermo-
gen, alle verschillende toestanden van het zijn in het geopen-
baarde zonnestelsel tot bestaan brengt”.

- “Fohat trekt spiraallijnen om het zesde te verenigen met
het zevende – de Kroon.”

Hier zijn wij de totstandkoming van de Levensboom in de
Joodse Mystiek, bestaande uit de negen sefiroth. De eerste,



‘bovenste’ wordt Kether genoemd, d.i. Kroon. “Dit trekken
van Spiraallijnen doelt zowel op de evolutie der beginselen
van de mens als op die van de Natuur, een evolutie, die traps-
gewijs plaatsvindt, evenals al het andere in de natuur. ‘Fohat’
in zijn vermogen van Goddelijke Liefde, de elektrische Kracht
van verwantschap en sympathie, wordt allegorisch voorge-
steld, beproevende de zuivere Geest, de van het Ene absolute
onafscheidbare Straal, te verenigen met de Ziel, die beide in
de Mens de Monade vormen en in de Natuur de eerste schakel
tussen het immer onbeperkte en het geopenbaarde”.

- “Fohat is de verpersoonlijkte, elektrische levenskracht,
de transcendentale, verbindende eenheid van alle Kosmische
Energieën, zowel op de ongeziene als op de geopenbaarde ge-
bieden, waarvan de werking – op ontzagwekkende schaal, ge-
lijkt op een levende kracht door de WIL geschapen…”

Denken we even aan ons ‘credo’: “Wij geloven dat God
Liefde is, en Kracht en Waarheid en Licht. Onze 1e Straal,
Kracht, die gelijk is aan WIL…in die verschijnselen, waarbij
het schijnbaar subjectieve inwerkt op het schijnbaar objectieve
en dat tot handeling aandrijft. ‘Fohat’ is niet slechts het leven-
de Symbool en de Bevatter van die Kracht, maar wordt door
occultisten als een Wezen beschouwd – de krachten, waarop
hij inwerkt, zijn kosmisch, menselijk en aards en oefenen hun
invloed uit op al die onderscheiden gebieden. Op het aardse
gebied wordt zijn invloed gevoeld in de magnetische en actie-
ve kracht, die voortgebracht wordt door de sterke wens van de
magnetiserende. (Denken wij aan aantrekking en afstoting).
Zijn Zonen zijn verpersoonlijkte krachten, die men in algeme-
ne zin als beweging, geluid, warmte, licht, cohesie, elektrici-
teit of elektrisch fluïde en zenuwkracht of magnetisme kent.
Op het Kosmisch gebied is hij aanwezig in de bouwende
kracht, die bij het vormen der dingen – van een planetenstelsel
af tot de glimworm en het eenvoudige madeliefje toe – het
plan van het denkvermogen der natuur of van de Goddelijke
Gedachte betreffende de ontwikkeling en de groei van een bij-
zonder ding uitvoert. Metafysisch is hij de tot objectiviteit ge-
brachte gedachte der goden; het vleesgeworden Woord op een
lagere trap; en de boodschapper der Kosmische en menselijke
ideaties, de actieve kracht in het Universele Leven.”

Trillingen (beweging) zijn altijd actief en komen, zoals wij
eerder stelden, voort uit het Geluidloze Leven. Geluidloos
heeft als tegenpool, niet als dualiteit, geluid. Denken wij aan
de volumeknop van onze muziekinstallatie. Een beweging van
deze knop, door ons, stelt ons in staat het geluid naar het ge-
wenste volume te brengen. We kunnen de volumeknop zelfs
zo instellen dat het geluid ons oor niet bereikt, al speelt de mu-
ziek, door.

Zoals ook ‘Fohat’ de atomen verhardt door ‘het vleesge-
worden Woord’, en de ‘tot objectiviteit gebrachte gedachte’,
zo kunnen we stellen dat alles, volgens ‘zijn atomen’ reso-
neert. Het mag duidelijk zijn dat een geluid voortgebracht op
een steen anders klinkt dan het geluid gemaakt door een kris-
tallen glas. Dat resoneren is een ritmische trilling.

Dat brengt ons bij het belang van RITME. En het is dat rit-
me dat onze geestelijke en fysieke gesteldheid bepaalt. En
door het onderbreken van dat ritme ontstaat ‘chaos’. In zowel
ons persoonlijk leven als op grotere schaal, kosmisch, univer-
seel, kan zich dit uiten in verstoringen van allerlei aard, zoals
wij dat maar al te vaak ervaren.

Aan ons de schijnbaar onuitvoerbare opdracht ons persoonlijk
ritme te handhaven. Maar blijkbaar bezaten wij dat ritme, als
de verstoringen ervan ons zo duidelijk voorkomen. Want wij
kennen gezondheid, wij kennen succes, wij kennen vrede. En
als wij vaststellen dat ritme ons ingeboren is, dan kunnen wij
ook stellen dat het Heel-Al een mechanisme is, dat werkt vol-
gens de wet van het ritme. Ritmische cycli, met grotere en
kleine cycli, houden het Heel-Al in stand. De bron van alle be-
weging is het onbeweeglijke leven. Daarom moet alle bewe-
ging uitlopen in polariteiten. Maar… zoals de soefimeester
Hazrath Inayat Khan zegt: ”De kenner van het Mysterie van
het geluid doorgrondt het Mysterie van het hele Heelal. Wie
de melodieën van dit geluid gevolgd is, heeft alle aardse
ónderscheiden en verschillen vergeten en dat doel der waar-
heid bereikt, waarin alle Gezegenden Gods zich verenigen.
Ruimte is zowel in als buiten het lichaam, met andere woor-
den: het lichaam is in de ruimte en de ruimte is in het lichaam.
Daar dit zo is, blijft het geluid van het Abstracte steeds in, om
en buiten de mens doorgaan. In de regel hoort de mens het
niet, omdat zijn bewustzijn geheel en al op zijn stoffelijk be-
staan is gevestigd. De ruimte met al zijn wonderen van licht en
klank schijnt hem ledig toe.”

De Goddelijke Wijn die in de “Mee-Goeneh” geschonken
wordt, is de stilte waarin het Abstracte Geluid van het Ab-
stracte Leven hoorbaar wordt. De ‘roes’ of ‘verzonkenheid’ is
niet de extase die wij in de wereld kennen of zien, maar is de
opheffing, de bevrijding van de ziel uit haar aardse banden.
Bevrijd van ziekten en bekommernis. De bevrijding van de
ziel van de zinnen en het stoffelijke lichaam. “De ziel van de
luisteraar wordt het al-doordringende bewustzijn; en zijn geest
wordt de batterij die het ganse heelal in beweging houdt”.

Hoe ontzaglijk is Het Abstracte Leven, Het Absolute, Het
Ene, dat Zich openbaarde, Zich ontvouwde in alle wezens en
alle dingen. Dat uit Zichzelf voorbracht, de Vader-Moeder en
de Zoon. En de Zoon van de Zoon, Fohat, het Goddelijke Ros,
dat de Gedachten, de Heilige (Hele, zuivere, van vurige toe-
wijding doordrongen Liefde) Geest, brengt door het hele uni-
versum. Als een Komeet langs de donkere Hemel raast Hij met
zijn Goddelijke Berijder voort. ”Gij, wiens schoonheid lich-
tend straalt door het groots en wijd heelal.” En bij het neerko-
men van zijn Hoeven, ontstaan de Werelden volgens de God-
delijke Gedachte. ”Ontsluier Uw glorie, want Gij alleen zijt
Heer.” Een spoor achterlatend als een nooit verdwijnende, zil-
veren draad. ‘Fohat’, Gaten borend in de onwetendheid . “Leid
de mensheid tot het verstaan van Uw wetten en moge vrede en
goede wil op aarde heersen”. Daarmee een stralend netwerk
vormend, als een touwladder, reikend tot en in ons bewustzijn
van boven naar beneden en van beneden naar boven Een
touwladder die wij bestijgen kunnen, tot het Absolute Leven.
En dit zal zo zijn tot de onwetendheid is opgeheven. ”Dat vol-
maakte rechtvaardigheid de wereld bestiert; dat allen eens Uw
voeten zullen bereiken, hoever wij voordien ook zijn afge-
dwaald” en daarmee alle gedachten tot Een worden. Dan is
Eenheid de Ene Werkelijkheid. Ajeka? Een mooie kerstwens
2009!

nog steeds van wetenschap en techniek de redding verwach-
ten. De ‘transhumanisten’ nemen hierin het voortouw. Zij stel-
len dat we in deze crisis met veel creativiteit ook puur techni-
sche oplossingen zullen vinden om een catastrofe te voorko-
men. We kunnen, zo zeggen zij in een roes van optimisme,
toch altijd nog proberen ons van onze biologische ketenen te
bevrijden en onze evolutie zelf in handen te nemen. De gen-
technologie, het stamcelonderzoek, klonen, bio-engineering,
astro-reizen en alle mogelijk nieuwe technische snufjes kun-
nen ons misschien over de fysieke beperkingen van het mens-
zijn heen helpen, zodat we in een totaal door onszelf gecre-
ëerde wereld kunnen overleven. Desnoods in een virtuele we-
reld van nullen en enen, van waaruit we af en toe weer vlees
en bloed kunnen worden? Dit laatste zou je de grote uitdaging
van het utopische, materialistische denken van dit moment
kunnen noemen.

Maar redden we het hiermee? Is dit niet opnieuw gewoon
meer van hetzelfde? Is dit radicaal genoeg? Eckhart Tolle, een
spirituele leraar die onlangs de wereldbestseller ‘Een nieuwe
Aarde’ schreef , vat de situatie als volgt samen: ‘De wereld is
op een belangrijk kruispunt aangekomen. Het ego-gerichte be-
wustzijn heeft de aarde en de mensheid aan de rand van een
totale catastrofe gebracht. Het is dan ook hoog tijd voor een
collectieve bewustzijnstransformatie.

Einde of begin?
Er is een volkswijsheid die zegt: ‘Als de nood het hoogst is, is
Gods hulp nabij.’ We kunnen ons afvragen of hiervoor op dit
moment aanwijzingen zijn. Want dat de nood op onze aardbol
groot is, is duidelijk. Is nu ook Gods hulp nabij?

H.P. Blavatsky schreef hierover in “De Geheime Leer” .
In de zeven stanza’s van Dzyan geeft ze aan hoe God de mens
heeft geschapen om hem uiteindelijk naar Hem terug te voe-
ren. Is deze tijd nu aangebroken?

Het is duidelijk een tijd vol verwarring en mogelijkheden
van onverwachte wendingen, van crisis en hoop op een nieuw
begin, van een strijd tussen de creatieve en destructieve krach-
ten. We herinneren ons weer de Grote Verhalen uit de oudheid
die betekenis kunnen geven aan de crisis waarin wij ons be-
vinden. Er komen herinneringen boven aan Atlantis en andere
verloren beschavingen, die ondergingen en waarvan de bewo-
ners in onze tijd weer mogelijk zijn teruggekeerd. Er wordt
verteld van de Maya’s, die ten onder gingen, maar een kostba-
re erfenis van astrologische berekeningen nalieten, waaruit
blijkt dat binnenkort – op 21 december 2012 – de geschiedenis
van de mensheid zou kunnen ophouden .

Is er redding van buitenaf mogelijk? Voor mensen met een
messiaanse hoop, die een oplossing van buitenaf verwachten,
komt in deze extreme omstandigheden het idee naar een moge-
lijke tussenkomst van buitenaardse beschavingen. Wonderlijk
genoeg sluit hierbij ook de altijd zo conservatieve Rooms- Kat-
holieke Kerk aan. De spreekbuis van het Vaticaan, L’Osser-

vatore Romano, liet onlangs een persbericht uitgaan, waarin zij
stelt dat zij aanwijzingen heeft dat aliens bestaan en dat zij mo-
gelijk binnenkort op aarde willen interveniëren. Interessant is,
dat in reactie hierop Joodse en Islamitische leiders onmiddellijk
aangaven dat er ook in hun religies hiervoor ruimte bestaat .

Waterman.
Wat is er momenteel aan de hand? In wat voor tijd leven we? Is
er bijzondere hulp nabij? Zo ja, welke? Een aantal van deze vra-

gen wordt beantwoord in het Grote Verhaal van het Einde van
het Vissentijdperk en het Begin van het Watermantijdperk.

In dit Verhaal, dat astrologisch onderbouwd is, wordt ver-
teld hoe in het Vissentijdperk (nu 2000 jaar geleden begon-
nen) de mens groeide in bewustzijn door middel van lijden.
Het was de tijd van oorzaak en gevolg, waarin de mens via
zijn karma steeds maar weer lijden op zich moest nemen en
uitboeten om zo tot bewustzijn te komen.

Maar dat tijdvak is nu geëindigd. Sinds een aantal jaren is
er een nieuw tijdperk van ca 2000 jaar begonnen waarin het
Lentepunt niet meer staat in het sterrenbeeld Vissen, maar in
dat van de Waterman. In deze tijd zal de mens een transforma-
tie van bewustzijn ondergaan. De mens zal nu de kans krijgen
de wetten van oorzaak en gevolg te overschrijden en het con-
tact met de Bron van Het Leven te hervinden, via een mystieke
verbinding die hij aantreft in zijn hogere Zelf. Zo zal zijn be-
perkte bewustzijn worden ontsloten en zal hij eindelijk de uni-
versele wetten van Eenheid en Liefde ontdekken. En een
periode ingaan van geluk, vrijheid, rust en vrede.

Het moment waarop we nu leven, is het moment van over-
gang naar dit nieuwe tijdperk. Deze overgang is uiterst moei-
lijk en pijnlijk, omdat nu alle karma uit het verleden in alle he-
vigheid gevoeld moet worden om bewust te kunnen worden
losgelaten.

