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Officieel Kerknieuws van de Regionaris

XPeter

Op 25 november 2009 heb ik via de Clericale Synode en kerkbesturen de kerkprovincie gevraagd drie geschikte priesters voor te

dragen voor het ambt van bisschop in de Nederlandse Kerkprovincie. Uit de reacties van de leden van de Clericale Synode en

kerkbesturen zijn tien kandidaten voorgedragen. Voordat ik de blanco enveloppen heb geopend, heb ik voor mijzelf een keuze

voor een kandidaat gemaakt. Uit de voorgedragen kandidaten kwamen er drie duidelijk naar voren. Bij dezen zat ook de kandi-

daat die ik zelf had gekozen. Hieruit concludeer ik dat mijn keuze gedragen wordt door de kerkprovincie.

Ik ben mij ervan bewust geworden, mede ook door de uitslag,

dat er in de kerkprovincie iets bijzonders is gebeurd. Geza-

menlijk heeft de Kerk het namelijk over haar toekomst gehad.

Dat op zich is een belangwekkend gegeven. Op energe-

tisch niveau is een één-gerichte gedachtevorm gebouwd die de

kerkprovincie op dát niveau bij elkaar heeft gebracht met dit

onderwerp.

Met de stapel brieven in handen, door de bijdragen die zijn

gegeven, overkwam mij een oprechte ontroering door de bij-

zondere bijdrage die eenieder heeft gedaan. Niet alleen ratio-

neel in geschrift, maar ook de gedachtekracht die het vertegen-

woordigt. Te voelen wat er gegeven is, zowel door kerkbestu-

ren als individuele leden van de Clericale Synode. Er is ver-

schillende input gegeven, van een profielschets tot een be-

schrijving over hoe met liefde tot een keuze is gekomen. Dát

is een geschenk, dat niet aan mij als regionaris, maar de

kerkprovincie aan zichzelf heeft gegeven.

Inmiddels is de kandidaatbisschop gevraagd of deze be-

schikbaar is voor een eventuele benoeming, waarop deze posi-

tief heeft gereageerd. Ook heeft de Algemeen Bisschoppelijke

Synode zich positief uitgesproken.

Hierdoor is Priester Gert Jan van der Steen, uit de kerkge-

meente Zwolle benoemd tot bisschop-elect.

Met ingang van deze benoeming wordt hij in liturgisch /

ceremoniële zin behandeld als bisschop. Dit wordt o.a. tot uit-

drukking gebracht bij het bewieroken tijdens de Heilige

Eucharistie.

De tijd die tot de consecratie rest, wordt door de bis-

schop-elect besteed aan het maken van een nieuwe soutane,

manteletta, rochet en alle andere kledingstukken. Ook zal er

een bisschopswapen ontworpen moeten worden en worden de

bisschoppelijke regalia bijeen gebracht: pectoraalkruis en ring,

en niet te vergeten de staf.

Door de Belgische Kerkprovincie is gevraagd de consecra-

tie van bisschop-elect mgr. Jean Marc Warnon in Nederland te

laten plaatsvinden. Dit zal gecombineerd worden met de con-

secratie van mgr. Gert Jan van der Steen.

Voor een consecratie van een bisschop is een vereist aantal

bisschoppen nodig. Zodra bekend is of dit aantal bisschoppen

aanwezig kan zijn en zij kunnen participeren in de consecratie,

kan de datum bepaald worden. Geprobeerd wordt dit in sep-

tember 2010 te laten plaatsvinden.

*****

Voor de officiële invoering van alternatieve lezingen in onze

kerkprovincie verwijs ik naar het artikel over de Forumbijeen-

komst d.d. 2 april jl., elders in dit blad.

*****

***

*
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Woord Vooraf

Geachte abonnees, we openen dit zomernummer met belangrijk kerknieuws van de regionaris.

Vervolgens zult u nog iets nieuws ontdekken: naast de steeds waardevolle artikelen van Hans Feddema en Ojas de Ronde,

is dit nummer gevuld met artikelen van auteurs van eigen VKK-bodem. Onze oproep via de kerkgemeenten aan kerkleden

en belangstellenden voor bijdragen aan dit blad heeft gewerkt. Dank u!

Misschien nodigen sommige artikelen uit tot reacties, maar nodigt het geheel tevens uit tot animo

bij méérderen om een bijdrage te leveren. Welkom!

Levert u die bijdragen dan graag wél in vóór de …

Sluitingsdatum Kopij voor het Herfstnummer: 15 augustus 2010.

Het Herfstnummer verschijnt in de eerste helft van oktober.

Met vriendelijk groet,

Frits Moers, eindredacteur.



Verslag Forumbijeenkomst op 2 april in Utrecht

Theo  Mensink

Op Goede Vrijdag 2010 heeft de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland (VKK) een Forumbijeenkomst gehouden over de Apocriefe

Geschriften en in het bijzonder over de gnostische Nag Hammadi Geschriften. Op die middag heeft de VKK officieel, naast de

Bijbel, haar lectionarium uitgebreid met die geschriften uit de vroegchristelijke tijd. Zowel de pers als de leden van de Clericale

Synode waren hiervoor uitgenodigd. In een harmonieuze sfeer is over en weer gediscussieerd over de waarde van deze toevoe-

gingen. Het forum stond onder voorzitterschap van Mgr. P.O. Baaij, regionaris van de VKK in Nederland. Het Forum bestond

uit: de beide vertalers van de Nag Hammadi Geschriften, Drs. J. Slavenburg en Dr. W. Glaudemans en twee priesters van de

VKK, J. Pameijer en Drs. F. Kouwe.

Inleiding
Mgr. Baaij gaf in zijn openingsspeech het belang aan van deze

bijeenkomst: de VKK breidt haar lectionarium uit met de ge-

noemde geschriften. Hij begint met een citaat van Mgr. C.W.

Leadbeater, een van de stichters van onze Kerk: “Geestelijken

bestaan voor het welzijn van de wereld. Hun plicht is het om

de waarheid uit te leggen, zoals zij die zien…”. Omdat wij

volledig achter deze uitspraak staan, introduceren wij officieel

het gebruik van de Nag Hammadigeschriften. Uit deze ge-

schriften zijn alternatieve lezingen geselecteerd die vanaf nu

gebruikt kunnen worden, naast de epistels en evangeliën die

tot nu toe in gebruik zijn, sinds de stichting van de VKK in

1916. Dit mag uniek genoemd worden binnen de traditie van

de katholieke Kerken. Wij grijpen hiermee bewust terug op de

eerste eeuwen van het christendom. In deze geschriften vinden

wij veel teksten die door Jezus zijn uitgesproken.

De waarde van de apocriefe geschriften
Naar aanleiding van een vraag van bisschop Baaij geven de

forumleden hun visie op het belang van het gebruik van de

Apocriefen.

De vroegchristelijke geschriften waren in gebruik bij de

eerste gemeente in Jeruzalem die onder leiding stond van een

broer van Jezus, de apostel Jacobus. Voorgangers van die ge-

meente konden zowel mannen als vrouwen zijn, er bestond

toen nog geen onderscheid. Het centrum van het christendom

vestigde zich na  de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem

(het jaar 66) in de stad Rome. Na twee eeuwen ‘Rome’ waren

de geschriften die nu bekend staan als apocrief (verborgen) en

als gnostisch, uitgesloten van de geaccepteerde geschriften en

werden in de vierde eeuw tot ketterij verklaard. De VKK in

Nederland neemt nu het voortouw om die geschriften weer toe

te voegen. De VKK staat daarmee dichter bij de oorsprong —

zoals dit door Jezus was aangereikt — dan andere takken van

het christendom. De vertalers Slavenburg en Glaudemans ge-

ven aan blij te zijn met deze stap, vooral omdat veel alternatie-

ve lezingen gekozen zijn uit de parel van de Nag Hammadige-

schriften: het evangelie van de Waarheid. Daaruit wordt dui-

delijk dat wij mensen iets zijn kwijt geraakt van het goddelij-

ke.  De mens is niet afgescheiden van God. God heeft het voor

ons bewaard, diep in ons zelf. Het esoterisch christendom

maakt dit duidelijk en dat sluit aan bij de essentie van de

boodschap van Jezus. Hij gaf aan, dat het van belang is naar

binnen te gaan, om daar de Waarheid te vinden en zichzelf te

bevrijden.

Het christendom heeft eeuwenlang de nadruk gelegd op de ui-

terlijke weg. De VKK is een esoterische en gnostische Kerk en

propageert al vanaf haar begin de innerlijke weg. De gnosti-

sche en apocriefe geschriften reiken nieuwe woorden en beel-

den aan, waardoor een andere kijk ontstaat. Anders kijken

voert tot andere mensen. De beelden vormen toegangspoorten,

daar achter ligt de Waarheid. Door die beelden word je geleid

dieper in jezelf af te dalen. Dat biedt een nieuwe uitdaging.

Die innerlijke weg is voor mensen de reden om zich aan te

sluiten bij de VKK en daar hun licht op te steken, omdat zij

zich richt op de eerste jaren van het christendom. Eeuwen

heeft het christendom de aandacht gericht op theologie, deze

heeft geen bewijzen geleverd waarnaar de mens zocht. Theo-

logie heeft onvoldoende ontsloten. Gnosis doet dat wel. We

zien nu ook, dat moderne wetenschap de laatste decennia de

gnosis bewaarheidt. Dat wat innerlijk te vinden is, wordt gelei-

delijk door de wetenschap bevestigd. God kan innerlijk in de

mens gekend en ervaren worden. Het leren kennen van God is

synoniem met het “Ken U zelve”. De mens is namelijk ten

diepste goddelijk van aard.

Het goddelijke van de mens
Daarbij bestaat er een verschil tussen de historische duiding

van gnosis en filosofische duiding van gnosis. De historische

duiding vormt het begin van gnosis. Het filosofische wordt te-

genwoordig gnostiek genoemd, zij is de uitwerking, de inkleu-

ring. De werkelijke gnosis vindt in de mens plaats, dit is het

innerlijke weten door beelden, symbolen en woorden.

Gnosis uit de Nag Hammadigeschriften laat zien dat de

mens goddelijk is en in die geschriften geeft Jezus heel duide-

lijk aan dat de mens zichzelf moet verlichten en zich los moet

maken van alle begrenzingen die hem beperken. Hiervoor

wordt verwezen naar het Geheime boek van de apostel Jaco-

bus, broer van Jezus.

Naar aanleiding van een vraag over het ontstaan van de

schepping komt naar voren dat de mens onbevangen moet zijn

om de schepping te begrijpen. Bij het ontstaan verdichtte geest

zich tot materie. Dat proces is nog steeds gaande. De schep-

ping dijt nog steeds uit, en evolueert naar een hoger niveau.

Ook de mens evolueert en bereikt op een bepaald moment het

stadium van het huwelijk in het bruidsvertrek. Het huwelijk

tussen het hart en het brein. Dan ontstaat heelheid en dit

ondersteunt de evolutie van allen.

Dit deel van de discussie roept de vraag op hoe het forum

denkt over de Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige
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Geest. Een onbevangen opstelling tegenover de Heilige Drie-

eenheid kan een opening bieden naar een ander inzicht. De

volgende gedachte wordt aangereikt. Wij zijn in de laatste de-

cennia tot het inzicht gekomen dat alles wat bestaat energie is.