Messiaans verlangen
Krijgen we hierbij hulp van buitenaf ? Ook al leven we in een
postchristelijke tijd, de oude beelden van een Messias die door
God gezonden wordt om orde op zaken te stellen en van bui-
tenaf onze wereld komt redden, zit nog steeds in onze genen.
En het verlangen naar een dergelijk ingrijpen is nog steeds
aanwezig en groeit met het chaotischer worden van de situatie.
En dat is begrijpelijk. Als je helemaal geen uitweg meer weet,
zul je je aan elke strohalm vasthouden die je kunt grijpen.

Maar dat betekent niet dat er veel houvast voor een derge-
lijke komst van de Messias in de Bijbel te vinden is. De argu-
menten die conservatieve Joden en christenen hiervoor in de
Bijbel menen te vinden, zijn bij nader onderzoek weinig steek-
houdend. In het Oude Testament kun je hierover bijna hele-
maal niets vinden. Alleen op het einde, bij de profeet Daniël,
wordt hierover iets gezegd. Het is een tekst die is opgetekend
in de tijd dat de Joden ver van hun land, ontheemd, zonder
tempel, een uitzichtloos leven hadden in de Babylonische ge-
vangenschap. Dan ontvangt Daniël een mythische boodschap
over gruwelijke plagen die de onderdrukkers zullen teisteren
en een redder die zal opkomen voor het Joodse volk. ‘In mijn
nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel
iemand kwam die er uitzag als een mens. Hij naderde de oude
wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het
koningschap verleend.’ (Daniël 7:14)

In deze ‘mensenzoon’ vinden we alle kenmerken van het
messiaanse verlangen. Hij zou een koning zijn, een gezalfde.
Hij kon aanspraak maken op de term Messias, een woord dat in
het hebreeuws ‘masjach’ is en dat letterlijk ‘gezalfde’ betekent,
een titel bij uitstek van koning David. En zoals koning David
vrede bracht, zo zou ook deze mens het koningschap voor de
Joden herstellen en vrede,vrijheid en welvaart brengen.

De Messias die niet kwam
Verschillende malen in de geschiedenis zijn er onder de Joden
mannen opgetreden die aanspraak maakten op de titel Messias.



Op het ogenblik zien we eenzelfde gewelddadigheid, wreed-
heid en verwarring in ontwikkelingslanden, die een nog moei-
lijkere overgangsrite naar de moderniteit moeten doormaken,
omdat ze te vlug moeten moderniseren.

Het eens verwachte, glorieuze tijdperk van rationaliteit,
wetenschap en techniek is verworden tot een bizarre consump-
tiemaatschappij, een samenleving die geheel gericht is op het
verbruik van materiële goederen en het verkrijgen van zoveel
mogelijk comfort. ‘Mateloosheid’ is hierin een kernbegrip,
omdat er in principe geen grens is aan het verwerven van ma-
teriële goederen. De enige grens die bereikt kan worden, is die
aan energie, grondstoffen en levensruimte. Dan is een
catastrofe niet meer te vermijden.

Een aantal economische en sociale wetenschappers zien
dat deze grens al enige tijd geleden bereikt is en zouden de

consumptiemaatschappij het liefst vervangen door een stabiele
economie, met minder luxe voor de westerse bevolking, maar
met financiële en materiële gelijkheid voor de hele wereld.
Maar het lijkt erop dat in de Westerse wereld de politieke wil
daarvoor ontbreekt. Mogelijk omdat achter de schermen een
aantal topmensen van banken en van de grote, internationale
multinationals die voornamelijk gericht zijn op winst op korte
termijn, de dienst uitmaken. De politiek blijft daarom de uit-
drukking van een beperkt ego-gericht bewustzijn. Zelfs een
duidelijk signaal als het broeikaseffect en het dagelijks uitster-
ven van talrijke planten- en diersoorten bewerkt nog geen ech-
te ommekeer. De economie moet blijven groeien. Dat is priori-
teit nummer een. De meeste mensen kiezen hier onbewust ook
nog steeds voor. Koersen we zo recht op een catastrofe af?

Beperkingen van het

bewustzijn
Terwijl ik dit schrijf, merk ik dat
het me soms moeite kost deze si-
tuatie tot me te laten doordringen.
Dat overkomt ook veel van mijn
vrienden. Het zou angst moeten
oproepen, maar dat gebeurt niet.
Het zou nieuwe creativiteit moe-
ten losmaken, maar dat gebeurt
ook niet. Alleen met mondjes-
maat. Waarom niet?

Eén reden is zeker dat de in-
formatie in zo’n overweldigende
mate aanwezig is, dat we het met
ons huidige denken niet meer bij
kunnen houden. We dreigen om
te komen in de enorme hoeveel-
heid informatie. In deze omstan-
digheden krijg je het gevoel dat
je altijd slechts fragmentarisch
bezig bent. En dat je ook geen
verhaal kunt maken dat voor je-
zelf alles in harmonie bij elkaar
houdt en ook voor een ander
geldig is.

Misschien komt dit ook wel,
omdat vanaf het begin van de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw
voor veel mensen het doemdenk-
en heeft afgedaan. We hebben
toen ontdekt: als mensen de mo-
gelijkheid hebben om in een ter-
minale oorlog alle leven op aarde
te vernietigen, hoeven we dat
nog niet te doen. Dit betekent
niet dat er nooit kernwapens ge-
bruikt zullen worden. Het bete-
kent alleen dat wij mensen erop
vertrouwen dat wij de mogelijk-
heid hebben een dergelijk
geweld ook niet te plegen.

Dat creëerde een wonderlijk
optimisme. Dit wordt momenteel
ook gedeeld door diegenen die

Bezoekers bezichtigen ‘het laatste oordeel’ van Michelangelo,
Sixtijnse Kapel, Rome 2009

De Relatie Mens-God (deel 2)

Anita Hoevenaars

In deel 1 heb ik me verdiept in het mens-Godsbeeld waarin schuld en boete een rol spelen. Hoewel verouderd, speelt schuldge-

voel nog steeds een grote rol in veel mensen. Ik heb deze relatie tot God vergeleken met de kinderlijke relatie tot onze ouders

waarin we schuldgevoel ontwikkelen. We verhouden ons tot God als gekwetste kinderen, schuldbewust en zoekend naar verlos-

sing. In dit tweede en laatste deel, verdiep ik me in een volwassen relatie met God. Hoe ziet die eruit? Hoe bereiken we dat?

God is geen mens
Als we God inpalmen in ons psychologische proces van ang-
stig, gekwetst zijn, schuldig voelen en zoeken naar verlossing,
dan maken we van God een menselijk, psychologisch wezen.
We bezien God dan door de bril van onze eigen psychologi-
sche processen. Doet dit recht aan wat het Goddelijke werke-
lijk is? Zou er niet iets zijn wat juist voorbij de grenzen van
het menselijke bestaat? Hoe kan er bevrijding uit de beper-
kingen van het menselijke mogelijk zijn, als het Goddelijke
niet erkend wordt als wezenlijk groter dan ons en tegelijk in
ons aanwezig. Een Goddelijke energie die nooit ‘besmet’ kan
worden met onze beperkte, menselijke gedachten en emoties.
Het Goddelijke in ons blijft altijd onaangetast door alles wat
wij als mensen aan destructiefs, angstigs en kwetsends doen.
Elke oorlog, armoede, moord, scheiding, dood en noem maar
op waar wij mensen diep onder lijden. Terwijl God in ons aan-
wezig is, altijd dichtbij, zal God door al deze ervaringen nooit
aangetast worden. De Goddelijke Liefde en de Leegte blijven
in alle puurheid, diepte en schoonheid volledig bestaan. God is
niet menselijk in de zin van aangetast door en deel van ons ge-
worstel met het leven en ons lijden.

God is altijd dichtbij
God is niet menselijk, maar wel altijd dichtbij in ons menszijn.
God en mens zijn wel één op een bepaalde diepte van ons mens-
zijn. Als we verstrikt zitten in pijn, boosheid, schuld, veroorde-
lingen e.d., dan ervaren we God niet meer in ons, maar buiten
ons. We ervaren een fundamentele scheiding tussen onszelf en
God en die lijkt onoverbrugbaar. We hebben iets buiten onszelf
nodig (priesters, Jezus) om God weer enigszins te benaderen.
We bevinden ons in een kinderlijk afhankelijke positie ten op-
zichte van God, priesters en Jezus. Ditzelfde geldt natuurlijk
voor andere religies met andere profeten en voorgangers in
kerk, tempel en gebedshuizen. Zolang als wij ons innerlijk in
die kinderlijke afhankelijkheid bevinden, zullen we nooit een-
heid met God ervaren. God blijft in zijn nabijheid buiten ons en
we kunnen slechts hopen dat we ooit dichterbij hem/haar kun-
nen komen, maar nooit in eenheid met hem/haar.

Dat het Goddelijke ín ons aanwezig is en zo altijd dichtbij,
is een waarheid die in deze tijd steeds meer ontwaakt en voel-
baar wordt.

Hoe kunnen we God dichtbij ervaren?
Als de kinderlijke afhankelijkheid vanuit angst en kwetsing
veroorzaakt, dat we God als buiten onszelf ervaren, dan is een
nieuwe manier van omgaan met het gekwetste kind in ons de
weg om God ín ons te gaan ervaren. Allemaal hebben we min
of meer een jeugd gehad waarin we niet alle onvoorwaardelij-
ke geborgenheid en liefde hebben ontvangen die we nodig
hadden. Dat is deel van ons menselijke bewustzijn tot op he-

den. Omdat we leven in de (illusie) van afgescheidenheid,
hebben we een onvermogen om onvoorwaardelijk lief te heb-
ben. Van daaruit hebben we allemaal een angstig en gekwetst
kind in ons. Hoewel we allerlei manieren hebben om hier zo
min mogelijk last van te hebben, is het wel in ons aanwezig.
Geen partner, baan, kind, duur huis, kerk, of wat dan ook, kan
dit gekwetste kind volledig verdoezelen. Er zijn altijd momen-
ten waarop de twijfel, eenzaamheid, angst, e.d., naar boven
komen. Emoties die horen bij de (illusie) van afgescheiden-
heid van het Goddelijke in ons. Voor ons mensen zo gewoon
geworden dat velen zelfs zeggen: “Zo blijft het altijd. Een-
zaamheid en oorlog blijven altijd bestaan, zo is de mensheid,
zo is het leven nu eenmaal.”

Ontwaken
Op het moment dat we ontwaken uit de illusie van afgeschei-
denheid, blijkt er een andere waarheid te bestaan. Ontwaken is
wat we op grote schaal doen in deze tijd. Dat veroorzaakt cha-
os en crisis, maar ook bewustwording, nieuwe inzichten en be-
vrijding. Hoe meer we bereid zijn om het proces van ontwa-
ken vrijwillig aan te gaan, hoe meer we ervan zullen ervaren
op prettige wijze. Verzet creëert een geforceerd ontwaken dat
erg pijnlijk kan zijn. De evolutionaire beweging van ontwaken
is niet tegen te houden, door geen enkel verzet daartegen. Het
is een beweging die ingebed is in de ziel van onze Aarde, in
het Universum en in het Goddelijke. Die beweging zal de dam
van het verzet dan ook breken en in het dagelijkse leven erva-
ren we dit dan als ziekte, ontslag, of welke vorm van verande-
ring dan ook. Een verandering die een proces in ons op gang
brengt, of we willen of niet.

Dankzij de evolutionaire beweging van ontwaken hebben
we nu ook de kans en de mogelijkheid om onze relatie met
God te vernieuwen en te verdiepen. De sluiers gaan open en
we kunnen terugkeren in de ervaring van een-zijn met God,
terwijl we tegelijk mens zijn. Wat hebben we te doen om dit
proces te ondersteunen in onszelf?

Nieuwe inzichten
We hebben de bereidheid nodig om oude inzichten los te laten
en onszelf te openen voor nieuwe inzichten over onszelf en
God. Daar is moed voor nodig. Het oude kan zo veilig voelen
en zoveel houvast geven dat het enorm angstig kan zijn om het
los te laten. We ervaren namelijk niet meteen het nieuwe. Als
we het oude loslaten, komen we in onszelf chaos en leegte te-
gen. De chaos van (verwarrende, pijnlijke) emoties en gedach-
ten. We hebben geen houvast meer en we ervaren wel de emo-
ties en gedachten die onder het oude mens-Godsbeeld zaten.
We zien onze beperkte en veroordelende gedachten scherper.
We ervaren het angstige, gekwetste kind dat zich niet veilig en
geliefd voelt. Niet wetend hoe anders met onszelf om te gaan



dan vanuit schuld, schaamte, aanpassing of juist rebellie. In
deze fase kunnen dingen in ons leven veranderen. Vrienden
laten we los, scheiding, baanverandering en noem maar op.
Het oude brokkelt ook in de praktijk van ons dagelijkse leven
af. We ervaren leegte in de zin van niet-weten wie we zijn,
wat we willen. Leegte, omdat mensen wegvallen maar we niet
meteen nieuwe mensen in ons leven ontmoeten. Het is een
fase van zoeken, proberen, vinden, onzekerheid, weer loslaten,
enz.. Innerlijk kan dit enorm stormachtig en verwarrend zijn.
Afhankelijk van je eigen karakter en geschiedenis is je veran-
deringsproces hevig of kalmer. Naast moeilijke emoties zul-
len we ook nieuwe vormen van vreugde, samen-zijn, blijheid,
inzicht, e.d. ervaren. De bereidheid om onszelf te openen voor
iets nieuws geeft ons ook het geschenk van diepere ervaringen
van verbondenheid en liefde.