Het hele universum is gevuld met energie. Alles wat in het

universum bestaat, maakt deel uit van God. De Heilige Drie-

eenheid kan daarom ook gezien worden als drie energievelden

die met elkaar samenwerken als een Drie-eenheid. Een een-

heid die in alles aanwezig is, in elk atoom. Dit sluit aan bij de

alomtegenwoordigheid van God. De mens heeft altijd gepro-

beerd zich een voorstelling van God te maken en heeft de

Drie-eenheid verpersoonlijkt. Dit hoeft niet zo te zijn, het kun-

nen ook energie- of krachtvelden zijn die hun invloed uitoefe-

nen op alles wat bestaat. Het loslaten van de standaardopvat-

ting van Vader, Zoon en Heilige Geest als Heilige Drie-een-

heid kan daarbij bevorderlijk zijn voor het beter begrijpen van

God in alles wat bestaat en dus ook in de mens.

Dit brengt de aandacht terug naar de mens. Wat wezenlijk

van belang is voor de mens, is de beleving van de eigen god-

delijkheid. En dat is waar de VKK haar aandacht op richt. In

het goddelijke is alles één. Het ‘binnen’ is gelijk aan het

‘buiten’, het ‘boven’ gelijk aan het ‘beneden’ etc. Dit ge-

lijk-zijn wordt op een bepaald moment innerlijk ervaren en is

de essentie.

Wat we aan inzichten vinden in de gnostische en apocriefe

geschriften, stimuleert de mens en geeft een Aha-Erlebnis,

daardoor wordt die essentie even ervaren. Wat op schrift staat,

vormt een communicatiemiddel voor mensen onderling, het

steunt ons de weg te vinden, de weg naar binnen.

Terug naar de oorsprong
Het kennisnemen van de binnenkant gebeurt op meerdere plaat-

sen in deze tijd, binnen meerdere bewegingen. Daaruit kan iets

nieuws naar voren komen, een helder zicht op het christendom

met mogelijk nieuwe vormen van eredienst. Er is in de maat-

schappij een verlangen waar te nemen naar een samen beleven

(ecclesia). Mensen willen graag terug naar de oorsprong. Waar-

om eigenlijk. Dit komt voort uit het feit dat waarheid daar te

vinden is. De waarheid is ook te vinden in de geschriften die

lang verborgen zijn geweest. Daarom voegt de VKK ze toe aan

het gebruik van de Bijbel. Het gaat om de beelden die ze oproe-

pen, de boodschap die erin opgesloten ligt.

In de preken van Meester Eckehart gaat de diepte nog een

slag verder dan in deze geschriften, daar gaat het om mystiek.

Het is zinvol de ervaringen van de mystici te betrekken bij

onze religie. Zij kunnen ons mede de weg wijzen.

Het uitdragen van de boodschap
De middag wordt door Mgr. Baaij afgesloten met de opmer-

king dat wij als Kerk het hoogste moeten aanreiken voor de

mens en de mensheid, en daar begon de discussie mee:

“Geestelijken bestaan voor het welzijn van de wereld”.

Een belangrijk aspect daarbij is voorbeeld te zijn als pries-

ter, door in de wereld te staan. Geestelijken van de VKK heb-

ben allemaal hun dagelijkse bezigheden met een profane func-

tie en zijn daarnaast als ‘vrijwilliger’ actief als priester. De

meesten zijn getrouwd en hebben kinderen. Dit voegt een di-

mensie toe aan het priesterschap.

Hij besluit met het voorlezen van de tweede lezing op witte

donderdag.

Daarom heeft hij gezegd: “Wie mijn vlees niet eet en mijn

bloed niet drinkt, heeft geen leven in zich”. Wat betekent dit?

Zijn vlees is het Woord en Zijn bloed de Heilige Geest.

Wie dat ontvangen heeft, heeft eten en drinken en is bekleed.

Ik bestrijd echter ook de anderen die zeggen: Het vlees zal

niet opstaan. Zij hebben allebei ongelijk.

Als je zegt: “Het vlees zal niet opstaan”, zeg me dan wat

wel zal opstaan, opdat we aan jou de eer laten.

Als je zegt: “De geest in het vlees zal opstaan” en “dat is

ook de lichtdruppel in het vlees, het is ook de Logos in het

vlees,” dan is dat ook iets wat in het vlees is. Want wat je ook

zegt, je noemt niets buiten het vlees”.

Het is noodzakelijk om in dit vlees op te staan, omdat alles

daarin aanwezig is!

Theo Mensink is eerstaanwezend priester in de VK-kerkgemeente “St.

Albaan” te Den Haag en vicaris-generaal a.i. van de VKK in Nederland.

* * *

Tuin van een Japans Zenklooster.

Foto van Madelon Hooykaas uit

haar boek ZAZEN NU

Zie bespreking in boekenrubriek
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Gnosis in de Kerk

Johan Pameijer

Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden, sluiers zijn afgeworpen, blinddoeken van de ogen gerukt. De gnosis wordt in de

Kerk verwelkomd als de verloren zoon. Het nieuwe bewustzijn doet zijn intrede. Vanaf Pasen dit jaar zijn gnostische epistels en

evangeliën niet langer taboe in een christelijke Kerk. Na een zorgvuldige selectie van tekstdelen uit de manuscripten van Nag Ham-

madi en de Hermetische boeken van Alexandrië doet de Vrij-Katholieke Kerk recht aan de oorspronkelijke bronnen van het chris-

tendom en aan de motivatie van haar eigen ontstaan.

Naast de ‘canonieken’ gloreren de wijze woorden van de

oude gnostische leraren in de erediensten. “Ieder die de bete-

kenis van deze woorden kent, zal de dood niet smaken”, riep

Jezus zijn leerlingen toe. Hij wilde de mensheid opwekken

uit de slaap van versleten wetmatigheden, een dode letterbrij

en een bewusteloze verslaafdheid aan dorre dogma’s. Met

welk recht keert de VKK een versteende traditie de rug toe?

De dood aan de gnosis dateert al uit de tweede eeuw na

Christus. De machtige bisschop van Lyon, Irenaeus, haalde

een vette streep door alles wat naar gnosis geurde. Wij kennen

het karakter van de vermaarde kerkvorst niet. Ongetwijfeld

was hij een gedreven intellectueel, een sluwe vos, begiftigd

met een scherpe visie op de toekomst van zijn Kerk. Afreke-

nen wilde hij met de fossiele resten van Egyptische, Griekse

en Romeinse mythologieën. Weliswaar zwoeren de soldaten

van Rome trouw aan de rituelen van de Iraanse godheid Mi-

thras, maar dat hoefde geen bezwaar te zijn. Mithras liet zich

eenvoudig integreren in de figuur van Jezus van Nazareth.

Niemand had in de gaten dat Jezus in feite een voortzetting

was van de talrijke Griekse opstandingsgoden. Geen zinnig

christen zou het nog wagen om Jezus in navolging van zijn

voorbeelden Dionysus, Adonis, Attis, Tammoez, Osiris en

Orpheus een vegetatiegod te noemen. Zij sneuvelden in de

strijd om het voortbestaan en gingen volledig op in de glans-

rijke gestalte van Jezus Christus.

Iets van deze aard moet hebben rondgespookt in het brein

van de scherpzinnige bisschop van Lyon. Hartstochtelijk wil-

de hij de merendeels analfabetische gelovigen behoeden voor

de verwarrende moloch van gnostische waanbeelden door ze

een heldere en voor iedereen te begrijpen geschiedenis van de

levende Jezus op aarde voor te schotelen. Zijn vijfdelige stan-

daardwerk “Tegen de ketterijen” werd voor de toekomstige

achttien eeuwen de standaard voor de Kerk van Rome.

De ketterij van de gnosis werd naar de prullenmand verwe-

zen. De stapel handgeschreven manuscripten op zijn door

houtworm aangetaste schrijftafel, verdween in de verzamelzak

van heidense ketterijen. Het werk van Irenaeus zette de toon

voor een met bloed geschreven toekomst.

Een chaotische periode
Irenaeus valt niets te verwijten. Hij was een kind van zijn cha-

otisch tijdsbeeld. In de eeuwen rond Christus tekende zich een

kentering af van mythische beleving naar geloven op gezag.

De Griekse beschaving brokkelde af en haar goden verzonken

langzaam in de graven van vergetelheid. Hun levende aanwe-

zigheid in het bewustzijn van veel Grieken verstarde tot een

tableau van romantische schaduwbeelden. De mensen begon-

nen hun houvast te verliezen en zochten naar een nieuwe held

om zich aan te binden.

Rome had het leeuwendeel van de Griekse goden overge-

nomen, hen nieuwe namen gegeven en het geloof in deze uit-

heemse personages verplicht gesteld voor iedere Romeinse

burger. De geheime verering voor een Joodse Messias paste

niet in dat beleid. De opkomende christenheid viel een weer-

zinwekkend lot ten deel. De bloedige massa-executies in het

beroemde Colosseum waren van een onvoorstelbare wreed-

heid. Juist dit soort gebeurtenissen verschafte bisschop Irenae-

us de munitie voor zijn verbeten strijd tegen het heidendom.

Dat de gnosis daarvan het slachtoffer werd, vloeit logischer-

wijze voort uit de macabere afwijzing van alles wat, in zijn

ogen, heidens was.

Tot halverwege de vierde eeuw bleef het lot van de Ro-

meinse christenen onzeker. Een droom van keizer Constantijn

luidde een verandering in. Het overwinningskruis aan de he-

mel van zijn nachtelijke bewustzijn veranderde de Romeinse

keizer van een vervolger in een volgeling. Constantijn omarm-

de het christelijke geloof. De Romeinse clerezij reageerde

alert. De ordeloze verzameling sektariërs, in het uitgestrekte

keizerrijk, die onder de verzamelnaam christendom opereerde,

herstructureerde zich tot een sterke en stabiele Kerk. Een hel-

dere hiërarchie en duidelijke geloofsregels bliezen de vage

contouren van een vormloze religie volledig omver. Binnen

korte tijd schaarden duizenden burgers zich onder het vaandel

van het naar Romeins model hervormde instituut. De Rooms-

Katholieke Kerk was geboren.

Een nieuwe canon
Twee eeuwen nadat Irenaeus de laatste regels van zijn vijfdelige

polemiek tegen de gnostici op het perkament had gekrast, nam

de nieuwe Kerk zijn inzichten vrijwel ongewijzigd over. Voort-

aan drukte het woord van God zich slechts uit in de evangeliën

van Marcus, Matteus, Lucas en Johannes, de Handelingen der

apostelen, de aan Paulus en enkele anderen toegeschreven brie-

ven en ten slotte, na veel gekrakeel, zelfs de Apocalyps van Jo-

hannes. Alle tientallen andere brieven, evangelies, handelingen

en traktaten verdwenen als verboden lectuur ondergronds.

Op bevel van de bisschop van Rome zond de Alexandrijn

Athanasius een afgezant naar het Egyptisch/Griekse Tabanni-

si. In zijn lederen knapzak bevond zich een paasbrief met de

nieuwe huisregels. Met een formele buiging zou hij die aan de

kloosterabt Theodorus overhandigen. Over de leegte van de

Egyptische woestijn heen rook de abt het naderende gevaar.

Zijn visionaire geest schatte de gnostische manuscripten in

zijn uitgebreide bibliotheek op hun historische betekenis in.
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Het leek hem een goede oplossing de manuscripten voorlopig

op een veilige plek te verstoppen. Opgewonden gaf hij enkele

betrouwbare monniken de opdracht om de gewraakte manu-

scripten weg te werken.

Bij het flakkerende schijnsel van enkele fakkels namen ze

de boeken van de planken en stapelden ze op in kruiken. Op

een nacht hesen ze de kruiken op de schouders en verdwenen

behoedzaam in de duisternis. Onder het heldere getwinkel van

de Egyptische sterrenhemel vonden ze een geschikte plek om

hun schatten te begraven. Aan de voet van een rots groeven zij

een kuil en plaatsten de beide kruiken daar voorzichtig in.

Vervolgens maakten ze een zegenend kruis over de boeken en

dichtten het graf met de aarde. Dat de verboden manuscripten

daar tot 1945 jaar na Christus’ geboorte onaangeroerd en ong-

eschonden zouden liggen, had zelfs hun inventieve kloosterabt

Theodorus niet kunnen bedenken. De plaats Tabannisi heette

inmiddels Nag Hammadi, de naam waarmee de gnostische

bibliotheek voorgoed verbonden zal blijven.

Een schokgolf
In de eeuw van twee wereldoorlogen, van spectaculaire ontdek-

kingen en uitvindingen en van opzienbarende ontkerkelijking

kreeg de christenheid zijn gnostische gedachtegoed terug. Kon

het waar zijn dat het oorspronkelijke christendom van kort na

het optreden van Jezus hemelsbreed verschilde van de door de

Kerk gedurende 1800 jaar met hand en tand verdedigde leer?

Klopte het dat de nieuwtestamentische boeken slechts een on-

aanzienlijk stroompje vormden van een onafzienbare zee van

teksten rondom de figuur van de Christus? Had Jezus inderdaad

zijn ware leer in het geheim overgedragen op zijn leerlingen,

van wie de vrouw Maria Magdalena de voornaamste was?

De Kerk schudde op haar grondvesten. De schokgolf van

de eerste schrik trilt nog steeds na. In het spoor van Irenaeus

klinken veroordelende woorden in de richting van de gnosis.

Hardnekkig weigert het “officiële” christendom een geopen-

baarde mysteriereligie te zijn. De inwijdingsweg van Jezus,

opgetekend door de vier evangelisten, blijft in de ogen van de

gevestigde Kerken een reeks waar gebeurde feiten, uitmon-

dend in de verzoeningsdood van de Messias. Een boek als “de

Handelingen van Johannes”, waarin de Christus lachend getui-

ge is van zijn eigen kruisiging, vindt geen genade bij vertegen-

woordigers van de wetenschappelijke theologie. Zij ontdeed

de blijde boodschap van iedere magische betovering.

De gnostische geschriften hebben die weer teruggebracht

in het vernieuwende denken van de huidige generaties. Na een

periode van mythisch ervaren en een tijd van blind geloven

gloort nu de dageraad van een geheeld bewustzijn over de in

tweestrijd gespleten mensheid.

Gnosis ontpopt zich meer en meer als de verloren zoon van

het christelijke geloof. Het feest ter ere van zijn terugkeer

wordt slechts gevierd in de VKK, een Kerk die altijd heeft

geloofd dat het koninkrijk van God binnenin ons is.

Weer verbinden met...
Religies hebben als doel de mens weer bewust te maken van

zijn Oorsprong. ‘Weer verbinden met...” luidt de exacte bete-

kenis van het veel misbruikte woord. Diep in onze psychische

onderwereld weten we het wel. Wij zijn goden in wording.

Die belofte klinkt ons in alle talen tegemoet. Taoïsten en Hin-

does, Boeddhisten en Christenen, Joden en Islamieten, werken

aan de hereniging met hun innerlijke levenskern. Elke religie

heeft zijn beeldenrijke panorama van uiterlijkheden naast de

meditatieve diepte van het innerlijk. Het Boeddhisme bij uit-

stek propageert de observatie van het gedrag langs het acht-

voudige pad. Hindoes zweren bij de verschillende yogadisci-

plines in combinatie met meditatie. De Islamitische soefi’s

contempleren zich naar god toe. Liever het water dan de kruik,

luidt hun credo op grond van de Koran zelf. Allah identificeer-

de zich zowel met het buitenste als met het binnenste. Iets der-

gelijks klinkt op uit de mond van Jezus in een van zijn uitspra-

ken volgens het Thomas-evangelie. Het Jodendom verborg

zijn diepste geheimen in de kabbala. Jezus sprak bij voorkeur

in gelijkenissen, de geheimtaal van zijn leer.

Elke wereldgodsdienst kent, behalve de verering van de

centrale heilige, een esoterische onderstroom, de eigen cul-

tuurgebonden gnosis. De oproep “Ken uzelf” beheerst elk reli-

gieus streven zich weer te verbinden met de goddelijke bron.

De steile weg bergop voert niet langs allerlei kerken en kruist

zeker niet het pad van priesters en prelaten. Het is een strikt

persoonlijke zoektocht in de stille spelonken van het zwijgen-

de innerlijk. Vergelijk het met de mythologische afdaling in de

onderwereld van antieke godinnen, op zoek naar hun goddelij-

ke gemaal. In de duistere gangen van het onbewuste proberen

we het lichtende spoor van de Christus te volgen. Dat is

gnosis, letterlijk de wijsheid van het hart.

Opstandingsgoden
Tientallen voorbeelden zouden de gnostische herkomst van de

Doop, de Verheerlijking en de gang door de dood naar het leven

kunnen aantonen. Al die bekende verhalen hebben hun oor-

sprong in de mythologie, die wemelt van de opstandingsgoden.

De fameuze intocht in Jeruzalem herinnert aan de Bacchanalen,

de feesten ter ere van de wijngod Bacchus en leeft voort in de

hedendaagse carnavalsoptochten met een wuivende prins Car-

naval op de bok. De doop in de Jordaan bepaalt ons bij de on-

derdompeling in de wateren der ziel, waarna de verheerlijking

op de berg de verruiming van ons beperkte denken teweeg

brengt. De kruisiging roept op om ons bewust te worden van

ons eigen gekruisigd zijn aan de ketenen van tijd en ruimte, die

door de opstanding worden afgeworpen. Daarop doelt het Phi-

lippus-evangelie waarin wordt aangemoedigd al tijdens het

aardse leven naar de (innerlijke) opstanding te streven.

Het hele evangelie is ten diepste gekoppeld aan de Adam-

Evamythe. Eva at van de boom der kennis (gnosis) van goed

en kwaad en veroorzaakte daardoor de val in de dualiteit.

Daarvoor mogen we haar danken. Zonder deze val hadden we

ons nooit bewust kunnen worden van onze innerlijke godde-

lijkheid. De vrouwelijke godengestalten van Psyche, Inanna,

en Pandora dienden haar als voorbeeld.

Volgens de gnostische mythe bracht zij, nu onder de naam

van Sophia (wijsheid) in onwetendheid de scheppende god-

heid voort, een misbaksel dat de in tijd en ruimte gevangen

wereld creëerde. Om de mensheid daar weer uit verlossen

kwam de Zoon ter wereld. Meereizend met de schepping leeft

de gezalfde Christus als een vonk van de eeuwige wijsheid in

het hart van iedere sterveling. Iedereen die de zoektocht in zijn

eigen zielenwezen onderneemt, zal hem vinden en kennis

omtrent het Al verwerven.

De gnostici streven naar opheffing van de dualiteit. De twee

moeten weer een-worden, roept  Jezus in het Thomas-evange-

lie en Philippus stelt het sacramentele bruidsvertrek centraal in

zijn oproep tot spirituele heling. Aan het slot van de Apoca-
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lyps roept het met zijn bruid herenigde Lam luidkeels: “Kom!

En die dorst heeft, kome en die wil, neme het water des levens

om niet.” Het heilige huwelijk tussen hoofd en hart verbindt

de mens met het kosmische bewustzijnsveld, dat wij met de

soortnaam God aanduiden.

Vier windstreken
Irenaeus vond de gnosis maar warrig en onwaar. Weliswaar

schiep hij orde in de chaos, maar hij wierp het kind met het

badwater in de afvoer. Opgegroeid in een Grieks/Romeinse

cultuur schreven Marcus, Matteus, Lucas en Johannes hun

evangelieverhalen in een mythologische geest. Historici waren

ze zeker niet. Ze wilden getuigen van hun geloof in Jezus, die

de Griekse inwijdingsnaam Chrestos verwierf doordat hij zijn

innerlijke goddelijkheid ontdekte.

Naar zijn werkelijke levensloop kunnen we alleen maar gis-

sen. Het is de vraag of de bekende evangelisten daar enige notie

van hadden. Bij geruchte wisten ze van ene Jehoshoea, een

rondreizende profeet die een veertigtal jaren terug de Joden hun

unieke identiteit probeerde terug te geven door de belofte van

het koninkrijk van God op aarde. Doffe echo’s van zijn levens-

wandel vertaalden zij, geheel naar het gebruik van hun tijd, in

een mythologische vertelling met een blijde boodschap.

Meer dan een eeuw later selecteerde Irenaeus uit vele tien-

tallen documenten dit viertal geschriften, louter en alleen omdat

er vier windstreken bestonden. Vier windrichtingen, dus ook

vier evangeliën bedacht de kamergeleerde in zijn lachwekkende

logica. Ongewild herhaalde hij de zwaar veroordeelde daad van

de mythologische Eva. Hij ketende het nageslacht aan de boom

van kennis van goed en kwaad door de productie van de levens-

boom als ketterij van de hand te wijzen.

In zekere zin was Irenaeus een voorloper van het materia-

lisme. De Kerk die uit zijn sterk bevooroordeelde intellectua-

lisme voortkwam, concentreerde zich op vermeende histori-

sche gebeurtenissen en negeerde de mystieke ervaringen van

de gnostische leraren. De Kerk omarmde het lichamelijke, ter-

wijl de gnostici zich vooral bekommerden om de ziel. Eeu-

wenlang veranderde dat niet. Langzamerhand verzandde de

westerse beschaving in een zielloze maatschappij. Pas na de

tweede wereldoorlog zwol de roep om een zielrijk leven aan.

Dat mondde uit in vele uitstekende boeken over de ziel. In de

tweede helft van de twintigste eeuw herrees de ziel uit de

dood, mede dankzij de schriftenvondst van Nag Hammadi.

Het Al-bewustzijn
Donkere tijden liggen achter ons. Het begint erop te lijken dat

de demonen van het kwaad tot de obscure uithoeken van het

bestaan zijn teruggedreven. De ziel licht op, geeft kleur aan de

wetenschap en fleur aan de religies. Een oplevend religieus

besef ondersteunt de mystieke ervaring. Religie en wetenschap

zijn elkaar zo dicht genaderd dat de nauwgezette Lynne

McTaggert haar bestseller “Het veld” kon besluiten met een

opwekkende conclusie. De nieuwste, wetenschappelijke ont-

dekkingen bewijzen het bestaan van God. De spirituele leraar

Eckart Tolle heeft de wereld gewezen op het magische mo-

ment van het Nu, terwijl de geniale fysicus Amit Goswami

zich aansluit bij het gezelschap geleerden, dat op grond van

ingenieuze experimenten het primaat van het Al-bewustzijn

propageert. In de woorden van Goswami: De wereld is een

spel van bewustzijn. De stoet progressieve wetenschappers die

de oude wijsheid van de Vedanta, het hermetisme en de gnosis

volmondig bevestigen, groeit met de dag. Dat brengt ons tot de

vraag wat wij precies bedoelen met gnosis.