Omgaan met het angstige, gekwetste kind in ons
Door de illusie van afgescheidenheid hebben we allemaal een
angstig en gekwetst kind in ons, dat verbondenheid en liefde
mist. Als we de ervaring van een-zijn met God willen toelaten,
dan is het nodig om voor dit innerlijke kind te gaan zorgen. Zo-
lang als dit kind geen verbondenheid en liefde ervaart, blijven
we verstrikt in afgescheidenheid met alle gevolgen van dien
voor onze ervaring van God. Het angstige kind in ons kun je
vergelijken met een baby die alleen in de kou ligt zonder de
warme nabijheid van een liefdevolle moeder. Iedereen begrijpt
dat dit een enorme impact heeft op een baby. Dat het de wereld
dan als onveilig en liefdeloos ervaart. Als deze ervaring lang
duurt, verankert deze ervaring zich diep en bepaalt het de rest
van ons leven. We hebben de wereld deels als onveilig en lief-
deloos ervaren door een bepaald onvermogen van onze ouders
om onvoorwaardelijke verbondenheid en liefde te geven. Maar
ook zij hebben een angstig en gekwetst kind in zich dat moet
overleven in deze wereld. Het is dus zinloos om hen de schuld
te geven. Net als jij deden ook zij het beste dat voor hen moge-
lijk was. Schuld zal ons nooit bevrijden uit het oude concept
van afgescheidenheid. Het houdt ons er juist in gevangen.

Verantwoordelijkheid nemen bevrijdt ons wel. Als we vol-
wassen zijn, is het onze eigen verantwoordelijkheid hoe we
met het kind in ons omgaan. Cruciaal hierbij is of we bereid
zijn om de angstige, pijnlijke ervaringen van het kind te voe-
len en ervoor te (leren) zorgen, of zoeken we iemand/iets bui-
ten onszelf, waardoor we die emoties niet voelen. Blijven we
in de oude gedachten over mens-God en het leven vastzitten,
of zijn we bereid om nieuwe inzichten binnen te laten?

Onszelf openen en het angstige, gekwetste kind voelen, is
makkelijker gezegd dan gedaan. Het is niet voor niets dat er in
deze tijd zoveel vormen van therapie, healing, cursussen e.d.
bestaan op het gebied van persoonlijke en spirituele groei. We
hebben elkaar nodig om dit grote veranderingsproces door te
maken. Ondersteuning daarbij zoeken heeft niets met zwakte
te maken, maar juist met moed. De moed om kwetsbaar te
zijn, om open en eerlijk naar onszelf te zijn. De moed om de
afgescheidenheid bewust te ervaren én te helen. We helen hem
door onvoorwaardelijk verantwoordelijkheid te gaan nemen
voor het kind in ons. Het is nu aan ons om dit innerlijke kind
de onvoorwaardelijke verbondenheid en liefde te geven die
het gemist heeft. Zo helen we direct de afgescheidenheid in
onszelf en ontwikkelen we ons vermogen om in onvoorwaar-
delijke liefde en eenheid te leven. Met onszelf en van daaruit
ook met anderen en met God.

Onvoorwaardelijke eenheid met onszelf en God
Is dit niet waarnaar we diep van binnen allemaal verlangen,
naar zoeken? Altijd ingebed in eenheid en liefde. Altijd ons-
zelf geborgen, gedragen en geliefd voelen. Altijd vertrouwen
hebben in onszelf en het leven. Altijd God dichtbij ervaren,
nooit los van hem/haar.

Het kind in ons onvoorwaardelijk liefhebben is (deel van) de
weg naar deze eenheid. We helen onszelf en betreden daarmee de
altijd en overal aanwezige eenheid. We groeien voorbij de gren-
zen van de illusie van afgescheidenheid en leven altijd en overal
in eenheid met onszelf en God. Dan is het mogelijk voor ons om
een wereld te creëren van harmonie, rechtvaardigheid en over-
vloed. Een wereld waarin niemand alleen sterft in armoede en
eenzaamheid. Waarin niemand de ander pijn doet en we de Aarde
vervuilen. De oorzaak van alle lijden in onze wereld is het leven
in de illusie van afgescheidenheid. De angst en pijn die dit geeft,
veroorzaakt allerlei manieren om te overleven, maar die altijd op
enigerlei wijze schade aanrichten. Of het nu milieuvervuiling of
corruptie is, geslotenheid of depressie.

Het kind in ons als weg
Het kind in ons heeft een parel in zich van weten van God,
weten van eenheid en van liefde. Een puur weten op basis van
ervaring waar we niet meer bij kunnen, als we verstrikt zijn
geraakt in het lijden en overleven in afgescheidenheid. Dit we-
ten is versluierd door de ervaring van afgescheidenheid. De
uitspraak van Jezus: “Als gij niet wordt als een kind zult gij
het koninkrijk Gods niet betreden”, kun je ook zo lezen dat het
kind in ons de weg weet. Het kind in ons draagt de ongeschon-
den parel van eenheid en liefde in zich. Hoe dieper we het
kind in ons bewust omarmen, hoe meer deze parel zich zal
ontvouwen. Het werk dat we te doen hebben, is het bewust le-
ren liefhebben van het kind in ons. Het cadeau dat als vanzelf
verschijnt, is de ervaring van eenheid en liefde. Die ervaring
kunnen we niet zoeken, niet maken. We kunnen slechts het
voorwerk doen waardoor eenheid en liefde, God, zichzelf in
ons kunnen ontvouwen om deel van ons te worden. Elk doen
en elk zoeken is uiteindelijk ingebed in het idee en de erva-
ring, dat er geen eenheid en liefde is. Het is het niet-doen, het
ontvangen in vertrouwen en overgave, waarin wij ons diepste
zelf, God, kunnen toelaten, zoals een zwangere vrouw die
wacht en vertrouwt op het kind dat in haar buik groeit en zich
op een dag zal aankondigen om geboren te worden.

Onvoorwaardelijk zorgen voor het kind in ons en in ver-
trouwen wachten op de geboorte van ons diepste Zelf, God in
ons, is een bevrijdend pad

Wetende dat je de weg, de waarheid en het leven in je
draagt en bent.

Ieder op de eigen unieke individuele manier draagt een
deeltje van God in zich.

Iedereen ís God op de eigen authentieke, individuele wijze.
Je bent God in de vorm van wie je bent.
Durf van jezelf te houden. Vertrouw erop dat het hoogste

zich zal ontvouwen.

Is de Eindtijd in Zicht?

Over de crisis van het ego-gerichte bewustzijn

Ojas Th. de Ronde

Een aantal jaren geleden verbleef ik met mijn vrouw en haar twee kinderen in Jeruzalem. Ik kende de stad nog van de tijd dat

ik bijbelwetenschappen studeerde, maar was er sindsdien niet meer geweest. Op sabbat gingen we naar de Klaagmuur. Omdat ik

goede herinneringen wilde bewaren, ging ik de trappen op om van boven een foto te maken van het gebeuren. Op dat moment ge-

beurde er iets vreemds. Een jonge, orthodoxe Jood wilde mij het fototoestel afhandig maken, schreeuwend dat het sabbat was en

dat het verboden was op sabbat foto’s te maken. Ik had de helderheid van geest hem te vragen waar dat in de Talmoed stond.

Daar had hij niet direct antwoord op, maar hij bleef tegen me schreeuwen dat ik iets deed wat verboden was.

Toen gebeurde er een klein wondertje. Een andere Joodse man
had dit zien gebeuren en kwam naar ons toe. Hij wilde een ver-
klaring geven. ‘Sorry, heer, voor het gedrag van mijn vriend,
maar wij zijn zo zenuwachtig.’ Ik vroeg hem waarom. ‘Weet je
dat niet? De Messias komt spoedig en alles moet perfect in orde
zijn als hij komt.’ Ik was verbijsterd. Maar ik herinnerde me
plotseling al die autootjes die rondreden in Israel met de teksten
er op: ‘Welkom Messiah.’ Ze geloofden dus echt dat hij bin-
nenkort zou verschijnen! Misschien wel op de wolken.

Op dat moment nam ik een beslissing en zei: ‘Maar weten
jullie niet dat de Messias al verschenen is?’ Ze werden stil en
ik kon verder gaan. ‘In de harten van alle mensen die liefheb-
ben. In de harten van diegenen die de kern van de Wet hebben
begrepen en uitdragen in hun leven.’ Het waren de goede
woorden en we konden praten over de crisis waarin we terecht
gekomen waren, en over de komst van de Messias in de harten
van de mensen. Even maar, want ik was natuurlijk niet uitver-
koren. Maar op het einde van het gesprek zei de man: ‘Vriend,
wat zou ons dat een rust geven als dit waar was.’

Dit gesprek en vooral die laatste opmerking was uniek. Er
was even een bres geslagen in een vast patroon van denken
van een paar orthodoxe Joden. Voor een moment was de vraag
toegelaten of de Messias ook geboren zou kunnen worden in
een wereld in crisis. Dat klopt niet met het orthodoxe, conser-
vatieve denken. De komst van de Messias is een gebeurtenis
die de orthodox-joodse traditie nooit laat plaatsvinden, zolang
niet de uiterlijke wereld in vrede is. Op de bewering dat de
Messias gekomen is, antwoordt een orthodoxe Jood standaard:
‘Het is nog steeds dezelfde wereld in nood. Hoe kan het dan
dat de Messias is gekomen?’ Hier spreekt het gebruikelijke
idee van hoop op een verandering en herordening van de uiter-
lijke wereld door de Messias. En die kan alleen voorbeid wor-
den door een strikte vervulling van Gods wet. Dit is een opvat-
ting die ook geldt voor de orthodoxe christenen, die wachten
op de wederkomst van de Christus die ‘het laatste oordeel’ zal
vellen. Ook de orthodoxe moslims zien uit naar de Imam Mah-
di, de beloofde Messias. En het orthodoxe hindoeïsme ver-
wacht Avatar Kalki, die zal komen om de Kali Yuga, de tijd
van duisternis waarin we nu leven, te beëindigen. Het lijkt als-
of meer dan de helft van de mensheid wacht op een redding
van buitenaf.

Uw Rijk kome
Maar in ons gesprek bij de Klaagmuur had een andere invals-
hoek een kans gekregen. Een gezichtspunt dat verband houdt
met oude, esoterische tradities. Want in tegenstelling met de
verschillende orthodoxe tradities vat esoterische wijsheid, de
gnosis, de komst van de Messias op als een innerlijke gebeur-
tenis, een transformatie van het bewustzijn, van het hart van
ons mensen. Wij leven nog wel in dezelfde oude wereld vol
nood en pijn, maar in de kern van ons wezen is een geheel
nieuwe orde of oriëntatie geopenbaard. Als we open zijn erva-
ren we: het licht breekt nu al door. De historische Jezus, waar-
van wij in deze dagen de geboorte herdenken, was hiervan een
lichtend voorbeeld.

Hieraan moet ik denken in de tijd van advent, de tijd waar-
in we in het kerkelijk jaar de komst van het Rijk van God ver-
wachten. Adveniat regnum tuum, uw rijk kome. Dit is de
prachtige wapenspreuk van de VKK. Ik denk hierbij ook aan
onze geliefde bisschop Frank den Outer, die vlak voor zijn
dood mij nog had geschreven dat hij uitkeek naar mijn volgen-
de artikel. Het zou gaan over deze wapenspreuk. Ik schrijf het
nu tevens ter nagedachtenis aan een geliefd persoon die onver-
wacht van ons heenging. Geheel volgens zijn wapenspreuk:
Omnis enim qui petit accipit. Ieder immers die vraagt ver-
krijgt. Het inspireerde me om de situatie van dit moment uit-
voerig onder ogen te zien. De crisis waarin nu niet alleen
Israel, maar de hele wereld verkeert. En hoe we hiermee om
kunnen gaan in het licht van oude, heilige teksten.

Aan de rand van de afgrond
Over één feit zijn we het allen eens: onze wereld verkeert al
enige eeuwen in een diepgaande crisis. Van de 16 tot de 19
eeuw leden de westerse landen onder bloedige revoluties, ter-
reur, volkerenmoord en gewelddadige godsdienstoorlogen. Er
vond voorheen een onvoorstelbare plundering van het platte-
land plaats, uitbuiting in fabrieken, geestelijke malaise en een
ernstige wetteloosheid in de pas geïndustrialiseerde steden, als
een onontkoombaar onderdeel van die sociale en politieke
transformatie .

De gnosticus William Blake getuigde hiervan toen hij
schreef: Ik reisde door een land van mensen; een land van
mannen en ook van vrouwen; en ik hoorde en zag dingen zo
verschrikkelijk; als nooit gekend door reizigers op deze koude
planeet.



communicatie in alle geledingen. Door zelfschouw is het die
mens gegeven door te dringen in de diepste geheimen van het
bestaan, van wording, zijn en bewustzijn.

De incarnatie
Na uit de hogere regionen van de ziel te zijn afgedaald in de
koesterende warmte van het hart, glijdt het kind door het ge-
boortekanaal de wijde wereld in. De apocriefen vertellen hoe
op het moment van de geboorte een groot licht in de grot ver-
scheen. Geleidelijk nam de felheid van het licht af en werd het
kind zichtbaar, zogend aan de borst van zijn moeder. Niet lang
daarna zal het zijn eerste wonder verrichten. Een sceptische
vroedvrouw moet haar ongeloof bekopen met een verdorde
hand, maar door het kind aan te raken herstelt de hand. De
sfeer van goddelijke magie doet ons de kilheid van de grot bij-
na vergeten. Snel moet het kind worden aangekleed. De be-
schrijving daarvan is eenvoudig en direct. Maria wikkelde het
kind in doeken en legde het in de kribbe.

In het decor van symbolische aanduidingen spelen de doe-
ken een essentiële rol. Door het kind in doeken te wikkelen
verandert de goddelijke ziel in een mens. De doeken staan
voor het mentale en het emotionele lichaam, die het fysieke
lichaam omhullen. Niet eerder dan nadat het in doeken is ge-
wikkeld, kan het kind gestalte aannemen in zijn stoffelijke lijf,
gesymboliseerd door de kribbe. Theologen hebben er al op ge-
wezen dat het staketsel van de kribbe de schaduw van een
kruis wierp op de wand van de grot. Het uiteindelijke lot van
het stoffelijke lichaam stond al getekend op de muur.