Wat is gnosis?
Weinig theologen hebben het opgemerkt of namen de moeite

er aandacht aan te schenken. De canonieke evangeliën zijn

grotendeels gnostisch en in elk geval op de mystieke ervaring

van gnostische leraren gebaseerd. Zelfs de historische Jezus

was een gnosticus van het zuiverste water. Helaas viel dit aan-

toonbare feit onder de blinde vlek van de theologie.

In mijn boeken heb ik veel gnostische aspecten in de vier

evangeliën aangetoond. Neem alleen al het veelvuldige beroep

op het zevenvoud: de zeven scheppingsdagen, de zeven ge-

beurtenissen in het veronderstelde Jezusleven, de zeven beden

van het Onze Vader, de zeven tekenen bij het sterven. De syn-

chroniciteit met de zeven chakra’s valt niet te ontkennen.

Chakra’s liggen in het zevenvoudige auraveld van de mens en

verbinden het stoffelijke lichaam met de energievelden van het

universum. Moderne elektronica hebben dit lang verborgen

geheim onthuld. Het “Zo boven, zo beneden” van de Hermeti-

ca wordt er spectaculair door bevestigd.

Deze geestverruimende ontdekkingen helpen ons veel van

de oude mythologische verhalen te begrijpen. Verhalen waren

altijd de poorten naar de verborgen werkelijkheid. De schone

slaapster zijn wijzelf en de prins die ons wakker kust is de

Christus-in-ons. Ook Sneeuwwitje was niet echt dood. Haar

treurende zeven dwergen komen overeen met de zeven zuilen,

gebouwd door de Wijsheid uit Spreuken 9.

Alles wat nu in een paar regels de revue passeert, is gnosis,

de wijsheid van het hart. De verwarrende gnostische mytholo-

gie over verheven eonen en bestraffende archonten behoren tot

een voorbije periode. Alleen Sophia, de alwijze wereldmoeder,

heeft ons veel te zeggen. Zij, de “mater” van het Al, bezielt de

materie, de moederstof waarvan ons cellenlijf is opgebouwd.

Haar mythologische val is onze zegen. Door haar verwerven

wij de wijsheid, die nodig is om onze ware aard te ontsluieren.

Want, zoals wij weten, bouwde zij het huis met de zeven pila-

ren. Onder vele namen maakte zij zich bekend aan de wereld.

Via Isis en Maria kwam zij tot ons. Haar aanwezigheid in de

Kerken houdt ons zielsbesef levend. Het is de ziel die de

Christusgeest in zich draagt en die ons, met onze medewer-

king, terugbrengt waar wij begonnen zijn. Woorden uit de ge-

heime leer van Jezus bevestigen deze gedachte. “Gezegend

wie zal staan aan het begin; hij zal het einde kennen en de

dood niet smaken.”

Zelfkennis is godskennis
Om de verwarrende mythologie van de westerse gnosis hoe-

ven wij ons niet meer druk te maken. Het wereldwijd bekende

axioma van de wijsheid van het hart luidt: Zelfkennis is gods-

kennis. Gnosis is geen mythologie, geen religie, maar een le-

vensweg. Zo ervaart de VKK de gnosis: als een levensweg

naar het mystieke hart.

Een van de grootste gnostici van de afgelopen eeuw wees

ons met geniale voortvarendheid de weg. De domineeszoon

Carl Gustav Jung ontwikkelde zijn psychotherapie op grond

van 88.000 dromen die hij tot op de draad fileerde. Zij ontslo-

ten de donkere domeinen van het individuele en het collectie-

ve onbewuste. Behalve trauma’s, fobieën en conflicten ont-

moette hij een onafzienbare stoet archetypen, de bewoners van

de duistere diepten van de menselijke ziel.
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Een van deze steeds opduikende archetypen manifesteerde

zich als het Zelf, de onbegrensde ouder van het begrensde ego.

Allengs leerde hij dit opvlammende principe kennen als de

Christus-in-ons. Als geen ander zag hij in hoe alomvattend de

betekenis van dit archetype is voor onze ontplooiing als mens.

Zijn hele psychologie mondt uit in de integratie van het onbe-

wuste met ons zintuiglijke bewustzijn. Voor Jung zijn ze com-

plementair. Ze horen bij elkaar als de twee helften van dezelf-

de appel. Hun samensmelting comprimeert zich in het heilige

huwelijk van hart en hoofd.

Moderne neurologen hebben de psychologische kracht van

het hartcentrum ontdekt. Een bewogen hart produceert neuro-

transmitters, die het afvuurt naar het brein, waar de bewogen-

heid zich vertaalt in bewustzijn. Kenners beweren dat het hart-

bewustzijn een enorm potentieel heeft. Zolang wij in het hoofd

blijven, regeert de ratio, het hart genereert de liefde.

De innerlijke burcht
Iemand die daar diep over heeft gemediteerd, is de beroemde

heilige Teresa van Avila. Deze Spaanse mystica leefde in een

groot deel van de zestiende eeuw. De bevindingen van haar

diepe meditaties beschreef zij in haar boek “De innerlijke

burcht”. Het complexe bouwsel van de innerlijke ziel verrees

voor haar geestesoog als een kristallen burcht met zeven ver-

borgen kamers. Stap voor stap betrad ze de schimmige ver-

trekken op haar spirituele reis naar binnen. Achtereenvolgens

kwam ze in het eerste vertrek tot ontwaken en beleefde ze in

het tweede vertrek haar terugkeer. In het derde vertrek ver-

wierf ze zelfkennis, waarna in het vierde vertrek haar innerlij-

ke herinnering het rusteloze denken begon te overstemmen.

Haar volledige overgave aan het goddelijke was het parool in

het vijfde vertrek om in het zesde vertrek tot verlossing van de

stoffelijke beperkingen te geraken. In het zevende en binnen-

ste vertrek ontmoette ze haar bruidegom en versmolt ze met

haar goddelijke gemaal. Wie de boeken over haar innerlijke

reis aandachtig leest, raakt langzamerhand helemaal betrokken

bij de geestelijke ontwikkeling die zij ervaart.

Teresa’s boezemvriend en bevlogen leerling Juan de la Cruz

benoemde de zevenvoudige reis naar binnen als de donkere

nacht van de ziel. Zijn gelovige kloostergenoten wierpen hem

in een stinkend kot als straf voor zijn gestrengheid. Inderdaad

werd Juan door de hel gesleept, maar het was een engel, die

hem met zijn innerlijk licht voortging uit de aardse duisternis

en hem bevrijdde. De confrontatie met het eigen innerlijk is

niet altijd eenvoudig, zoals ook Jung opmerkte, maar de

oplichtende onsterfelijkheid van het eeuwige Zelf beloont elk

moeizame streven.

Teresa was geen psychologe en geen occultiste, evenmin

kon ze op de hoogte zijn van de fascinerende kwantumfysica.

Wat deze Spaanse non wel was? Een praktische gnostica in

hart en nieren! Diepgaand zelfonderzoek voerde haar binnen

in het heiligste van het heilige van het geestelijke bewustzijns-

veld dat wij God noemen. Zij zou een voorbeeld kunnen zijn

voor ieder die zich door de gnosis laat inspireren en zelfs voor

degene die de gnosis hartgrondig afwijzen. De wijze les die de

gnosis ons leert, luidt: De verhalen van de evangelisten gebeu-

ren niet in tijd en ruimte van de geschiedenis, maar in de

non-lokaliteit van de eigen ziel.

* * *

*

Illustratie uit het boek Zazen Nu.

Foto: Madelon Hooykaas

Zie bespreking in de boekenrubriek
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Gnosis versus Gnosis?

Jos Gies

Nog dezelfde dag dat in Trouw een artikel stond over de in-

voering van de Nag Hammadi geschriften in de liturgie van de

VKK, werd ik door een bevriende dominee gecomplimenteerd

en gefeliciteerd met dat besluit. Een moedig besluit noemde hij

het, en dat is ook zo. Aan dit besluit moet een uitvoerige dis-

cussie zijn voorafgegaan en dat geeft mij de overtuiging dat

een aantal vragen met betrekking tot deze beslissing gemakke-

lijk te beantwoorden zijn.

De meest prangende vraag is natuurlijk hoe de NH-gnostiek

zich verdraagt ten opzichte van het theosofische uitgangspunt

van de VKK. Tussen deze twee vormen van gnostiek bestaan

namelijk dermate grote verschillen dat hier niet meer gespro-

ken kan worden van een richtingenstrijd binnen een denomi-

natie, die zich beroept op een of meer gelijksoortige openba-

ringen, maar moet geconstateerd worden dat zij elkaar over en

weer uitsluiten. Deze boude stelling zal ik aan de hand van

twee punten verder onderbouwen.

De theosofische gnostiek gaat uit van een zeer positief

gods- en wereldbeeld. De schepping bestaat in god en is inhe-

rent goed. Dat wat ‘het kwaad’ genoemd wordt, is geen zelf-

standige kracht, maar het gevolg van een tijdelijke verduiste-

ring, van een nog niet voltooide verlichting. De NH-gnostiek

daarentegen plaatst de schepping buiten het pleroma, de vol-

heid van god. Zij is tot stand gekomen door een ongeoorloof-

de scheppingsdaad en daardoor inherent slecht. De god van

deze schepping helpt ons niet tot verlichting te komen, maar

werkt ons waar mogelijk tegen.

Deze botsende visies komen duidelijk tot uiting in de ver-

schillende interpretaties van de reïncarnatieleer. In de theosofi-

sche visie, zoals verwoord door bisschop Leadbeater, is het fe-

nomeen reïncarnatie te vergelijken met een scholing. Als de

leerling goede resultaten boekt, gaat hij over naar een hogere

klas. Geeft hij er echter blijk van de stof nog niet te beheersen,

dan mag hij een jaar overdoen. Desnoods vele keren achter el-

kaar. De leerling mág, de leerling wordt niet gestraft! In de NH-

gnostiek is dat wel anders. De ziel van de overledene moet na

zijn overlijden zeven sferen passeren om zijn uiteindelijk geluk

te vinden. Dat geluk is het ontsnappen aan deze schepping.

Iedere sfeer wordt bewaakt door wachters die controleren of de

ziel nog elementen van de betreffende sfeer bij zich draagt. Als

dat het geval is, wordt hij herkend en wordt hij teruggeworpen

op aarde in een lichaam dat daarvoor klaarligt. Alleen de

woordkeuze al duidt erop dat hier sprake is van straf en tegen-

werking. Die schepping wordt op enig moment in een grote

‘oorlog’ met het pleroma vernietigd. De zielen waarin nog een

sprankje goddelijk licht (uit het pleroma) aanwezig is, worden

gered. De verduisterde zielen blijven achter in de duistere en

kommervolle restanten van de gedoemde schepping.

Op deze manier geformuleerd, kan de conclusie slechts

zijn, dat een van deze twee gods- en wereldbeelden niet klopt.

Hier helpt het verweer, dat beide visies gnostisch zijn, niet.

Een BMW en Mercedes zijn ook niet aan elkaar gelijk, omdat

zij beide in Duitsland worden gemaakt. Is er dan niemand die

het verlossende woord kan spreken? Sinds de verlichting in de

18e eeuw zijn in de westerse wereld religie en wetenschap uit

elkaar gegroeid, zijn zij bijna elkaars vijanden geworden.

Toch is er een buitengewoon belangrijke toenadering aan het

ontstaan door de ontdekking van en de inzichten verkregen uit

de kwantummechanica. Deze stelt, dat alles maar dan ook alles

energie of trilling is. Alles wat wij waarnemen, is opgebouwd

uit dezelfde energie, uit hetzelfde materiaal. Daarom is alles

onderling met elkaar verbonden, is alles één. Zelfs het bijbelse

‘hier en nu’, de wijsheid dat er geen lineaire tijd is, maar al-

leen het nu, wordt erdoor bevestigd. Niets van wat ooit gezegd

of gedaan is, gaat daardoor verloren, omdat er geen verleden

en geen toekomst is. De oosterse wijsheid van het Akashaveld

wordt met dit inzicht gestaafd. Zou dat niet de bevestiging zijn

van het theosofische gelijk en daarmee de ontkenning van de

NH-gnostiek? Op het eerste gezicht is daar mijns inziens zeker

sprake van. Echter de NH-gnostiek ‘leert’ dat de schepping

een gecorrumpeerde kopie is van het pleroma. Dezelfde kwan-

tummechanische wetten gelden dus in beide systemen. Bij de

huidige staat van de spirituele ontwikkeling van de mensheid

is het niet mogelijk, althans dat denk ik, een definitief oordeel

te vellen in dit dispuut.

Overigens leidt de introductie van de NH-geschriften nog

tot een andere opmerking. Het christendom in al haar verschij-

ningsvormen gaat uit van een gevallen mensheid die niet op ei-

gen kracht kan terugkeren naar haar oorspronkelijke status. In

het christendom: het paradijs, in de NH-gnostiek: het pleroma.

De achterliggende wereldbeelden verschillen, de gevolgen voor

de mensheid zijn hetzelfde. Hier is dus wel sprake van een rich-

tingenstrijd. In beide wereldbeelden komt god de mensheid te

hulp door het sturen van een verlosser. Door de introductie van

de NH-geschriften schuift de VKK dus op in de richting van het

christelijke wereldbeeld, al zal het – vooralsnog – ketterse ima-

go van deze geschriften de reputatie van de VKK mogelijk geen

goed doen. In ieder geval neemt de VKK daardoor nog meer af-

tand van de apostolische leer van het christendom, zoals deze

door de eeuwen is geformuleerd. Voor de goede orde zij hier

opgemerkt dat deze apostolische leer niet noodzakelijkerwijs

gelijk is aan de lering van Jezus Christus. Onvermijdelijk rijst

hier de vraag of de VKK daarom nog staat in de apostolische

successie van de katholieke Kerken waaraan zij zegt te hechten.

Het herdefiniëren van deze successie om haar geschikt te maken

voor de VKK, is een ondoenlijke zaak en elke poging daartoe

wijst op zelfoverschatting.

Ik begon dit artikel met het uitspreken van de overtuiging

dat aan dit soort vragen en overwegingen vooraf goed aan-

dacht is besteed. Bij de aankondiging van het besluit heb ik

daar echter geen informatie over gehoord, dat is jammer. Mijn

betoog is overigens geen slinkse poging de introductie van de

NH-geschriften ongedaan te maken. Zeker niet, want zij zijn

mij veel te lief. Wel is het een oproep aan de Kerk hierover

meer te zeggen en uit te leggen. Ik kan mij daarbij wel een

aantal overwegingen voorstellen, maar als belangstellende,

wat mijn positie is binnen de VKK, moet ik hier toch eerst de

Kerk zelf aan het woord laten. Ik ben, en naar ik aanneem zo-

wel binnen als buiten de Kerk, met vele anderen zeer be-

nieuwd naar een reactie.

Jos Gies is vaste belangstellende van de VKK, met name in de

kerkgemeente te Naarden.

* * *
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Column Aat de Kwant

Komt een BDE’er bij dominee

De eeuw van de ervaring

In deze tijd van individualisering speelt de persoonlijke (en spirituele) ervaring van mensen een steeds belangrijker rol. Kijk

maar eens naar die programma’s waarin de emotie een belangrijk onderdeel vormt. Emotie-tv heet dat. De hausse aan

probleemprogramma’s op televisie maakt dat ‘Korrelatie’ het in de loop der jaren steeds drukker heeft gekregen. Waar ooit Koos

Postema met zijn ‘Groot Uur U’ baanbrekend werk verrichtte door het zichtbaar maken van persoonlijke problemen, gaat er nu

geen dag voorbij of er is wel een tv-programma dat kijkers naar ‘Korrelatie’ doet bellen, zo meldde de Volkskrant vorig jaar al.

Korrelatiebaas D. Huijbregts wees er in dit artikel op, dat door

televisie alles bespreekbaar is geworden. Er bestaan eigenlijk

amper meer taboes. Mensen komen van alles vertellen, in die

bekentenissensfeer bestaan er vrijwel geen grenzen meer.

Voor veel mensen geldt dat het open en bloot vertellen over

een privéprobleem gelijk staat aan de legitimatie van dat pro-

bleem. Als je je probleem op tv vertelt, dan ben je iemand, dan

wordt jouw exclusiviteit daarmee onderstreept.

Datzelfde gevoel van legitimatie geldt voor veel kijkers.

Dankzij een tv-programma is jouw probleem een erkend pro-

bleem. Juist het persoonlijke verhaal, en daar is bij veel van

die programma’s steeds meer de nadruk op komen te liggen,

roept herkenning op. Veel kijkers merken dan dat ze niet de

enige zijn die met een bepaald probleem worstelen en als dat

gevoel er eenmaal is, is die drempel om er met iemand over te

praten niet meer zo hoog.”

Het is de ervaring die telt
Nu is het nog maar de vraag of we zo blij moeten zijn met die

emotie-tv waarnaar ik soms met kromme tenen en plaatsver-

vangende schaamte zit te kijken.

Door de actieve meditaties die ik nu beoefen, word ik meer

en meer met emoties geconfronteerd, met verborgen emoties

die zowel privé (relaties) als in andere situaties veel invloed

hadden. Vanuit de Bhagavad Gita weet ik wel dat gevoelens

komen en ook weer gaan, maar toch … moest ik pijnlijke les-

sen leren. Vaak stond ik voor het dilemma: of ik mijn emoties

tot uitdrukking moest brengen of ze moest onderdrukken, met

het risico mijzelf schade te berokkenen. Extravert als ik ben,

koos ik voor het eerste en dat was niet altijd even makkelijk:

voor mijzelf niet en voor de anderen niet.

Voor mij zijn het steeds meer de ervaringen in dit leven die

mij vormen en leiden en ik sta daarin niet alleen.

Er tekent zich een duidelijke trend af; het is steeds meer de

ervaring die telt. Het is niet voor niets dat kerken leeg lopen.

Waar volgens de theoloog Kuitert “mensen ongeneeslijk reli-

gieus zijn”, blijkt in de praktijk dat mensen niet veel meer

hebben met kerkelijke rituelen en ceremoniën. Niet dat ze

geen rituelen meer willen, maar ze organiseren die voortaan

liever zelf, zoals bij begrafenissen, waar “pastors” en anderen

die daar wat van weten, op afroep of freelance-basis die van

een spiritueel sausje voorzien. En kinderen die op school wor-

den geconfronteerd met de dood van een klasgenootje, organi-

seren ook iets wat op een ritueel lijkt, om daarmee uiting te

geven aan hun verdriet.

Hoe dan ook, we krijgen wel meer met spiritualiteit, maar

minder met de georganiseerde religies en Kerken. Het is de er-

varing die telt. Het gaat in het leven niet om het denken en

praten over iets: nee, het gaat om het zelf ervaren. Het gaat

niet om het maken van gedichten over de liefde en om het be-

zingen van de liefde, wat we zo vaak doen, maar om de essen-

tie om de liefde zelf te beleven.

Ik beweer niet dat religies passé zijn, maar de tendens is

onmiskenbaar: Kerken zijn op hun retour; het samen “kerkje

spelen” gaat over. De nieuwe spirituele zoeker, de nieuwe

mens, is degene die op zoek gaat naar het onbekende, naar

God, naar zijn werkelijke zelf, the God within.

Het zijn ook de dalen en diepten, waar velen vandaag

doorheen gaan, die leiden tot ingrijpende innerlijke verande-

ringen. In mijn omgeving maak ik nogal wat (ook jonge) men-

sen mee die door een depressie heen gaan om die daarna en te-

gelijk als een soort inwijdingsweg te ervaren, hoewel ik liever

spreek over een ervaringsweg.

Na zo’n periode staan ze net als mensen met een bijna-

doodervaring heel anders in het leven; hechten minder aan car-

rière en status, geven hun baan eraan en gaan totaal andere

dingen doen. Sommigen spreken van “lichtervaringen”, al dan

niet tijdens of na een (actieve) meditatie.  Zij hebben geen

priester of dominee meer nodig om het goddelijke te bereiken,

net zo min een BDE’r die nodig heeft.

De spirituele ervaring past in de trend van de spirituele in-

dividualisering

Komt een vrouw met een BDE bij de dominee en vertelt

over haar ervaring. Zegt dominee: “Staat niet in mijn Bijbel”.

Vrouw teleurgesteld naar huis, maar kwam met mensen van

Stichting Merkawah in contact. Dominee blijft alleen achter

met zijn stukgelezen Bijbeltje die hij eigenlijk niet goed leest

en alleen dat leest wat hem zoal uitkomt. Deed m’n vader ook.

Las voor uit de Bijbel. “Zonen weest uw vader gehoorzaam.”

Wat hij wijselijk oversloeg, was wat er ook stond: “Gij vaders,

tergt u zonen niet.”

Dominee vond het maar niks dat zijn gemeentelid iets had

ervaren zonder dat hij daarbij betrokken was geweest. Hij had

er nooit over gepreekt en er ook nooit met haar over gespro-

ken. Dominee had ervoor gestudeerd om mensen de weg naar

God te wijzen. De BDE’ster had er niet voor geleerd, maar

kwam door haar BDE naar eigen goddelijkheid; kreeg het als

een goddelijk cadeau, zoals ze dat zelf zegt.

Maar volgens de Rooms-Katholieke leer is het zelfs een

doodzonde om te denken dat je God kunt ervaren zonder tus-
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senkomt van een priester. Zonder Kerk geen zaligheid, maar

gelovigen met een BDE of andere spirituele of mystieke erva-

ringen hebben die “zaligheid” wel degelijk zonder interventie

van een priester ervaren.

De BDE past in de trend van de spirituele individualise-

ring, die wel eens een belangrijker ontwikkeling kan zijn dan

menigeen beseft. Gelukzaligheid is de wezenlijke natuur van

de mens. Het koninkrijk van goddelijkheid bevindt zich bin-

nenin ons. En dat zonder tussenkomt van welke geestelijke

dan ook. Mensen met een BDE of andere spirituele of mystie-

ke ervaringen hebben dit al ervaren en zij laten ons zien dat

het vinden en het ontdekken van die weg voor iedereen is

weggelegd. Sterker nog, we zijn al op die weg, maar velen

denken dat ze verdwaald zijn en steken een lichtje aan om het

licht te vinden. Of ze komen gidsen tegen die beweren dat zij

hen naar de juiste weg zullen leiden.