Het verborgene
Terug naar de kerstnacht. Nadat het middernachtelijke uur
heeft geslagen en de wereld zich in de doeken van geheimenis
heeft gehuld, herinnert het kaarslicht aan het licht van de ge-
boorte en het dennengroen aan het ontluikende leven. Het or-
gelspel vertolkt de jubel van het hart nu de geboorte van het
licht de balans in de menselijke ziel heeft hersteld. De stille
heilige nacht roept het tijdloze beeld op van de in een tableau
verstilde wereld. Al deze beelden brengen rust in het beweeg-
lijke centrum van bewustzijn. Juist deze rust is voorwaarde om
het licht in de zielen te laten indalen. Opnieuw herhaalt zich
het wonder, nu in de zielen van de mensen. Opgewekt heffen
zij een jubelend lied aan, het “Ere zij God in den hoge”, getui-
genis van een stil vermoeden. Er moet toch meer zijn tussen
hemel en aarde? Juist in de stilte van de kerstnacht ontvangt
het hart de impuls van een spirituele injectie. Wat dat betekent
voor de psyche van de mens laat zich raden. Een geest van
verwachting overstroomt het bewustzijn. De Anahata, chakra
van het hart, activeert, de geest van compassie, liefde en een-
heid met al wat leeft, nestelt zich in het brein. De lichtheid van
het bestaan vlindert ons bewustzijn binnen. In de mensen
heerst welbehagen.

Mijn kleinzoon van zes, meegenomen met zijn moeder
naar schouwburg De Hagen in Almelo, om daar gezamenlijk
kerstliedjes te zingen, brulde luid en enthousiast: “Alle men-
sen in De Hagen”. Inderdaad “de achthonderd mensen in De
Hagen” genoten van de lichtheid, eenvoud en openheid van
het moment. Zonder te beseffen wellicht dat hun hartchakra
werd geraakt. In de kerstnacht bevinden wij ons op de regen-
boogbrug naar hogere kennis, wijsheid en liefde. Balancerend
tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid ervaren wij de tijde-
loosheid van de goddelijke geboorte. Het licht van de kerst-

nacht brandt een bres in de duisternis van alledag. Niet zonder
reden dichtte de Silezische mysticus Angelus: “Was Christus
slechts in Bethlehem geboren en niet in het eigen hart, dan was
je toch verloren.” Niet het moment in de geschiedenis, maar de
eeuwige geboorte wordt gevoeld in die stille heilige nacht,
waar ook ter wereld. In die stille midwinternacht van 24 op 25
december reiken tijd en eeuwigheid elkaar de hand. Een
verrukkelijk moment om te koesteren voor alle mensen in “De
Hagen “ en waar ook ter wereld. ||

* * *
*

De Avondzwaan

Je moet je ogen reinigen
en tot zwijgen brengen

want daas gebed
kaatst af op een muur

Heel je glimlach
landt op een zwijgende zwaan

je hebt haar liefde nodig
om je op te vangen als je valt

Geelkoperkleurige visoenen
tellen de stenen een voor een

zoveel levens zijn er
in deze eenzame schoot

Wanneer gevoelens hongerig zijn
vertonen spiegels andere gezichten
de enige avond dat de zwaan landt

is ze op zoek naar jou

Akiane

Zie ook de boekbespreking achterin

en het schilderij op de voorpagina voor meer

uitingen van dit jonge artistieke genie

Krassen op de Ziel

Godfried IJsseling

“Je pijn is het breken van de schaal die je inzicht omsluit”. Kahlil Gibran.

Ieder van ons is op subtiele manier beschadigd geraakt, vroeg in
ons bestaan. Daarvoor was niet zoveel nodig, want het was een
tijd dat we kwetsbaar waren, kinderen. Ongeschreven bladeren,
ontvankelijk voor alles wat erop geschreven wordt. De ziel was
onbeschermd en onbeschreven. Ervaringen werden als imprints
op ons wezen gegrift, om nooit meer te vergeten, als krassen op
de ziel . Sommige van die ervaringen sterkten ons, andere be-
schadigden ons of deden ons schrikken. Soms ontstond de be-
schadiging door een dramatische gebeurtenis, maar veel vaker
door een sfeer die thuis heel normaal was, waarvan wij als kin-
deren op heel subtiele manier geschrokken zijn. Moeder die
door een strenge opvoeding niet echt liefde kon geven. Vader
die er niet was, verzonken in zijn werk. Het verdriet dat er in
huis heerste door een verlies, door armoede of door ziekte. Bij-
na neutraal lieten wij als kind ons blanke vel beschrijven. We
merkten de pijn ervan amper op als kind, want hoe konden we
onze situatie vergelijken met iets anders? Ons kinderlijk univer-
sum was beperkt tot onze eigen werkelijkheid.

Tegelijkertijd wisten we als kind instinctief dat we iets
moesten doen om de pijn die we diep in ons binnenste voelden
het hoofd te bieden, zoals je weet uit de buurt van de kachel te
blijven nadat je je er een keer aan gebrand hebt. We pasten
ons aan, aan de gegeven omstandigheden. In dat proces zijn
we onze kinderlijke onschuld verloren en hebben we ons een
overlevingsstrategie aangemeten. Terwijl je opgroeide leerde
je steeds beter hoe je waardering kreeg en afwijzing kon ver-
mijden. Ook nu nog noemen mensen je vriendelijk: “Hij staat
altijd voor je klaar!”. Of prestatiegericht: “Voor haar is het
niet gauw goed genoeg!”. Of gereserveerd: “Hij is nogal op
zichzelf”. Of krachtig: “Met haar valt niet te sollen!”. Maar in
wezen zijn dit manieren om te voorkomen dat je geconfron-
teerd wordt met pijnlijke ervaringen van vroeger, door je aan
te passen aan wat je denkt dat er verwacht wordt.

Je aanpassing wordt als een masker, dat je werkelijke zelf
verhult, maar je ook beschermt. Het masker voorkomt her-
nieuwde beschadiging, zodat we de pijn ervan niet langer hoe-
ven te ervaren. Het is als een pijnstiller die je van je rugpijn
afhelpt. Je kunt weer alles doen, maar de angst groeit voor het
moment dat de pijnstiller is uitgewerkt. We hebben de pijn ge-
stild, en daarvoor angst teruggekregen. De angst heeft een
plek gekregen. Een fundamenteel gevoel waaraan we gewend
zijn geraakt. Het zorgt er voor dat we, meestal onbewust, ons
masker blijven voorhouden.

Masker
Het is gemakkelijk om in jezelf en de ander alleen het masker te
zien, en dat te verwarren voor het werkelijke zelf. Het is immers
het eerste wat je ziet. Echter, wie goed naar zichzelf en naar an-
deren kijkt, wie daarbij luistert naar zijn hart, wordt gewaar dat
er meer is dan het masker. Achter het masker gaat de ziel schuil,
je oorspronkelijke zelf. De ziel wil gevonden worden.

Als managementtrainer begeleid ik mensen bij hun per-
soonlijke en professionele ontwikkeling. Ik heb ontdekt dat
een essentie van persoonlijke ontwikkeling bestaat in het con-

tact zoeken met de oude beschadiging. Dit is geen theorie.
Wanneer ik als begeleider erin slaag de laag te bereiken waar
de beschadiging zich bevindt, ontstaat in de groep die ik bege-
leid zowel angst als een verlangen daarin gezien te worden. De
intensiteit daarvan laat zich niet verklaren door de gegevenhe-
den van het moment zelf, maar komt vanuit de diepte van de
ziel. Dichtbij de beschadiging, het masker afgezet, voelt men
zich naakt en kwetsbaar, maar ook gezien. Het brengt mensen
in contact met een hevige pijn die zij misschien niet begrijpen,
en tegelijkertijd met een sterk besef dat hun hele leven in het
teken staat daarvan: de angst te vertrouwen, de zoektocht naar
waardering, het verdriet er niet bij te horen. Terwijl ze, gedra-
gen door hun mede groepsleden, de oude pijn in alle hevigheid
ervaren, ontstaat er daarnaast, heel subtiel, een licht gevoel.
Vaak wordt het omschreven als rust. Daarachter is er, soms
nog vaag, iets van een glimlach te zien. De deelnemers voelen
zich sterk verbonden met elkaar.

Overlevingsstrijd
Hoewel ieders geschiedenis anders is en sommige mensen be-
schadigingen met zich meedragen die niet zomaar tot rust ko-
men, blijkt steeds weer dat het werkelijk, met open hart aan-
dacht schenken aan de beschadiging, tot heling leidt. Het gaat
er niet om dat de beschadiging verdwijnt of oplost, maar dat
deze op waarde geschat wordt. In mijn eigen ervaring verruil-
de ik de angst voor pijn voor de pijn zelf. De angst werd min-
der, en daarmee verminderde ook mijn neiging me te bescher-
men, te verweren, te verstoppen of te doen gelden. De pijn
bleef, aanvankelijk intens en later steeds beter hanteerbaar,
maar in contact met het verdriet raakte ik ook steeds vaker
vervuld van liefde en levenskracht. Contact met de beschadi-
ging is meer dan pijn alleen. Door het wegvallen van het mas-
ker ontstaat een open contact met het leven. Je voelt als het
ware de zon weer in je gezicht branden.

Misschien is dit waarover spiritualiteit gaat: hoe kun je je
obsessie met je angst, met je overlevingsstrijd die zich richt op
een onbekend gevaar staken? Hoe kun je je bewust worden
van de pijn die heel vroeger die overlevingsstrijd heeft ontke-
tend? En hoe kun je leren zien dat die strijd gevoerd wordt met
een denkbeeldig gevaar, een die heel lang geleden toen je
klein en kwetsbaar was, heel werkelijk was, maar die nu, in je
volwassen leven, niet langer gestreden hoeft te worden?

Oude pijn
Niet alleen de spirituele zoeker, maar ook de wereld van werk,
effectiviteit van individuen en teams is zeer gebaat met het be-
antwoorden van deze vragen, want, net zoals in de rest van de
wereld, wordt er in de werkwereld van organisaties veel ge-
vochten met de denkbeeldige draken van onze binnenwereld.
We projecteren onze angsten naar hartelust op onze omgeving.
En als reactie op wat we zelf projecteren creëren we organisa-
ties waar controle, wantrouwen, beperking, voorwaardelijk-
heid en angst hoogtij vieren. De dramatiek is, dat we in ons
beperkte bewustzijn een wereld gecreëerd hebben – en steeds



weer creëren - die overeenkomt met onze kinderlijke angsten
die diep in ons onbewuste leven. De cirkel is rond. We kunnen
triomfantelijk roepen: “Zie je wel dat ik me dit niet alleen
maar inbeeld?!” Maar als we eerlijk zijn, moeten we erkennen
dat veel van de ellende die wij moeten doormaken door ons-
zelf is georganiseerd, vanuit impliciete angsten en overtui-
gingen, en vanuit de onbewuste neiging onszelf te beschermen
tegen oude pijn. Hoewel we verlangen naar vrede en geluk, is

de weg daar naar toe alleen te vinden door onze eigen draken
te ontmoeten.

Officieel Kerknieuws

Mgr. Peter O. Baaij regionaris van de Nederlandse kerkprovincie

* Tijdens de internationale Algemeen Bisschoppelijke Synode (ABS) in juli 2009 te België, is mgr. Peter O. Baaij voorgedragen

als regionaris van de Nederlandse kerkprovincie. Dat vanwege het bereiken van de 75 –jarige leeftijd van mgr Frank den Outer.

De Clericale Synode Nederland heeft die voordracht unaniem ondersteund, waardoor mgr. Peter vanaf 25 juli onze Nederlandse

regionaris is. [Een aparte toevoeging hier is wel op zijn plaats: spijtig, dat mgr. Frank de feestelijke overdracht in onze kerkpro-

vincie, op 14 november, niet meer mocht meemaken]. Gezien het overlijden van bisschop Frank, zal mgr. Peter in een volgende

uitgave van dit blad zijn visie geven op de functie en werkzaamheden van een regionair bisschop.

* Op 21 november werd mw. Stasja Plug tot priester gewijd in de VKK, door mgr. Peter Baaij. Zij blijft ingedeeld in de kerkge-

meente Haarlem / Bloemendaal.

De Vrij-Katholieke Kerk…

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

celibaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-
soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar
levensonderhoud voorzien.

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

In de ‘VKK in Nederland’ (en aangesloten landen) staan
alle wijdingen en ambten open voor zowel mannen als vrou-
wen. Onder de geestelijken van deze Kerk in Nederland be-
vinden zich momenteel drie vrouwelijke priesters en een vrou-
welijke diaken.

Adressen

Adressen kerkgemeenten in Nederland

voedzame schoonheid ontkiemd is vanuit de kerstnacht, de
verstilde kern van ons explosieve bestaan. De stille, heilige
nacht omvat het Al in zijn oneindige eenvoud. Aan haar ont-
springt alles wat van betekenis is voor lichaam, ziel en geest.
Onze drievuldigheid dankt leven en bewustzijn aan het eeuwi-
ge Zijn, waarvan de kerstnacht een vereerd symbool is. Tij-
dens deze gedenkwaardige nacht zwijgt het ego. Het geeft zich
over aan de energie van het innerlijke Zelf en viert Zijn ge-
boorte in het geopende bewustzijn van de Geest. De essentie
van deze middernachtelijke stilte is heiligheid, het gevoel ver-
enigd te zijn met de eeuwige kern van het menselijke bestaan.

Een Esseense wijze
Alles wat in de kerstnacht wordt herdacht, speelt zich af in het
verborgene. Alle uiterlijke zinnebeelden verwijzen naar diepe
innerlijke werkelijkheden, spirituele processen op kosmische
schaal. Wellicht zonder zich daarvan bewust te zijn maakten de
evangelisten Matteus en Lukas zich tot tolken van deze mysteri-
ën. Ongetwijfeld bevroedden deze auteurs iets van het sameng-
rijpen van geest en lichaam in de beeldrijke taal van de vele my-
then. Matteus liet de Ster aan de hemel verschijnen, de gids die
de drie Magiërs uit de religie van Zarathustra naar de geboorte-
plek van de nieuwe incarnatie leidden. Intussen verschenen de
engelen aan de hemel om de nieuwgeborene lof toe te zingen.
Matteus vermeldde dit niet. Lukas greep de engelenzang aan als
hemelse getuigenis van het aardse wonder dat zich in de stal van
Bethlehem voltrok. De zang trof de oren van herders in de vel-
den van Effatha. Op hun beurt verlieten zij hun kuddes en bega-
ven zich naar de stal, waar de vroedvrouw zojuist het goddelijke
kind in de armen van zijn moeder had gelegd. Zij wond hem in
doeken en legde hem in de voederbak voor het toeziende vee,
de kribbe die het kind tot wieg diende.