Het zijn dwaalgidsen zoals die er vandaag de dag nog ve-

len zijn in het spirituele wereldje en ze zijn nog erger dan

sommige priesters of dominees binnen de gevestigde Kerken,

omdat ze je de illusie geven dat zij je ervaring serieus nemen,

maar je intussen wel afhankelijk van ze maken, terwijl het

juiste inzicht (je goddelijkheid) in jezelf ligt.

Wie een BDE of andere ervaring had, zoekt ook geen be-

vestiging bij een autoriteit, maar weet dat het zijn ervaring is

die telt en die de basis vormde voor wetenschappelijke onder-

zoeken. Het zullen ook de spirituele ervaringen zijn die de ba-

sis zullen gaan vormen voor wetenschappelijke onderzoeken

over leven na dit leven en andere bewustzijnsverschijnselen.

Het is de eigen ervaring die binnen de VKK altijd serieus

genomen werd en wordt. Ervaringen (openbaringen) stonden

aan de wieg van alle religies.

Komt een BDE´er bij een VK-priester en vertelt haar ver-

haal. “Indrukwekkend verhaal”, zegt hij. “Ik heb er veel over

gelezen en heb er ook een avond aan gewijd in onze kerkge-

meente.” Dit is fictief, maar het zou zo gebeurd kunnen zijn.

De VKK is immers een ervaringskerk waar openlijk over er-

varingen gepraat kan worden, zoals ik dit destijds ook in Raal-

te (wat mis ik dat!) vaak meemaakte.

Daarom zijn ervaringsverhalen van eigen bodem en daar-

buiten ook zo welkom in Reflectie. De religieuze ervaringen

die William James bestudeerde en in zijn boek “The Varieties

of religious experience” (1902) beschreef,  bleken zo divers,

dat James concludeerde dat polytheïsme meer voor de hand

ligt dan monotheïsme. Binnen de godsdienst wordt altijd de

vraag naar de waarheid gesteld. Volgens James bestaat er niet

iets zoals de waarheid. De mens werkt steeds aan de waarheid,

hij heeft er een relatie mee.  James beschrijft religieuze ver-

schijnselen als bekering, heiligheid, mystiek, gebed, maar ook

de rol van godsdienst op het gelukkig en ongelukkig zijn van

de mens. Al deze bevindingen lezen we in zijn boek. Hij stelt

hierin dat de religieuze ervaring het belangrijkste thema zou

moeten zijn bij het bestuderen van religie, in plaats van het be-

studeren van godsdienstige instituten. Deze vloeien slechts

hieruit voort. (van Dongen 2006).

De ervaringen (openbaringen) stonden aan de wieg van

alle religies. Zonder ervaring geen religie, maar ervaringen

werden gestolde dogma’s, werden geïnstitutionaliseerd, leid-

den tot een bevroren denken, waarin de religieuze / spirituele

ervaring er steeds minder toe deed.

Dit is de eeuw van…
Deze eeuw is er een van de individueel spirituele emancipatie,

de eeuw van de nieuwe mens, die geen utopia gaat scheppen,

maar wel meewerkt aan een wereld waarin hij een meer be-

wust leven kan leiden en zijn eigen angsten kan overwinnen,

ook de angst voor de dood.

Dit is de eeuw van de individualisering van de spirituali-

teit. Dit is de eeuw van de meditatie die je brengt naar ons

eigen zijn, over je eigen beperkte grenzen heen: we zijn

grenzeloos.

Dit is de eeuw van de nieuwe mens die alleen maar vanuit

zijn ervaring en diepste wezen leeft. Dit is de eeuw van de

Akasha-ervaring, een fenomeen dat zich in alle mogelijke vor-

men, varianten en formaten voordoet en waar ieder van ons

mee kennis maakt.

Zij draagt ons kennis over, die betrekking heeft op de echte

wereld – de wereld buiten onze hersenen en ons lichaam. We

kunnen te maken krijgen met een creatief, plotseling inzicht,

een bijna-doodervaring, non-lokale genezing, communicatie

met overledenen en herinneringen aan een eerder leven, (1)

Dit is de eeuw dat we zullen ondervinden dat alle kennis

voor ons beschikbaar is; we hoeven alleen maar de toegang te

vinden.

Kortom, dit is de eeuw van de ervaring.

(1) Red. Ervin Laszlo De Akasha ervaring: zie bij Boekeninfo

*

Lambèrt (Aat) de Kwant is freelance

religiejournalist en verzorgt program-

ma’s voor OHM, de Hindoe-omroep.

Via zijn bureau Quantum Research &

Journalistiek is hij ook betrokken bij re-

search voor andere organisaties en

schrijft hij o.a. in bladen als Prana,

Terugkeer en Koörddanser. Hij is pro-

grammamaker bij Indigo Soulstation.

(www.indiggosoulstation.nl). Hij organi-

seert symposia via de stichting

Quantum Symposia. (www.quantum-

symposia.nl). Hij verdiept zich ook in

het fenoneem van de helende stem,

geeft daar ook lezingen en workshops

over.

E-mail: Lambert43@chello.nl

* * *
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Het Woord – de Thorah

Jan Wibbelink

“In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Alle dingen zijn door het Woord geworden.”

Maar, wat is dat Woord? Door de lange loop van de geschiedenis der mensheid zijn ons enkele prachtige, oude geschriften be-

waard gebleven. Wel heel bijzondere, die zeker de moeite waard zijn en daarom niet voor niets de lange weg door de geschiede-

nis overleefd hebben, zoals de Veda’s, de Thorah, enz. Over dit laatste wil ik het hebben.

Een geschrift en een taal van de Overzijde
Het woord Thorah houdt de vijf boeken in van Mozes, een

groot ingewijde, die naar gezegd wordt, de boeken kreeg op

de berg Sinai. Maar, de inhoud is veel ouder dan die tijd waar-

in het volk Israel door de woestijn liep. De Thorah gaat veel

verder terug. Hoe veel verder weet ik niet, maar wel vanaf het

eerste begin, voordat iets opgetekend werd, en dat was kosmi-

sche wijsheid, waarvan men toen al op de hoogte was. De oor-

sprong van dit verhaal is zo geweldig oud en werd gedurende

onmetelijke tijden als heilige woorden doorverteld van leraar

op leerling.

Het Oude Testament, met name de eerste vijf boeken, is

datgene wat ervan bij ons terecht gekomen is. Een boek met

een prachtige, onbegrepen inhoud, verminkt door vele verta-

lingen, omdat men de Hebreeuwse Bijbel eenvoudigweg niet

vertalen kan. De taal is oorspronkelijk een geheimtaal in te-

kens en symbolen, waarin iedere letter een bepaalde kosmi-

sche kracht bezit, en tevens een getal is, en woorden met de-

zelfde getalswaarde hebben met elkaar te maken. In de kabba-

lah moet je soms letters in een bepaalde volgorde zetten om

informatie te krijgen.

De oude verhalen vertellen hoe de wereld meerdere malen

geheel veranderde. Hoe zelfs de stof waarin de mens leefde

een geheel nieuwe uitdrukking kreeg. De betekenis van het

verhaal over de verwoesting van de tempel door de koning van

Babel ( koning van de wereld, de verwarring), is dat de wereld

na 40 parsa , een tijd-ruimteaspect, van stand verspringt naar

een geheel ander tijdsaspect. Een heel nieuw ruimtebewustzijn

is dan ontstaan (met andere maatstaven).

En van tijd tot tijd vindt de “verwoesting van de tempel”, huis

van God, plaats. Er wordt verteld over een zondvloed, para-

dijs, Sodom, ondergang van Egypte, hongersnoden, verander-

ingen tussen hemel en aarde, enz.

Maar door al deze situaties heen blijft het Woord bestaan.

De “Tewah”, ark van Noach, betekent immers “Woord”. In de

ark wordt alles met en in dualiteit, mannelijk en vrouwelijk

overgebracht in een nieuwe wereld. Daar komt het opnieuw

tot leven. In een geheel andere wereld, onder geheel andere

omstandigheden, niet te vergelijken met die vorige, de onder-

gegane wereld.

Het Woord draagt het Leven door de wereldondergangen

heen. Alle volken kennen het zondvloedverhaal, waarin een

schip ‘behoud’ betekende. En het schip, de Tewah, is het

Woord. Het Woord, goddelijke kracht en trillingen, blijft

bestaan.

Het schip is dat wat het leven door de tijd draagt, het leven

van wereld tot wereld. Van eeuwigheid naar eeuwigheid.

Het Woord vormt de mens, maakt hem onsterfelijk. Het

Woord, de oertaal, de goddelijke energie, rechtstreeks uit de

bron, kan mededelingen verder dragen. Van wereld naar we-

reld; van leven naar leven; van mens tot mens. Daarom wordt

het Hebreeuws, de taal waarin het scheppingsverhaal van he-

mel en aarde is uitgebeeld een heilige taal genoemd. De naam

“Hebreeër”(Ewer) uit het Oude Testament wil zeggen: van de

“overzijde”, van de “andere kant”. Die wereld van de overkant

is een andere wereld. Nu is het typische dat de taal van de Bij-

bel niet “de taal van Juda”, of “de taal van Israël” genoemd

wordt, maar “de taal van Ewer”(het Hebreeuws). Dus de He-

breeuwse taal is een taal ook “van de overzijde”. Bij deze oer-

taal doet zich het verrassende voor, dat men door kennis van

die taal – en die kennis gaat veel dieper en veel verder dan de

puur grammaticale kennis – gemakkelijk kan doordringen tot

het wezen van de dingen. De beeldverhalen in de Bijbel zijn

ook bedoeld om daardoor tot het wezenlijke te komen. Zo’n

verhaal vertelt iets over een aspect, een hoedanigheid van ons-

zelf. Komt uit ons innerlijk.

Het is een taal die uit een andere wereld stamt, die elders

verloren is gegaan, maar bij de Hebreeër nog aanwezig is.

Daar is het geheim van het Woord nog aanwezig, zoals er al-

tijd in deze wereld een draad blijft bestaan die verbonden blijft

met die andere wereld.

Verbinding tussen deze en de andere wereld
Vaak is men zich die draad niet bewust, vaak wil men die draad

niet eens, maar hij is er toch. Het is datgene wat de mens het be-

sef geeft dat hij uit een andere wereld stamt, waar hij met iets

anders te maken heeft dan alleen met dat wat hij hier waarneemt

en ervaart. Het woord moet eerst iets opwekken bij de mens,

een gevoel, een gedachte en pas daarna komt men – of kan men

eventueel komen – tot het wezenlijke, daar waar je hart is. Van-

uit je hoofd moet een verbinding komen naar je hart. Een mens

moet voelen dat hij de eenheid van alle dingen steeds voor ogen

moet hebben en er steeds naar moet streven die eenheid terug te

vinden, de eenheid weten te leggen. Het begrip “Hebreeër” is

dus niet voorbehouden aan iemand die in een bepaalde streek

woont, of een bepaalde godsdienst heeft. Het is een hoedanig-

heid in de mens. Ieder mens kan een Hebreeër zijn.

De Bijbel vertelt het verhaal van de mens, op zijn weg door

het leven met al zijn verwikkelingen. De Bijbel is niet tijdge-

bonden. De mededelingen zijn dus altijd actueel. Daarom wor-

den de verhalen in de Thorah niet uitgedrukt in verleden of toe-

komende tijd, zoals in gewone verhalen. De Thorah staat in de

tegenwoordige tijd, daar geldt altijd het moment NU. Een be-

kend gezegde is “Er is geen voor of na in de Thorah”.
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Degene die zich in deze oertaal verdiept en kennis wil nemen

van de oude overleveringen, vindt daar een schat aan wijsheid,

een antwoord op vragen die hem bezighouden, zoals: wat is

hemel, wat is aarde, waarom de schepping, wie en wat is de

mens, waarom dat lijden, enzovoort. Je raakt verbijsterd door

het Woord. En dan zie je dat het Woord uit die Bron is geko-

men. En wat er nog allemaal meer mee in verbinding staat:

Woord, Geluid, Mantra, Trillingen, Gedachten, enz. Alle talen

vloeien uit deze `ene bron voort. De ene is dichterbij de bron

gebleven, de andere is een andere richting op gegaan. Maar

steeds zijn er mensen geweest die in het Woord Het Licht von-

den, en ons dat hebben meegedeeld. Woorden, letters, zijn

symbolen, tekens. Het gekristalliseerde lichaam van een be-

paalde kosmische kracht.

De letterschil is het stoffelijke voertuig van een levensbezie-

lend beginsel. Door middel van letterschillen is het mogelijk

geestelijke trillingen of bewustzijnsinhouden over te dragen. En

het Woord werkt in belangrijke mate mee met het stoffelijk vor-

melijke scheppingsproces in het heelal. Onder invloed van dat

mysterie komt het wonder van de groei tot stand.

Hemelse hallen
Iets uit dit geweldige mysterie van het Woord. Het spreekt o.a.

van hemelse hallen, de “hechaloth”, daar waar God Eén is en

buiten Hem niets bestaat. Daar waar geen begin of einde

wordt gekend. In die wereld, EN SOF genoemd, heerst een

toestand waarin geen grenzen bestaan, waar begrippen als be-

gin en eind niet die betekenis hebben, die wij er aan geven; die

Wereld, die ons allemaal ook persoonlijk aangaat, waar geen

begin of einde is, waar alles Eén is. Alles aanwezig is. Waar

de toekomstige tijd al weer verleden tijd is. Niets van dat alles

is begrensd. En Alles is er tegelijkertijd. Alles kan dit ene spe-

cifieke zijn en tegelijkertijd in volkomen eenheid, zonder eni-

ge beperking. Waar zaad tegelijkertijd vrucht is. De mens

heeft door zijn scheppende vermogens van goddelijke wil en

verbeeldingskracht, toegang tot dit gebied, omdat hij als enige

in de gehele schepping Gods Beeld en Gelijkenis is. Hoe meer

men zich openstelt voor de innerlijke God, hoe verder men

vordert in het openbaren van zijn God-zijn. Alle geesten etc,

als het ware de essenties van ALLE dingen, liggen in ons ver-

borgen, en worden geboren en tevoorschijn gebracht door de

werkzaamheid, de macht (wil) en verbeeldingskracht (imagi-

natie) van de mens. Het zijn facetten van ons eigen bewust-

zijn. De verbeeldingskracht is een machtig scheppende moge-

lijkheid in de mens. Iedere geest kan in het persoonlijkheids-

bewustzijn van de mens te voorschijn geschapen worden door

gebruik te maken van dingen die ermee in harmonie zijn.

De wijzen uit de oudheid hebben verschillende oefeningen

bedacht om een geweldig geniaal scheppend vermogen te ont-

wikkelen. In de verbeelding kan men doden laten leven, zie-

ken genezen, stormen tot zwijgen brengen, honger doen wij-

ken, ja zelfs een hele wereld creëren met mensen, dieren, plan-

ten, enz. Het ‘En Sof’ bevat al deze mogelijkheden. Het bevat

alles. De mens kan ook in die andere wereld leven. Hij is daar

tegelijkertijd ook aanwezig. Ja, hij behoort zelfs in die wereld

te leven. Die wereld van verbeelding, “fantasie” moet voor

hem normaal zijn. Hij moet er zich evenzeer thuis voelen als

in zijn leven hier op aarde.

De mens kent ook de droom. Ook daar is er een doorbré-

ken van de wetten van tijd en ruimte. De “fantasie” brengt de

mens actief tot stand. Maar ook voor de droom geldt dat niets

door de mens kan worden gezien wat niet reeds in de wereld

van ‘En Sof’ bestaat. De droom komt uit een reeds bestaande

realiteit, Alles ervan is reeds in het ‘En Sof’ aanwezig.

Enige schreden verder komt datgene wat men visioenen,

gezichten noemt. Ze vertellen de mens van andere werelden.

Visioenen doorbreken eveneens grenzen. Ook de grenzen van

aardse wetmatigheden. Die andere werelden blijken veel min-

der vaste grenzen te hebben. In het ‘En Sof’ is dat uiteraard

reeds aanwezig met nog oneindig veel meer, omdat het ‘En

Sof’ geen grenzen kent.

Men kan ook tot de visioenen toetreden, erheen opstijgen,

gezichten krijgen op andere werelden. Het ‘En Sof’ is voor de

mens niet afgesloten. Het is net als bij de droom mogelijk dat

de visioenen tot de mens komen. Andere werelden openen

zich voor hem. Er wordt hem getoond en er wordt met hem

gesproken. Met de visioenen betreedt de mens andere werel-

den. Hij kan ze aanschouwen, ze verstaan. Alleen heel vaak

ontbreken de woorden van deze wereld, want het komt voorbij

de grens waaraan het Woord gehouden is.

Taal/spraak heet “safah”, en betekent ook “lip”. Je kunt zeg-

gen: de woorden passeren de lippen. Ze komen uit het nietbe-

wuste en gaan hun weg naar het bewuste. En daar is meteen het

begrip ‘grens’. Enerzijds staat de taal aan de grens. Zij vormt de

overgang van de kosmische wereld. Iedere letter is een trillings-

lichaam en met de kosmische letters doorbreekt de mens de

grenzen van tijd en ruimte en kan zich verheffen tot andere we-

relden, daar waar hij in Gods beeld en in Gods gelijkenis zijnde,

toch evenzeer vertoeft als hier. Alles wat de mens heeft, wat

hem kenmerkt, is dus ook bij God. En het goddelijke vindt in de

mens uitdrukking. Vanuit oeroude tijden en uit het diepst ver-

borgene in de mens wordt verteld van de wereld van God. Heel

vaak ontbreken de woorden van deze wereld, want het komt

voorbij de grens waaraan het woord is gehouden. Er ontstaan

nieuwe woorden, onuitspreekbaar, voor deze aarde onverstaan-

baar. Daarom is de naam van God onuitspreekbaar. Want hoe

zou de Grenzeloze een hier uitspreekbare naam kunnen hebben?

Het woord voor God, Eeuwige, enz. is eigenlijk zo veel bete-

kend. Zo is er de naam met de 72 letters, die driemaal achtereen

voorkomen in de Thorah, in Exodus 14.

En eigenlijk is de hele Thorah een naam van God, weerge-

geven in aardse beelden, maar veel en veel meer omvattend dan

deze beelden, daar deze beelden aan begrenzingen zijn gebon-

den en Gods naam, Gods Wezen dus juist door het ‘En Sof’

wordt bepaald. Uit deze woorden, met deze woorden uit de

Thorah, met deze letters doorbreke men de grenzen van tijd en

ruimte en kan men zich verheffen tot andere werelden. Daar

waar Gods beeld, Gods gelijkenis evenzo vertoeft als hier.

Al naar zijn verlangen, naar zijn zoeken, als die naar God

gericht zijn, bouwen zich die andere werelden voor de mens

op. In die mate wordt hem getoond en verteld. Daar zijn de he-

melse paleizen, de Hechaloth . In deze hallen ontmoet men

reeds de hele schepping. Alle werelden. Alle mensen. Alles is

daar. In een staat van Eenheid.

*

Jan Wibbelink is vaste belangstellende van de VK-kerkge-

meenten te Raalte en Zwolle. Zijn interesse en verdieping lig-

gen vooral op het vlak van de Joodse mystiek. Hij is werk-

zaam in meerdere studiegroepen ‘Joodse mystiek’.

* * *
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Godsbegrip

Tom F. Fokker

In dit werkstuk wil ik mijn gedachten laten gaan over het ontstaan van het woord “God”
en wat voor begrip we bij dat woord kunnen hebben.

In het begin van het christendom moest een begrijpelijk woord

uit een andere cultuur gezocht worden voor de inhoud van de

“Bron van al het Geschapene”, als symbool of vertaling van

het begrip van de oorsprong van de schepping waarin de zin,

het ontstaan en de voorwaarden beschreven werden om op een

juiste manier te leven.

Het scheppingsproces werd in elke cultuur eerst door de

priesters alleen maar mondeling doorgegeven, omdat het een

groot geheim was wat zij moesten bewaren in een gesloten

priestergemeenschap. Pas veel later, toen de mens in staat was

om woorden op schrift te stellen, werden deze geheimen in be-

sloten gemeenschappen schriftelijk bewaard.

Woorden zijn als symbolen te beschouwen voor begrip-

pen.Veel later, toen het lezen en schrijven algemeen bekend

werden, was het geschreven woord voor iedereen toeganke-

lijk. Bij een vertaling van een symbool moet je begrijpen welk

begrip met dat woord bedoeld wordt en moet je zoeken of er

in de taal van de vertaler een woord is dat de betekenis op de

zelfde wijze ook kan verbeelden.

In het algemeen bestaat er bij veel mensen een bepaald

beeld bij het woord “God” dat beschreven wordt als “het Oude

Mannetje die op een Troon zit” en die iedereen en alles in de

gaten houdt en ervoor zorgt, dat iedereen krijgt wat hij maar

verlangt. Als je aan God iets vraagt, dan zal Hij zorgen dat je

het krijgt en waarbij je teleurgesteld mag worden als je niet

krijgt wat je gevraagd hebt, zonder er zelf iets voor te doen.

Het is duidelijk dat als je iets wilt hebben of krijgen, dat je

er zelf iets voor moet doen, en dan is het niet een krijgen maar

een verkrijgen; het is dan iets waarvoor je jezelf hebt moeten

inspannen. We kennen de uitdrukking: “Er valt geen musje op

aarde zonder dat Hij het wil”. Het beeld dat er iemand anders

is die alles voor je verzorgt, lijkt mij een erg beperkt begrip

van het woord “God”, omdat zo onze eigen verantwoordelijk-

heid voor onze stoffelijke en geestelijke groei wordt

uitgeschakeld.

Om het verhaal over de schepping en het ontstaan ervan

begrijpelijk te vertellen, heeft de christelijke Kerk het symbool

gebruikt van die controlerende en alles gevende man voor al-

les wat op aarde leeft en daarbij uitsluit dat elk levend wezen

zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Alleen maar als je doet

wat “Hij” wil, kom je in de Hemel.