Bijna iedereen kent deze charmante legende, opgetekend in
de Bijbel der christenen. Dat het een legende is, bewijst Mar-
cus, de eerste schrijver van een evangelie. Marcus, een Ale-
xandrijn, wijdt geen woord aan de geboorte. In zijn visie be-
gint het leven van Jezus bij zijn doop in de Jordaan, zijn open-
baring als goddelijk afgezant. De Joodse Yehoshoea ben Jo-
seph, wellicht ben Pandira geheten, was volgens Marcus een
onbekende jongeman, wiens eerste levensjaren zich in de ano-
nimiteit hebben afgespeeld. Bij hem geen ster, geen koningen,
geen engelen, zelfs geen herders en geen stal of zelfs een een-
voudige kribbe. Marcus beschouwde de Esseen Yehoshoea als
een van de dopelingen, in wie hij de geest van een wijze ver-
moedde. Bij Marcus komt Jezus het boek der historie binnen
als de wijze leraar, dezelfde kwaliteit die de gnostici aan hem
toekennen. En deze wijze leraar, draagt het geheim van de
incarnatie de wereld binnen.

Het auraveld
De Ster en de drie Wijzen van Matteus komen samen met de
engelen, de herders, het vee en de kribbe van Lukas en teza-
men omranken ze het Kind. Zo ontstaat een mystiek zevental,
synchroon met de zeven chakra’s: kribbe (wortelchakra), vee
(buikchakra), herders (miltchakra), het Kind (hartchakra), de
engelen (keelchakra), de drie wijzen (voorhoofdchakra en de
Ster (kruinchakra). Op hun beurt verwijzen de zeven kosmi-
sche organen, gesitueerd in het etherisch lichaam, naar ons ze-
venvoudige auraveld, samengesteld uit een emotioneel
lichaam, een mentaal lichaam en het liefdeslichaam van het
hart. Daarbuiten strekken zich het manasisch lichaam (hoger

mentaal), het buddhisch lichaam (hoger emotioneel) en het at-
misch lichaam (de persoonlijkheid verbonden met het godde-
lijke) uit. Dit zevental, samen met de zeven chakra’s, die de
kosmische energieën uit de kosmos verdelen over het aura-
veld, bezielt het leven.

Weliswaar kenden de oude bijbelschrijvers de benamingen
‘chakra” en “auraveld” niet, van hun bestaan waren ze, getui-
ge de structuur van hun vertellingen, zeker op de hoogte. Intu-
ïtief haakten Matteus met zijn Ster en de drie Wijzen, en Lu-
kas met engelen, herders, vee en kribbe, aan bij de oosterse
wijsheid, door hun ontleningen aan Perzische en Boeddhisti-
sche legenden. Hun verhaal vertelt ons hoe de incarnatie in
zijn werk gaat, niet alleen de incarnatie van de Jezusziel, maar
ook die van jou en mij.

Het tableau
Onopgemerkt door het intellect daalt de incarnerende ziel af
via de atmische, de buddhische en de manasische sferen naar
de veilige behuizing van het hart, het liefdeslichaam van de
mensheid. In de mythologie zijn het de grot, de stal en het
huis, die symbool staan voor het hartcentrum. Normaal ge-
sproken wordt een menselijk wezen geboren door de liefdes-
daad van het ouderpaar, een daad waarbij het hart in volle he-
vigheid betrokken is. Bevend verleent het hart, ook een zinne-
beeld van de baarmoeder, behuizing aan het vruchtbeginsel
van de ziel. Het geboorteverhaal omkleedt deze gebeurtenis
met zielvolle beelden.

Op zoek naar een herberg dalen de hoogzwangere Maria
en haar man Jozef af naar Bethlehem. Schrijlings op de ezel
gezeten benauwden Maria de krachtig opspelende weeën. “Jo-
zef,” zei ze, “til mij van de ezel af, want het kind in mij wil te-
voorschijn komen.” Hij deed wat ze gevraagd had en zette
haar op haar voeten.”Waar zal ik je heen brengen om je
schaamte te verbergen. We zitten in een onherbergzame
streek,” hoorde ze hem zeggen. Zijn stemgeluid leek van ver
te komen. Moeizaam vervolgden ze hun tocht. Eindelijk zag
hij een grot. Haar ondersteunend hielp hij haar naar binnen en
nadat hij haar tegen een rotsblok had gezet ging hij op zoek
naar een vroedvrouw. Toen ontvouwde zich een merkwaardig
tableau. “Ik liep rond en liep niet rond, en ik keek naar de
lucht en zag dat hij verstard was. Omhoog kijkend naar het fir-
mament zag ik dat alles stilstond. De vogels hingen stil in de
lucht. De arbeiders in het veld lagen rondom een schotel met
hun handen in de schotel. En zij die bezig waren hun voedsel
te kauwen bewogen hun kaken niet. Schapen die werden
voortgedreven kwamen niet vooruit en de herder bleef met
zijn hand opgeheven staan, gereed om de dieren aan te moedi-
gen met zijn staf. Aan de oever van de rivier stonden de gei-
tenbokjes met hun stille bekken boven het water zonder te
drinken. Plotseling kwam alles weer in beweging.”

Met dit vreemde apocriefe verslag doet de schrijver een
geslaagde poging om de tijdloosheid van de goddelijke beval-
ling te schilderen. De incarnatie ontplooit zich als het ware
vanuit de stilte van het universum. Uit het verborgene glijdt
het de zintuiglijke wereld binnen. En dat is precies wat iedere
zwangerschap zo betoverend maakt. Wat binnen een tijdsbe-
stek van negen maanden in het lichaam van de moeder ge-
beurt, is niet minder dan een wonder. Uit het niets wordt een
volledig mens tevoorschijn getoverd, een totaal bewerktuigd
wezen, opgebouwd uit vele miljarden cellen en voorzien van
de mogelijkheden van chemische, elektrische en spirituele



De Magie van de Kerstnacht

Johan Pameijer

De essentie van de stilte
De essentie van stilte is heiligheid. Met deze gedachte zouden
we kerstnacht kunnen ingaan. Kerstmis is ons meest vertrouw-
de feest. Tot alle geledingen van de samenleving dringt het
door. Bijna iedereen ervaart de magie van de stille nacht, de
nacht van de winterzonnewende. In die nacht wordt de mythi-
sche geboorte van een spirituele held gevierd. Voor de Chris-
tenen is dat Jezus van Nazareth, de eniggeboren zoon van
God. De Romeinse aanhangers van het Mithraïsme noemden
deze grote ziel Mithras, vanouds de Iraanse lichtgod Mitra, be-
hoeder van de kosmische orde. Ook stond hij voor gerechtig-
heid en de strijd tegen het kwaad. Mede daarom schakelden de
Romeinen hem gelijk met de Onoverwinnelijke Zon, hun Sol

Invictus, wiens feest met grote luister werd gevierd in de nacht
van 24 op 25 december. Het spoor van de oude Mitra loopt
door naar de vereerde Jezus Christus, wiens geboorte-uur viel
in de nacht waarin de Zon zich opnieuw oprichtte, op weg
naar het nieuwe jaar.

Die nacht heeft een sterk magisch karakter. De stormen
van het bijna afgelopen jaar gaan liggen en verblijven in diepe
rust als in de kerken de aloude hymne “Stille nacht, heilige
nacht’ wordt gezongen. Uit eigen ervaring weet ik hoe ontroe-
rend dit moment is. Alle turbulentie trekt zich samen in het
hart, in een louterende tel van diepe overpeinzing. Niets ver-
stoort de rust. Er is vrede, alleen maar diepe, peilloze vrede en
in die stilte daalt de heiligheid van de goddelijke Geest af in
de harten van de mensen. Als je wilt openstaan voor dit god-
delijke ogenblik, wordt het een krachtbron voor het hele ko-
mende jaar. Dat nieuwe jaar wordt geboren uit de heiligheid
van de kerstnacht.

Het is een ware zegen dat stervelingen een dergelijk heilig
moment mogen ervaren. Als je het moet beschrijven, val je
stil. Er bestaan geen woorden voor om de ingedaalde eeuwig-
heid van de kerstnacht te beschrijven. De Tibetanen spreken
van een bardo. “Bardo” is de tussentoestand tussen de dood en
een nieuwe geboorte. Volgens het Tibetaanse dodenboek
duurt die periode 49 dagen, voor ons precies de tijd tussen Pa-
sen en Pinksteren. Maar het begrip “bardo” kent meer beteke-
nissen. Het is de stilte tussen de in- en uitademing, de sluimer
tussen waken en slapen. Bardo is dat onbenoembare, bijna niet
te definiëren ogenblik, waarin de eeuwigheid in onze wereld
van tijd en ruimte indaalt. Heel even is ons bewustzijn verlost
van de kluisters van tijd en ruimte. Het leven valt stil, maar is
tegelijk overvol van passie en liefde. Het eeuwige Nu en het
alomvattend Hier komen samen in een Niets dat vervuld is van
de Volheid, het Boeddhistische Nirwana en het gnostische
Pleroma in een miniseconde. Even ervaren wij een vleugje van
het Koninkrijk der Hemelen.

Wij kunnen het ook ervaren als het geboortemoment van
de Geest in ons fysieke wezen, waarvan de geboorte van het
Jezuskind in een Bethlehemse stal het zinnebeeld is. Over-
drachtelijk wijst deze gebeurtenis in de richting van een kos-
mische openbaring. Ons dagelijkse leven op een zandkorrel in

de onmetelijke kosmos rept zich voort in een ontluisterend
tempo. Nauwelijks blijft er ruimte voor de vraag wie we wer-
kelijk zijn, wat de betekenis is van onze bezeten haast en
waarom we dit allemaal doen. Omgeven door de diepe stilte
van het universum doet ons ijltempo belachelijk aan. Wij zien
de betrekkelijkheid van onze aanwezigheid in het heelal hoog-
moedig over het hoofd. Wij beelden ons in de heersers over
hemel en aarde te zijn en aanbidden “onze” god alsof het oer-
beeld van de universele levenskracht ons hoogst persoonlijke
eigendom is. “Hij”– want uiteraard kan de opperbouwmeester
geen vrouw zijn – wordt nog door velen gezien als het knecht-
je dat onze wensen mag vervullen. En Jezus, zijn zoon (en niet
zijn dochter) en vertegenwoordiger op aarde zal ons aller die-
naar zijn. Ons zicht op onze religie is vertekend tot een cirkel
waarin ons ego de centrale zon is. Onze onderdompeling in het
bardo van de kerstnacht helpt ons in te zien hoe verkeerd het is
te denken in “groot” en “klein”, “veraf” en “dichtbij”, in “ik”
en “gij” en in “man” en “vrouw”.

Schoner dan de dagen
De stille eenvoud van het nachtelijke midwinteruur herstelt de
verhoudingen in de wereld. Tegenstellingen komen samen in
een punt. Een kortstondig ogenblik manifesteert zich de een-
heid van alle verscheidenheid in de bezieling van onze aanbid-
ding. De kerstnacht “schoner dan de dagen” proclameert de
victorie van de ziel. Het bewustzijn trekt zich samen in een
centrum dat even onmeetbaar is als het universum. Microkos-
mos en macrokosmos integreren “opdat de wonderen van de
Ene zich voltrekken”, zoals dat zo fraai gebeiteld staat op de
aloude Tabula Smaragdina van het Alexandrijnse Hermetisme.
Een universele waarheid dient zich aan, terwijl wij oprecht en
ingetogen, omgeven door kaarslicht en dennengroen, met el-
kaar het “Stille Nacht” zingen. Ons diepste wezen verenigt
zich met de heilige waarheid van de Graal, het gulden Vlies en
de reeds genoemde smaragden tafel, mythische symbolen van
de onverbroken grondslag van alle bestaan, ook wel de Chris-
tus-in-ons genaamd.

In de kerstnacht voelen wij ons een en ongedeeld in onze
devote gevoelens voor het jaarlijks herdachte wonder van de
spirituele incarnatie. De zon, onze Vaderster, voltooit zijn af-
daling in de duisternis en keert zich naar het licht. Vanaf nu is
hij rijzende en in de zwarte aarde voltrekt zich het wonder van
de nieuwe bevruchting. Wat zich in de donkere bodem af-
speelt, onttrekt zich aan onze waarneming. In stille verborgen-
heid barst nieuw leven los uit minuscule zaden. Over enkele
maanden voeden wij ons met de rijpe oogst. Amper beseffen
wij hoe Geest en Stof hierin samenkomen om ons een waardig
instrument voor de Geest te verschaffen. Onze lichamelijkheid
staat ten dienste van de innerlijke spiritualiteit, het diepe besef
van de universele wijdheid van leven en bewustzijn.

Elk jaar weer symboliseert de opengebarsten weelde van
de natuur de stille kracht van goddelijke aanwezigheid in de
kern van al-wat-is. Misschien dringt tot ons door dat al deze

Spiritualiteit in Relaties ¹)

Hoe kunnen nu we ons Ware Zelf ontplooien en zo onze relatie tot bloei brengen?

Vincent Duindam

Misschien denk je wel eens: zal ik een relatiesite bezoeken en daar mijn “profiel” achterlaten, wie weet heb ik wel een ‘match’

van 98% met een andere bezoeker, en dan ‘heb’ ik de perfecte relatie. Zo zijn we gaan redeneren door onze ‘culturele

conditionering’. Maar heeft een spirituele relatie wel te maken met “een bezit”, met iemand die ergens op je wacht of eerder met

een houding, een openheid die je zelf kunt ontwikkelen?

Er is veel veranderd in de manier waarop we over relaties den-
ken. De leeftijd waarop de eerste erotische contacten plaats-
vinden, is sterk gedaald. We trouwen vaak pas nadat we een
tijd hebben samengewoond, of we trouwen niet. Niemand
kijkt ervan op wanneer mensen een relatie beëindigen en een
nieuwe relatie aangaan. Maar één opvatting lijkt onaantastbaar
te zijn: de opvatting dat de relatie die je hebt, je gelukkig moet
maken. Ergens ter wereld moet iemand zijn die mij gelukkig
kan maken, denken we. En als ik deze wederhelft gevonden
heb, zal onze relatie een veilige haven vormen. Lukt het niet
met jou, dan misschien met een volgende kandidaat.

Ook in tienertijdschriften vind je allerlei tips die de domi-
nante visie bevestigen. Daardoor geïnspireerd maakte onlangs
een meisje een lijstje met leuke dingen en vervelende dingen
van haar vriendje. Ze wist niet of ze met hem verder wilde,
dus zette ze letterlijk alle plussen en minnen op een rijtje. Ze
had iets meer minnen. Maar het briefje slingerde rond en haar
vriendje vond het op haar kamer. En hij zei: ‘Ik hou van je ..’.
Misschien het beste wat je kunt zeggen, en het kwam weer
goed. Voor zolang als een tienerrelatie duurt.

In de boeddhistische visie is je relatie een sadhana: niet
primair een situatie die je gelukkig maakt, maar een situatie
waarin je je kunt ontwikkelen. Die ontwikkeling zal je uitein-
delijk gelukkig maken. Ook in het Westen vindt deze visie
steeds meer weerklank. “Liefdesrelaties zijn bedoeld voor
zelfonderzoek, innerlijke groei, voor het contact maken met en
oplossen van pijnplekken, duistere delen van het (onder)be-
wustzijn, voor een groeiend bewustzijn van liefde,” schrijft
Iteke Weeda in haar boek Liefde in vele facetten. Je relatie is
ideaal om je spiritueel te ontwikkelen. Want in de ontmoeting
met de ander kom je jezelf tegen, met al je positieve eigen-
schappen, maar ook met je schaduwkanten. Er wordt je een
spiegel voorgehouden.

In oude Hindoegeschriften wordt een mooie vergelijking
gemaakt. In het rotsblok zit een prachtige olifant verstopt. Je
hoeft alleen maar met geduld en met gerichte bewegingen van
je beitel de olifant aan het licht te brengen. Dat is de rijkdom,
de ‘bron’ in jezelf, of je echte Zelf. Voor een spirituele relatie
hoef je niet in eerste instantie naar een prins of prinses in de
buitenwereld op zoek te gaan, maar in de binnenwereld –om te
ontdekken wie je nu echt bent. En welke stukken niet echt bij
jou horen, en die je veilig los kunt laten. Hoe kunnen nu we
onze olifant ontdekken, ons Ware Zelf ontplooien en zo onze
relatie tot bloei brengen?

Zo kun je je beitel gebruiken
Zorg dat je regelmatig tijd alléén doorbrengt, en breng kwali-
teit in je alleen zijn. Dat is altijd van groot belang, of je nu een
partner hebt of niet. Een partnerrelatie heeft veel meer kans

van slagen, als je geleerd hebt hoe je je goed en rustig kunt
voelen als je alleen bent met jezelf. Dan hoef je immers geen
dingen bij je partner te ‘halen’ die hij of zij je toch niet kan ge-
ven. Als je je ‘binnenkant’ op orde begint te brengen, zul je
merken dat de relatie met je partner, en met anderen in het al-
gemeen, veel beter wordt. En het vermogen om lief te hebben
groeit mee.

De belangrijkste les die een relatie je kan leren, is om naar
jezelf te kijken. Je partner krijgt vaak een heel andere kant van
je te zien dan dat wat je als imago aan de buitenwereld toont,
en dat spiegelt hij of zij naar je terug. De voorgehouden spie-
gel moet ons uitnodigen onze eigen binnenwereld te onderzoe-
ken. Dat vermijden we vaak liever. Toch liggen juist daar de
veranderingsmogelijkheden.

De eerste stap is altijd dezelfde: kijk bij jezelf naar binnen
en vergeef jezelf. Vergeef je zelf alles en alles. Vergeef jezelf
onvoorwaardelijk al je fouten. Dat is niet zo makkelijk als het
misschien lijkt, want we kunnen gehecht geraakt zijn aan onze
pijn. Vreemd genoeg is pijn niet minder verslavend dan ple-
zier: je kunt er een identiteit, een zelf aan ontlenen.

Misschien heb je fouten gemaakt. Je hebt zijn post gelezen,
of haar dagboek, of je had een geheime relatie. Je hebt een
klap uitgedeeld. Zulke wandaden kunnen je badend in het
zweet doen ontwaken, ze kunnen aan je vreten. Maar de einde-
loze analyses van je zonden en het ontwikkelen van een
schuldcomplex baten niemand.

Je kunt op die manier een identiteit gaan ontlenen aan pijn
die je veroorzaakt hebt, alsof je daardoor zou weten wie je ten
diepste bent: een schurk. Eckhart Tolle wijst erop dat je je niet
kunt bevrijden van pijn zolang je er voor jezelf een identiteit
aan ontleent. Zolang een deel van je zelfbesef verbonden is
aan je emotionele pijn, blijf je bij elke poging om die pijn te
genezen onbewust geneigd je daartegen te verzetten en je
eigen pogingen te saboteren.

Hetzelfde geldt voor pijn die jou is aangedaan. Als je ge-
kwetst bent door je partner, woedend bent en hem of haar niet
kunt vergeven, blijf je rondlopen met een grief. Het kan je le-
ven vervuilen. Omdat je slachtoffer bent van wat jou is aange-
daan, leef je niet honderd procent. Misschien heb je iets heel
vervelends meegemaakt, misschien iets rampzaligs. Wie ben
ik om te zeggen dat je de dader zou moeten vergeven? Dat kun
je alleen zelf besluiten. Maar het zou wel jammer zijn van je
leven als je besluit dat je voornaamste identiteit die van slacht-
offer is. Op die manier reduceer je jezelf tot je kleinere ik, dat
deel dat heeft geleden en verder moet lijden.

Ons innerlijk stemmenspel
De voice dialogue-methode maakt zichtbaar dat wij allemaal
tal van stemmen (of energieën) in onszelf herbergen, waarvan



sommige helemaal niet zo aantrekkelijk. Wij moeten aanvaar-
den dat die er zijn. Juist ook door onze schaduwkanten onder
ogen te zien, zoals jaloezie, woede, enzovoort, kunnen we er-
voor zorgen dat die ons niet onopgemerkt beheersen. Hono-
reer alle energieën in jezelf, niet alleen de serieuze, verant-
woordelijke, volwassen stemmen. Kinderboeken maken dit
soms heel duidelijk. Een kinderboek dat ik graag aan onze
dochters voorlas, was Malle Job, geschreven door Karen Wag-
ner. Een gek varkentje dat altijd grapjes maakt, ter plekke rare
liedjes improviseert en zingt, speelt de hoofdrol. Als een norse
bever hem bekritiseert, is hij een tijd lang van slag. Dan her-
vindt Job zichzelf en is hij weer even vrolijk als altijd.

Aanvankelijk identificeerde ik me met Malle Job; zo’n
vrolijke Frans ben ik ook, dacht ik. Maar toen ik eerlijk naar
mezelf keek, realiseerde ik me dat ik ook een norse, zure be-
ver in me heb. En dat gaf grappig genoeg een gevoel van
opluchting, van ruimte. Aha, dit ben ik óók…

Het is nuttig om je minder prettige kanten te zien en te ac-
cepteren, want als je dat niet doet, gaan ze niet vanzelf weg.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en als je niet oppast,
projecteer je kanten van jezelf die je liever niet ziet op je part-
ner, of op collega’s van je werk. Niet jíj bent die zure moppe-
raar, zeg je tegen jezelf – maar wat heb je toch een hoop mop-
perkonten om je heen… Onder ogen zien dat je, net als ieder-
een, ook je donkere kanten hebt, dat je zelf ook zuur en ver-
oordelend kunt zijn, geeft kracht.

In het kinderboek Mio mijn Mio van Astrid Lindgren reist
de hoofdpersoon Mio naar Het land in de Verte. Daar moet hij
het opnemen tegen de wrede ridder Kato. Als Mio de ridder
verslagen heeft, rest van deze niets meer dan zijn ijzeren klauw
en een hoop stenen op de vloer. En… een klein vogeltje dat ein-
delijk naar buiten kan. Het schiet kwetterend en blij de lucht in.
“Het had zeker lang gevangen gezeten.” Mio’s reis is ten einde
en hij kan nu voor altijd bij zijn vader de koning blijven.

De wrede ridder Kato is dus eigenlijk een gevangene van
zichzelf. Zijn eigen beweeglijkheid, kwetsbaarheid, muzikali-
teit heeft hij op slot gedaan. Hij heeft zichzelf klem gezet. Alle
gevaarlijke en kwalijke spelletjes die hij speelt, speelt hij in
eerste instantie met de verschillende delen van zichzelf. Maar
iedereen om hem heen lijdt mee, want iedereen wordt in zijn
project betrokken.

Dat gebeurt in partnerrelaties ook voortdurend. Wij herha-
len scenario’s met de stemmen van onze vaders, moeders en
anderen uit ons verleden. En we proberen onze partners te
dwingen mee te dansen. Om alsnog die waardering te krijgen.
Of onze boosheid te uiten. Eigenlijk mogen we blij zijn, wan-
neer de stilte van onze partner ons een spiegel voorhoudt. Dan
kunnen we het verleden het verleden laten. De volgende keer
dat je woede voelt opkomen, vraag je dan eerst eens af: welk
deel van mezelf wijs ik nu af. Besluit vervolgens geen enkel
deel van jezelf af te wijzen, en kijk wat er gebeurt.

Voice Dialogue is dus ook een heel mooie meditatieve be-
nadering om de eenheid tussen jou en je partner (opnieuw)
zichtbaar te maken. Alles wat je in jezelf (h)erkent, hoef je
niet op hem of haar te projecteren. Je vormt samen een een-
heid, ook al zie je dat misschien (nog) niet. Juist het gevoel
van ‘afzonderlijk zijn’ is eigenlijk de fictie. In een relatie kun
je beter elkaar willen aanvullen dan wedstrijdjes spelen tegen
elkaar. Ben je ervan overtuigd dat je partner jou niet de waar-
dering geeft die je toekomt? Draai het dan om en probeer hem

of haar te geven wat je zelf meent tekort te komen. Pas dan
kan het bij jou zelf naar binnen gaan stromen. Want alles wat
je je partner probeert af te dwingen, kan nooit bij jou aanko-
men. Juist die houding maakt dat onmogelijk. Mensen hebben
vaak het gevoel dat ze te weinig krijgen. Te weinig waarde-
ring, erkenning, aandacht, liefde. Het is een spirituele oefening
om juist dat te geven wat je voor je gevoel te weinig ontvangt.
Dat kan in eerste instantie heel gekunsteld of tegennatuurlijk
aanvoelen. Maar daarmee open je jezelf, of iets in jezelf,
waardoor dat wat je verlangt ook bij jou naar binnen kan stro-
men. Door te zegenen, door het goede te wensen, door te wil-
len helpen, word je zelf gezegend en word je zelf geholpen, zo
laat St.Franciscus zien. En zo leer je ontvangen door te geven.
Eigenlijk is alles je al gegeven, maar door het aan anderen te
geven, kun je dit ook zelf ervaren. Als je ontvankelijkheid ont-
wikkelt, leer je de leegte in jezelf door God te laten opvullen.

* * *

De redactie van Reflectie

wenst al haar lezers

een gezegend Kerstfeest,

een gezellige

jaarwisseling,

en een voorspoedig

en zegenrijk 2010

hebben een prachtige liturgie en ook inhoudelijk heeft de
VKK veel te melden, hoewel ik het op dit punt met wijlen
mrg. Frank eens was en ben dat in dit opzicht enige zelfreflec-
tie geen kwaad kan. De VKK zal nooit een massakerk worden,
vooral niet in een tijd van een algemeen teruglopende kerk-
gang. Mensen worden nu eenmaal steeds individualistischer,
krijgen steeds meer te maken met bewustzijnsverschijnselen,
bijna-doodervaringen en ervaringen rond leven en sterven.
Vooral veel jonge mensen blijken te beschikken over verbluf-
fend spirituele inzichten en wijsheid, waar veel babyboomers
zoals ik op die leeftijd nog lang niet aan toe waren. Zo is de il-
lustratie op de voorpagina deze keer afkomstig uit het fascine-
rende boek Akiane, Haar leven, kunst en poëzie, waarover el-
ders in dit nummer meer. Een 13-jarig meisje dat al schildert
vanaf haar vierde. Een meisje, atheïstisch grootgebracht zon-
der tv en vriendinnetjes, maar toch een lijntje met boven kreeg
en o.a. Jezus schilderde op een manier die velen frappeerde en
ontroerde. En… Akiane is niet de enige. Wereldwijd worden
steeds meer meldingen gemaakt van dergelijke kinderen. Maar
ook een toenemend aantal volwassenen hebben bijzondere spi-
rituele ervaringen.

Het is dus van groot belang dat
Reflectie in een zo breed mogelij-
ke kring verspreid wordt, zodat
mensen weten dat er een Kerk is
voor spirituele zoekers. Waar
verteld wordt van de Oude Mys-
teriën en waar begrip en ruimte is
voor spirituele en andere bewust-
zijnsverschijnselen.

De VKK en Reflectie hebben
een missie. Een missie die ook
mgr. Frank bezielde. Hij zal ons
blijven inspireren. ||

(advertentie)

Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde
Jouw unieke weg in dienstbaarheid

ISBN 978-90-814472-1-8
Ingebonden en voorzien van harde kaft,

een waardevol geschenk
Weerschijn | Ineke Visser

Voor degenen die er aan toe zijn gehoor te
geven aan die innerlijke roep om dienstbaar

te worden of degenen die een dienstbaar
leven leiden maar zich toch onvervuld

voelen, schreef Ineke Visser het boek Een
Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. Het
boek gaat over dienstbaarheid in deze tijd
van bewustwording en nodigt de lezer uit
zijn unieke weg daarin te gaan. De auteur
geeft handvatten om tot verwezenlijking
te komenvan verlangens vanuit de diepte

van de ziel.

Benadrukt wordt dat alles en iedereen met elkaar verbonden is vanuit de zuivere erkenning dat alles
en iedereen een plek en een functie heeft in het Grote Geheel. Wanneer mensen uitdrukking geven aan
wie zij ten diepste zijn, als zij het mooiste, het meest wezenlijke van zichzelf in de wereld brengen en

hun licht laten schijnen dan geeft dat niet alleen vervulling maar wordt men tevens dienstbaar.
Met openhartige persoonlijke ervaringen en bijdragen van o.a. Hans Korteweg, H.J. Witteveen,

Kader Abdolah en Paul de Blot. In deze roerige tijd van bewustwording hoopt
Ineke Visser daarmee een verhelderend en bemoedigend perspectief

te bieden op de bestemming van de mens.

Om te bestellen maakt u € 24,80 incl. BTW plus € 2,20 verzendkosten (€ 27 derhalve) over
op Triodos bankrekening nr. 39.03.04.646 t.n.v. Weerschijn, o.v.v. uw adresgegevens.

Een deel van de opbrengst zal Weerschijn bestemmen voor
Stichting Vluchteling. Bezoek ook www.dienstbaarheid.nu



Mgr. Frank blijft inspireren

Column Lambèrt de Kwant

Ik had hem al een paar keer gebeld en gemaild, maar kreeg
geen reacties. Dat is niets voor Frank den Outer die, secuur als
hij was, altijd reageerde. Maar goed, wellicht was hij op va-
kantie dacht ik. Nadat Frits Moers ons berichtte dat bp. Frank
in het ziekenhuis was opgenomen, was het duidelijk. Je schrikt
toch even, want eerlijk gezegd vonden wij hem er de laatste
tijd nogal breekbaar uitzien.

We besloten als redactie hem een hart onder de riem te ste-
ken en hem een kaartje te sturen. Van Frits hoorde ik in welk
ziekenhuis hij lag, maar ik had geen kamernummer. Gebeld
naar dat ziekenhuis, maar er was enige aarzeling om mij dat
kamernummer te geven. “Ja, maar ik wil de heer Den Outer
gewoon een kaart sturen.” “Dan moet u bij de contactpersoon
zijn.” Men was duidelijk wat verlegen met de situatie. Nadat
ik was doorgeschakeld naar de afdeling waar Frank lag, hoor-
de ik na enige aarzeling dat “De heer Den Outer vanmorgen
was overleden.” Wat er op zo’n moment door mij heen ging,
is eigenlijk niet in woorden uit te drukken.

Een schrijnend gevoel van gemis, want in de tijd dat Frank
in de redactie zat, was ik aan hem gewend en gehecht geraakt.

Zo gaat dat. Ik dacht: dus geen redactievergaderingen meer
in zijn gezellige huis in Wageningen. Geen gastvrije mgr.
Frank meer die druk in de weer was met koffie, (natuurlijke)
chocolaatjes en koekjes. Er was altijd een heel bijzondere
sfeer, daar in huize Den Outer en naar de redactievergaderin-
gen keek ik ook altijd uit. Dat is dus nu voorbij dacht ik en
bleef een poosje verbijsterd achter mijn bureau zitten. Ik reali-
seerde mij dat ik één van de eerste VKK’ers was die op de
hoogte was van het overlijden van Frank.

Ik besloot wat mensen te bellen, zoals Mgr. Peter en Frits
Moers, die even geschrokken en verbijsterd reageerden.

Het werd een merkwaardig stille dag.

Mooie herinneringen
Aan Frank den Outer bewaar ik mooie herinneringen. Hij was
niet enkel de eindverantwoordelijke bisschop, maar tevens een
gedreven en kritisch lid van de redactie, die ook mijn taak ver-
lichtte door iedere keer een genummerd overzicht met com-
mentaar te sturen van de artikelen. Ja, Frank was kritisch,
vooral inhoudelijk, naar de bijdragen. En op dat gebied kwa-
men zijn academische inzichten niet altijd overeen met de
journalistieke. Toch kwamen we er altijd weer uit. Ook als
Frank bezwaren had tegen een artikel, liet hij zich altijd door
goede argumenten, die ik aanvoerde, overtuigen. Op zo’n mo-
ment zag je die milde glimlach op zijn gezicht met die twin-
kelende ogen.

We zullen die intens missen. Wat wij en de lezers ook zul-
len missen, zijn zijn gedegen en interessante artikelen. Mgr.
Frank was kritisch, ja, maar ook een heel bescheiden mens van
wie ik veel geleerd heb.

Mgr. Frank was christocentrisch gericht en was bijzonder
geïnteresseerd in Bijbelwetenschappen, zoals ook uit zijn laat-
ste artikel blijkt. Maar ook de nieuwe wetenschap (Laszlo,

Goswani, McTaggart, etc) kon hem mateloos boeien en in dat
opzicht was hij doorgaans enthousiast over auteurs die hier-
over in Reflectie publiceerden.

De leider van onze redactie, Frank den Outer, is overge-
gaan naar een dimensie, naar een hoger leven waarover hij
veel heeft gelezen en van waaruit zijn reis verder zal gaan en
waar hij verder zal groeien. Ik haal in dit verband nog even ge-
zang 290 uit het liedboek van de kerken aan:

“Er is een land waar heil’ge meesters zijn – nooit gaat de

gouden dag daar dicht in duisternis en pijn.”

Wij wensen Frank den Outer veel sterkte bij zijn verdere
groei en ontwikkeling, daar in dat “heil’ge” land.

Peter O. Baay
Frank den Outer wordt als leidinggevende van ons tijdschrift
opgevolgd door Mgr. Peter O. Baaij. Met hem had ik al eerde-
re gesprekken over de inhoud van Reflectie waarbij we consta-
teerden dat we beiden op dezelfde lijn zitten. Ook hij is ge-
ïnteresseerd in de nieuwe wetenschap en ziet in het blad ook
graag bijdragen daarover. Van harte welkom!

We zullen als redactieteam Reflectie verder ontwikkelen
tot een volwaardig magazine. In de eerste plaats natuurlijk als
het tijdschrift van onze VKK, waarbij vooral de visie van de
VKK op bepaalde thema’s van groot belang is. Er gebeurt veel
in onze huidige samenleving, waarin alles lijkt te veranderen
en waarin onrust hoogtij lijkt te vieren. Ook op persoonlijk
vlak gebeurt er veel met mensen; velen gaan door zware pro-
cessen heen: verliessituaties, ziekte, dood, verlies van werk en
veel onzekerheid over de toekomst.

En dan is er nog de hype rond 2012, waarover het boek
“Welkom in 2012” schrijft. Mgr Peter en ik spraken al eerder
over het belang van artikelen hierover in Reflectie, maar vooral
de visie hierop vanuit VKK-kring. Er zijn al bemoedigende sig-
nalen dat dit gaat gebeuren, terwijl er ook artikelen zullen wor-
den gepubliceerd van auteurs die niet tot de VKK behoren. Daar
komen wel eens vragen over: waarom artikelen van niet-
VVK’ers? In de eerste plaats is het aanbod van artikelen uit ei-
gen kring gering. In de tweede plaats was mijn voorwaarde om
destijds hoofdredacteur te worden dat het een interreligieus blad
zou worden met ook bijdragen van buiten de VKK. Het is goed
als er kennis wordt genomen van de visies van auteurs van bui-
ten de VKK, waardoor van ons blad en de visie van de VKK
ook door andere spirituele zoekers kennis genomen kan worden.
Als redactie zaten en zitten we wat dat betreft op één lijn.

Toch waken we ervoor dat Reflectie een algemeen spiritu-
eel tijdschrift wordt. De eigenheid en de visie van de VKK
kan nog meer nadruk krijgen en daar gaan we ook voor.

Ook de VKK ontkomt namelijk niet aan vergrijzing en
minder bezoekers, terwijl de VKK bij uitstek een Kerk is voor
spirituele zoekers. Dat bleek ook weer na de Requiemdienst
toen ik mensen sprak van buiten de VKK, die geraakt waren
door deze mooie dienst. Getroffen ook dat de Mis toegankelijk
was voor iedereen. Op een dergelijk moment denk ik, tja, we

VOORPUBLICATIE
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Deel I: Inleiding - God en een nieuwe biologie



Boekeninfo
Over tijdloze spirituele boeken

Adieu - Een verhaal over sterven

Fennie Kruize

Ik lig in mijn bed. Het staat in de kamer. Ze hebben het daar neergezet. Ze willen me graag dicht bij zich hebben, deze laatste

tijd. Ik kijk naar ze. Ze zijn van alles aan het doen en tegelijkertijd doen ze niks. Vaak komen ze even bij me zitten. Dan houden ze

mijn hand vast. Af en toe stoppen ze een stokje met wat ijswater in mijn mond. Ze strijken ermee langs mijn lippen. Ik lik het na.

Het voelt zo vochtig. “Kijk, ze vindt het lekker”, zeggen ze dan.

Ze hebben me verteld, dat ik ga sterven. Er is niks meer aan te
doen. Ik wist het al een tijdje. Zoiets weet je zelf altijd het
eerst. Maar het is goed, dat ze het ook hebben gezegd. Dan
weten zij het ook.

Ze gaat sterven. Het komt hard bij ze aan. Ze zijn er nog
niet aan toe. Ze willen me nog niet kwijt. Ik merk dat aan hoe
ze me vasthouden. Soms zitten ze bij me met tranen in hun
ogen. Dan strelen ze mijn gezicht en duwen een haarlok weg .

Ik begrijp hoe ze zich voelen. Ik heb zelf ook zo vaak aan
een sterfbed gezeten. Ik ben nu nog warm. Daar genieten ze
van. Ze kunnen me aanraken, me zien. Zo kennen ze me. Zo
willen ze me houden.

Af en toe grijpt de paniek hen aan. Ineens is er dan het be-
sef. Nog maar even, dan niet meer.

Soms glimlach ik. Dan worden ze blij. “Kijk eens. Ze vindt
het fijn, dat we bij haar zijn. Kijk eens, ze is tevreden. ach....”

Soms glipt er ook een traan weg uit mijn ooghoek. Ze den-
ken dan dat ik verdrietig ben. Ik weet niet of ik verdrietig ben.
Misschien ben ik het een beetje om hen, om dat geredder, dat
gedoe om me heen.

Ik kijk naar hen vanaf een afstand. Ik ben er nog wel. Mijn
lijf ligt hier ook nog. En ik hoor en zie alles. Maar op één of
andere manier ben ik er niet bij zoals zij me zien. Zij zien mijn
buitenkant, mijn lichaam, mijn gezicht, zoals ik altijd gekeken
heb. Hoewel, soms ziet iemand het verschil. “Kijk”, hoor ik
dan zeggen, “haar ogen staan anders. Het is net alsof ze al naar
binnen kijkt”.

Kijk ik naar binnen? Of kijk ik naar mezelf?
Wat hier gebeurt, komt me bekend voor. Ik heb dit eerder

meegemaakt. Toen ik in dit lichaam geboren ben, toen was het
ook zo. Toen zagen ze ook mijn buitenkant. Wat een gedoe
was dat. ” Ach wat mooi, wat lief toch, zo’n kleintje. Wat een
wonder toch. Alles zit erop en eraan. En kijk eens hoe rose.”

En dat ging maar door. Ze zagen van alles aan me. Maar
toch klopte het niet. En ik weet weer wat er niet klopte. Ze za-
gen alleen maar mijn buitenkant. Mij zagen ze niet. Ze dachten
toen dat ik en wat zij zagen hetzelfde was.

En nu, nu ik dit lichaam uitga, nu gebeurt hetzelfde.
Ik kijk naar mijn lichaam. Ik merk, dat ik aan het loslaten

ben. Hier en daar zit nog een stukje vast. Maar ik trek me
steeds meer los. Het was goed in dit lichaam te zijn. Soms
baalde ik er wel eens van, als het weer te dik was, of in de tijd
dat ik zoveel puisten had. Een ook de laatste tijd was het wel
moeilijk erin te wonen. Het lichaam paste steeds minder bij
mij. Het wou niet meer wat ik wou.

“Ik was ziek”, zeiden ze, “ik kon niet genezen. Een beetje
uitstel was nog mogelijk”. Dat heb ik ook genomen. Maar nu
is het over.

“Dit is het laatste”, hoor ik iemand in de kamer zeggen. Het
wordt stil om me heen. Ze zitten nu allemaal aan mijn bed. Ik
zie dat hij mijn hand vasthoudt. Hij is mijn lief. Zijn hand
streelt over mijn arm.

Ik zie dat er een traan opvalt. Ik voel dat niet meer. Ik ben
los van mijn lichaam.

“Luister”, zegt er één, “haar ademhaling wordt anders. Ze
valt steeds meer weg.”

Ik heb helemaal niet het idee, dat ik val. Het voelt eerder
alsof ik aan het vliegen ben. Ik voel me zo licht als een vlinder
die wegvliegt op de wind.

Nog eenmaal kijk ik naar ze. Ik zou het zo graag willen
zeggen. Kijk toch eens anders. Pin je niet zo vast op mijn bui-
tenkant. Kijk eens bij mij naar binnen. Ik verlaat dit lichaam,
waar ik ooit in geboren ben. Het huis raakt leeg. Maar ik ben
niet weg. Ik verhuis alleen maar.

Nog even raak ik iedereen aan. Alleen zij voelt het, dat
kleine meisje, dat de dood nog nooit eerder heeft gezien, maar
het nu ook niet ziet. Ze strijkt over haar schouder. Haar ogen
volgen me. “Dag oma”, hoor ik haar in zichzelf zeggen, “tot
de volgende keer”. De anderen huilen. Zij zien en voelen me
niet meer.

Ik hoop dat het niet te lang zal duren, dat ze zien en voe-
len, dat ik er nog steeds ben.

Even ga ik wat verder weg. Ook zij moeten leren mijn
lichaam los te laten. Daar doen ze langer over dan ik. Maar als
ze het hebben losgelaten, dan kom ik terug. Ik zal er zijn in
hun dromen, onderweg, in de tuin, in die eerste voorjaars-
bloem. En voor hem? Misschien in die nieuwe liefde waarin
hij niet mij herkent, maar ik hem wel.

Adieu. Ik ga op weg naar de wereld waar ik alleen maar
hoef te wezen.

* * *
*



Van Franks Partner Evalidja: De Laatste Jaren

Bijna een maand voor de dag dat Frank ons verliet, hielp hij
mij toen ik een van mijn liedjes zong, ter gelegenheid van het
hertrouwen van mijn zwager in de Achterhoek. Voor de melo-
die zou ik improviseren en dat lukte prima … mede dankzij
Franks ondersteuning. Een van de vele liedjes is het volgende.

Het is nu allemaal zo toepasselijk! Franks heengaan is voor
ons allemaal totaal onverwacht gekomen. Zijn laatste tien da-
gen op aarde, in ziekenhuis de ‘Gelderse Vallei ’ leken in het
begin, zoals ik gekscherend tegen hem zei, op een algehele
restauratie, omdat het soms eerst echt slecht moet gaan, wil
het goed komen.

Eigenlijk hadden Frank en ik voor die periode een reis naar
de Harz gepland, waar wij van de natuur, rust en stilte zouden
gaan genieten. In plaats van die rustperiode is het een strijd ge-
worden rond zijn hart, om leven hier of aan de andere kant. Tij-
dens de eerste week in het ziekenhuis werd van alles onder-
zocht, maar was zijn gezondheidssituatie toch vrij stabiel. Toen
erover de toestand van zijn hart gepraat werd, merkte Frank op
een groot hart te hebben. Ik kan dat voluit beamen; hij kon
moeilijk ‘nee’ zeggen, zeker als het kerkelijke zaken betrof.
Maandag 19 oktober veranderde zijn situatie en moesten wij
met spoed naar het ziekenhuis voor een gesprek met de inter-
nist. Frank had een maagbloeding gehad. ’s Middags kwam hij
helemaal bij, herkende ons na een poosje weer, maakte zelfs
grapjes. Kortom aan het eind van de dag leek hij de oude weer
te zijn. Het is een laatste opbloeien geworden; de volgende och-
tend is hij gestorven, geroepen tot dat ‘hogere leven’.

Ruim een jaar eerder, tijdens onze vakantie op Kreta, werd
duidelijk dat Frank een nieuw begin wilde. Hij vertelde mij het
een en ander over zijn eerste jaren met Karen, over de boeken
die hen toen inspireerden en over hun contacten met de Theoso-
fische Vereniging en met de Onzichtbare Wereld. Dat laatste
wilde hij vanaf zijn 75 weer wat oppakken en tevens de orgel-
begeleiding in het Arnhemse kerkje gaan verzorgen.

In die tijd keken we ook uit naar onze woestijnreis (okto-
ber 2008). Het zou voor Frank tevens een kennismaking wor-
den met mijn ‘dansfamilie’ . Het waren de “Nieuwe tijden,
om je te bevrijden; van oude boeien, verder te groeien. Heb je
zin, in een nieuw begin …” Met onze woestijnreis gingen we
“nieuwe wegen, wat een zegen: nieuwe ontmoetingen en be-
groetingen.” Ik zie ons in onze groep nog lopen, met de zeven
Bedoeïenen en hun kamelen. De eerste dag vochten we met
een woestijnstorm, die gelukkig ophield toen het nacht werd.
Het is echt een wonder te kunnen slapen onder de sterrenhe-
mel en midden in de nacht wakker te worden onder die hemel-
koepel, diepe stilte te ervaren. Tijdens het lopen, 2 dagen voor
de heen- en 3 dagen voor de terugtocht, behouden we meestal
die stilte. Vijf dagen lang zijn we in een oase. Er zijn enkele
palmbomen en verder de grote bedoeïenentent waar we soms
eten en waar we onze sessies hebben. Aan de hand van oefe-
ningen van Hazrat Inayat Khan werken wij dagelijks met de

elementen. Speciale ademhalingen horen er ook bij, evenals
onze dansen, waarbij we mantra’s en liederen uit diverse spiri-
tuele tradities zingen. ’s Middags na vieren volgen stukjes be-
leving. Van het water: in gescheiden groepen gaan we ons
wassen bij de waterput (verrukkelijk !); van de aarde : het el-
kaar begraven in het zand, waarbij Frank – zo vertelde hij later
– een stukje stervensproces onderging (zonder droefheid).

We vormden negen dagen lang een grote familie met de
Bedoeïenen die voor ons en onze bagage zorgden en ons altijd
in de gaten hielden. ’s Avonds na de couscous, vertelden zij
met veel humor over hun eenvoudige leven en deelden met
ons hun muziek, zang en dans. De weidsheid, zuiverheid, stilte
en tijdloosheid van de woestijn maakten een diepe indruk op
ons en weerspiegelden ons onze onvolmaaktheden. Dat leek
mogelijk enigszins op de verzoekingen die Joshua onderging
bij zijn tocht door de woestijn…. Soms was het alsof wij hem
zagen lopen. Het boek “Herinnering van Essenen” (van Anne
en Daniel Meurois de Givaudin) leefde nog steeds in ons. Wij
waren daar in de wintertijd mee bezig geweest en reisden er
een beetje mee terug in de tijd. ‘Joshua’ (Jezus). Frank noem-
de zijn naam altijd met bewondering en eerbied, verwonderde
zich over diens impact …”nog steeds, 2000 jaar later”, zei hij
dan. Zijn meeste boeken gaan over Jezus; sommige meer theo-
logisch, andere vanuit de gnostische hoek. Zo gaf hij mij bijv.
“Schatgraven in Thomas” van Bram Moerland cadeau. Ik ver-
baasde mij erover dat hij dan toch niet echt geïnteresseerd was
in het Aramees, de taal waarin Jesus sprak, (zie de boeken
“Het verborgen evangelie” en “Gebeden van de Kosmos” van
Neil Douglas- Klotz). Enkele van zijn geliefde auteurs waren
Hein Stufkens, Erik van Ruysbeek.’ Willigis Jager. En last but

not least het boek “A new perspective on Jezus – what the

quest for the historical Jezus missed” (James Dunn) , een ca-
deau van zijn engelse schoonzoon.

Ook in de schilderkunst was Frank goed thuis, evenals in
de klassieke muziek. Hij liet mij er vele ontdekkingen in doen.
Met mij ontdekte hij het Griekse lied, en de fado (Portugees)
en het Internationale Folkloristische Danstheater.

We hebben bijna drie jaar lang elkaars werelden verrijkt,
ook in familie- en gezinsverband. En net zoals binnen kerke-
lijk verband ontstaat er nu een groot gemis.

Tijdens Franks laatste week thuis was ik bezig met de
voorbereiding van een dans gebaseerd op een tekst van een
Joodse rabbi:

Frank is terug bij de Bron en maakt nu een reis nog indru-
kwekkender dan onze woestijnreis. Dit is zijn echte nieuwe
begin waarnaar hij op zoek was. Onze gezamenlijke weg gaat
op een andere manier verder. Het was een groot voorrecht sa-
men met hem te hebben mogen zijn – ook in de verschillende
kerkgemeentes – en lief en leed te hebben mogen delen. Ik ben
Frank, ook mijn ‘mon seigneur’ dankbaar voor al wat hij mij
gaf en blijf met hem verbonden in Het Grote Licht, in Onein-
dige Liefde, Vrede en Vreugde. ||



In Memoriam: Mgr. Frank Rudolf den Outer

Peter

Halverwege de ochtend gaat mijn telefoon. Het is iemand die
bisschop Frank, die in het ziekenhuis ligt, een kaartje wilde
sturen. Vanwege de adressering werd het ziekenhuis gebeld,
alwaar met enige terughoudendheid de mededeling werd ge-
daan dat bisschop Frank vroeg in de ochtend van dinsdag 20
oktober 2009, op 75 jarige leeftijd overleed.

Ruim een week eerder had hij zich voor de Clericale Syno-
de nog geëxcuseerd vanwege een virusinfectie. Kort daarna is
hij opgenomen in het ziekenhuis.

Bisschop Frank den Outer is bijna 40 jaar priester, een
lange tijd daarvan in de kerkgemeente Arnhem, als hij op 20
mei 2002 tot bisschop wordt gewijd.

Geboren op 25 juli 1934 in voormalig Nederlands-Indië,
groeit hij daar op en wordt na de tweede wereldoorlog naar
Nederland gestuurd om daar te studeren. Met zijn Indisch-the-
osofische roots past hij in de traditie van
de Vrij-Katholieke Kerk.

Of bisschop Frank daar nu de oorzaak
van is, wat ik zelf niet denk, maar in het
najaar 2002 besluit de Clericale (priester)
Synode het voorstel van de Nederlandse
bisschoppen te steunen om in Nederland
alle wijdingen open te stellen ook voor
vrouwen.

De Kerk is per definitie een behou-
dend lichaam. Er is dus veel moed nodig
om in zo’n behoudend lichaam als een we-
reldwijde Kerk, een dergelijk voorstel te
doen waar niet elk land zo liberaal is dan
het eigenzinnige Nederland.

Het blijft niet bij een voorstel; al snel
wordt in november 2002 de eerste vrouw
gewijd. Frank laat in die periode zien
wat zijn kracht is in de wereldwijde onrust
die is ontstaan. Principieel, bescheiden,
houdt hij vast aan dat waarvoor hij heeft
gekozen. Hem wordt op 9 december 2002
in een speciale Algemeen Bisschoppelijke
Synode in London het uitoefenen van zijn
ambt ontzegd.

De kerkleden dachten daar echter an-
ders over. Op 9 juni 2003 wordt, op grond
van de Constitutionele reglementen, een
tweede Algemeen Bisschoppelijke Synode
geïnstalleerd. Door de leden werd wijlen
Bisschop Tom Degenaars als voorzittend
bisschop en bisschop Frank als regionair
bisschop gekozen.

Het onrecht dat vrouwen trof, heeft
bisschop Frank, toen de enige bisschop in
Nederland, in de twee jaar die volgden,
meer dan goed gemaakt. Hij heeft veel
vrouwen wijdingen verleend.

Op liturgisch gebied heeft hij een belangrijke aanzet gegeven
om voor de schriftlezingen formeel gebruik te maken van de
Nag-Hammadi-bibliotheek naast de geschriften uit de canonie-
ke en apocriefe boeken. Binnen de kerkelijke wereld is dat
uniek.

Daarnaast heeft hij het liturgisch fundament verstevigd
door het beschrijven van de in de liturgie gebruikte bronnen.

Bisschop Frank was tot 25 juli 2009 regionaris van de
Vrij-Katholieke Kerk in Nederland.

Na zijn terugtreden als regionair bisschop, i.v.m. het berei-
ken van de 75 jarige leeftijd, wilde hij verder gaan met het
taalkundig aanpassen van de liturgie.

Als hoofd van de opleiding voor de geestelijkheid droeg
hij zijn kennis en grote interesse voor de christelijke literatuur
en -Liefde over in de vele colleges.

Als wij ergens in het buitenland waren,
konden wij er niet aan voorbij gaan: hij
wilde dan samen onze stem laten klinken
in de akoestiek van elke kerk die geopend
was. En zo gebeurde het ook. Ons maande-
lijks overleg zal niet meer beginnen met de
nieuwigheden op muzikaal gebied. Waren
het niet gezangen voor gebruik in de kerk,
dan was het wel wat hij van zijn muziekdo-
cent aangedragen heeft gekregen: zijn gro-
te kennis op veel gebieden, hij laat een
grote erfenis achter, waaronder een uitge-
breide bibliotheek.

Maar ook zijn bescheiden opstelling is
iets wat velen opviel. Wanneer hij in de
kerk was, dan zat hij liever in de bank tus-
sen het kerkbezoek dan dat hij plaats nam
in het hoogkoor, waar toch altijd een plaats
voor hem was gereserveerd.

Voor zijn leeftijd deed hij nog onver-
wachte uitstapjes. Zo kwam ik er bij veras-
sing achter dat hij met vakantie was. De
woestijn in. Het kon kennelijk niet extre-
mer. Slapen in de open lucht. Hij genoot
ervan. Met een kinderlijke plezier deed hij
dat toch maar.

Dat zal ik in deze mens missen.
Een bijzonder mens, een bescheiden

mens, maar zeker ook een spiritueel mens
en een denker. Wij gedenken hem in dank-
baarheid en liefde.

Moge hij zijn reis voortzetten in het
nieuwe leven en ons vanaf die zijde blijven
inspireren.

* * * * *
* * *

*

Dit portret van mgr. Frank werd de dag

vóór de Requiemmis gemaakt vanaf een

foto, door Dina van der Hagen,

lid van de VKK te Brussel.

De stilte dauwt in mij

en ik word hemel;

Gij zijt voor mij

absolute aanwezigheid en

enige gedachte.

Ik zoek geen woorden meer,

overspoeld als ik ben

van goddelijke

onuitsprekelijkheid.

Ik geef mij gans gewonnen, Heer.

Bestendig dit tijdloze uur

want gij weet:

ik ben broos als een zeepbel

die op het springen staat.
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