Dat verhaal met deze God gaf aan de mensen niet de drang

om een wereld van harmonie en vrede te laten ontstaan. Zo is

er jaren geleden de gedachte ontstaan, dat God wel dood

moest zijn, omdat die vrede maar niet kwam. Vrede en harmo-

nie in de wereld kunnen alleen maar ontstaan, als alle mensen

in staat zijn respect voor hun eigen leven en dat voor een an-

der te hebben, waarbij het leven van iedereen even belangrijk

is. Het woord “God” is in veel andere culturen een aanduiding

voor een gelijke, specifieke eigenschap van een voortdurende

bron van energie, waardoor wij kunnen bestaan en leven.

Het beeld dat wij in de Vrij-Katholieke Kerk van dat begrip

proberen te verkrijgen, is niet meer het “Mannetje op de

Troon”. In onze Kerk wordt de mogelijkheid geboden om een

vrije en eigen gedachte te vormen over de zin van de schepping

en zijn oorsprong. Er kan een geheel ander beeld van het begrip

van het woord “God” ontstaan door te gaan zoeken wat de bete-

kenis van het woord “God” in de verschillende talen is die we in

onze cultuur van het Westen gebruiken en wat de “vertaling” is

van dat “besturende principe” in andere culturen.

Een andere omschrijving is, dat het woord “God” de bete-

kenis heeft van een “besturend principe” dat door een manne-

lijk beeld wordt aangeduid om begrijpelijk te maken dat er uit

een bron een voortdurende stroom van scheppende energie is

waardoor een volmaakte, levende vorm kan ontstaan. Tijdens

het begin van de jaartelling werd bij het woord “God” nog niet

aan een geslachtelijk, maar aan een onzijdig wezen gedacht.

Het is interessant om te kijken wat in het “Etymologisch

woordenboek” van Van Dale bij het woord “God” te vinden

is.

Daar is te lezen, dat: “God” wordt gezien als een boven-

menselijk wezen en dat het woord afkomstig is uit het mid-

delnl. god of got (en toen oorspronkelijk onzijdig was, maar

dat het onder invloed van het christendom een mannelijk

woord is geworden). Verder in de tijd teruggaand, is het in het

oudnederfrankisch, oudhollands got, in het oudsaksisch, oud-

fries, oudengels is het god of gud, in het gotisch gut (onzijdig)

en in het oudiers guth waar het  de “stem” betekent.

De etymologie is onzeker, het is misschien verwant met

het oudindisch huta [wat ‘aangeroepen’ betekent]. Hierbij

moeten we bedenken dat het letterteken “H” ook als een “G”

uitgesproken kan worden.

De uitleg uit het oudiers dat God de Stem is, is naar mijn

mening alleszins aanvaardbaar, als we denken aan wat er staat

bij het begin van het Johannesevangelie waar in het kort ge-

zegd wordt dat  “God”: Woord is, het is alles, het is het Licht

der mensen en dat het Licht hetzelfde is als het Leven.

Een andere afleiding is die van de vertaling in het Grieks

“Theos”, die afgeleid is van het Griekse werkwoord dat

‘voortgaan’, ‘voortsnellen’ of ‘bewegen’ betekent. Beide

woorden geven een energie aan en duiden niet op een op een

mens gelijkend persoon.

Jahweh of Jehova is in de christelijke terminologie vertaald

met God, maar ook wel met Heer of Here waarvan de beteke-

nis niet gelijkwaardig is aan ‘het oorspronkelijke principe’,

maar het paste beter bij de boodschap die door de Kerk in een

bepaalde tijd moest worden overgebracht. Het woord ‘Heer’

betekent: iemand die een bepaald gebied beheert.
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Het was moeilijk om in de Europese talen een woord te vinden

dat enige affiniteit had met ‘het hoogste begrip’ bij de Joden.

De betekenis van dat principe is bij hen zo hoogstaand dat het

altijd in de ontkennende vorm wordt omschreven, maar nooit

in een bevestigende vorm. Wel werd voor het woord IHWH

(Jahweh) het plaatsvervangende woord “Adonai” gebruikt.

Dit betekent “Heer”, maar is een afgeleide van het oorspron-

kelijke woord, dus staat dat woord voor een lagere verant-

woordelijkheid.

Het is bekend, dat bij elke vertaling aan de oorspronkelijke

betekenis iets anders wordt toegevoegd of verloren raakt.

In het “Beknopt Bijbels Woordenboek” van H. Bakels is te

vinden dat het woord Jahweh de betekenis heeft van “het Zijn-

de”, dat is het alles omvattende gemanifesteerde leven in de

Schepping. Dit lijkt mij meer op een bestaande rust-situatie,

terwijl ‘scheppen’ een werkzaamheid is.

In de Arabische cultuur vinden we het woord “Allah” voor

het principe dat wij met “God” aanduiden. Dit woord is ont-

staan uit Al en ilah  en betekent  “de God”.

Het woord Al is terug te vinden in het Hebreeuwse El.

Aangezien de meeste namen van engelen op “el” eindigen,

lijkt het beter om Aliah met het goddelijke of behorend bij de

goddelijke of geestelijke wereld te vertalen. Misschien is het

zelfs beter om over de bron van de Schepping te spreken of

over een bewustzijnsniveau dat niet zo maar te zien is, omdat

het met zoveel energie of Licht te maken heeft dat wij niet in

staat zijn om het te zien.

De uitgang “el” wordt gezien als een verwijzing naar een

vrouwelijk of vormgevend  principe, terwijl het voorvoegsel

Ya of Ja een verwijzing is naar een mannelijk of inspirerend

principe (zie het tijdschrift Brès over de spijkerschriftteksten

uit Ebla in Noord Syrië).

Een ander aanknopingspunt is te vinden door te kijken

naar de ethymologische afkomst van het begrip  ‘God’ uit nog

oudere culturen. Dat is te vinden in het Oude Testament door

te zoeken naar de betekenis van het bekende woord “Babel”.

Het blijkt dan afkomstig te zijn uit het Akkadische bab ili (en

betekent de Poort van God), het is samengesteld uit de Ara-

bisch woorden babu, wat “poort” betekent, en Ilahu wat ver-

taald kan worden met “afkomstig van God of van de goden”

en is te vergelijken met El in het Hebreeuws. De Griekse naam

voor de stad Babel is Babylon.

De bron van het leven kan gevonden worden door ‘door

een Poort’ heen te gaan. Degene die zelf het initiatief neemt

om verder te gaan op zijn ontwikkelingsweg, zal zelf moeten

aankloppen, waarna er voor hem zal worden open gedaan.

In het Akkadisch betekent ba ilani (de Poort van de Go-

den). Het is interessant om te gaan kijken wat er achter die

Poort te vinden is, die we bij het sterven allemaal door zullen

gaan. We zullen na door de Poort gegaan te zijn zeker meer

inzicht verkrijgen in de bron van de schepping.

Terugkerend naar de Ierse vertaling van God als “de

stem”, is daar een meer aanvaardbare betekenis aan te geven

dan van een “oud mannetje”. De stem is direct te betrekken op

ons eigen scheppend vermogen. De stem of het geluid is in

deze tijd voor de mens eerder een benoeming van de oor-

sprong waar al het geschapene vandaan komt dan van een

Mannetje die opdrachten geeft iets te doen.

Ook de vertaling van het Oudindische woord huta als

“aanroepen” geeft een aanwijzing dat het eerste contact van de

bron van de schepping te maken heeft met het geluid dat de

stem voortbrengt. Wij worden allen aangeroepen om onze ve-

rantwoordelijkheid te nemen en mogen dat niet aan een ander

overlaten.

Dat het voortbrengsel van de stem, het “Woord”, als de

eerst waarneembare vorm van de persoonlijke schepping zo

belangrijk is, is te lezen in het begin van het Johannesevang-

elie uit het Nieuwe Testament waar geschreven staat dat het

Woord, afkomstig van God of de Bron van de Schepping, een

symbool is voor het “leven” van de mensen en natuurlijk van

al de andere levende wezens in het Universum.

Er wordt wel eens gezegd dat er niets hoger is dan God,

maar als we er de betekenis van de “Stem” aan geven, dan we-

ten we dat de Stem een middel of mogelijkheid is om door het

Geluid gedachten met anderen te delen. Het Woord kan pas

ontstaan, als het eerst vorm heeft gekregen in de gedachten of

geestelijke wereld en nadat het in de mond gevormd is.

Als het Woord gelijk is aan God of de Stem van het Uni-

versum, dan is er een hoger geestelijk scheppend principe dat

de oorzaak van het Woord is. Hierbij wil ik herinneren aan een

tekst uit het Oude Testament waar in Spreuken en in de Bezin-

ning op de Wijsheid gezegd wordt, dat voordat er nog maar

iets gedaan werd, er al een andere, grote voorwaarde aanwezig

was om te kunnen scheppen. Deze voorwaarde is in het Oude

Testament verzinnebeeld door een “Ik” dat een vrouwelijk

principe suggereert te zijn.

Ik zeg ‘gesuggereerd’, omdat het oudste woord voor God,

gut, taalkundig in het gotisch geen geslacht had. Het is een

symbool, en dus versluierd, voor een eerdere voorwaarde om

te kunnen scheppen. Om meer te kunnen weten, moet je door

de sluier of de Poort naar de Eeuwige Beweging van Energie

heen gaan.

Deze voorwaarden worden in de verschillende mythologie-

ën doorverteld. In de Griekse mythologie wordt dat eerdere,

hogere principe aangeduid met de naam van “Chaos” waaruit

alles ontstaat.

Tot slot wil ik het begin van het Evangelie volgens Johan-

nes aanhalen:

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God

en het Woord was God..Dit was in den beginne bij God. Alle

dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen

ding geworden dat geworden is. Het Woord was Leven en het

Leven was het Licht der mensen, en het Licht schijnt in de

duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.”

Hopelijk kan dit werkstuk aanzetten tot een ruimere bena-

dering van het Godsbegrip.

*

Tom F. Fokker is al meer dan 40 jaren werkzaam als pries-

ter in de VKK, momenteel in de VK-kerkgemeente ‘St.

Michael and all Angels’ te Naarden. Hij is schrijver van meer-

dere boekjes over liturgische en algemeen spirituele onderwer-

pen, die hij in eigen beheer uitgeeft.

* * *

*
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Terug naar je wortels

Ethiek in een wereld waarin God is doodverklaard.

Ojas Th. de Ronde

Toen enkele eeuwen geleden in het Westen God doodverklaard werd en de seculiere staat werd uitgeroepen, was er grote angst

bij de traditionele christenen dat de mensheid in een moreel vacuüm terecht zou komen. Zouden de mensen nog ‘een goed leven’

willen leiden, als er geen straffende God meer was? De mensen die op de ratio vertrouwden, meenden echter dat juist nu de tijd

was aangebroken voor een redelijk overleg over nieuwe normen en waarden. Niet meer onder druk van een straffende God, maar

in dialoog met elkaar. Terugkijkend in de achteruitkijkspiegel van de geschiedenis van de laatste eeuwen, kunnen we ons nu af-

vragen: Is dat gelukt? Delen we weer in vrede gezamenlijke normen en waarden? Het is voor wie realistisch om zich heen kijkt

een retorische vraag. Het lijkt er eerder op dat we in een moreel vacuüm terecht gekomen zijn, waarin de oude normen en waar-

den zijn afgeschaft, maar de nieuwe nog niet duidelijk. Als dat zo is, zullen we diep in onszelf moeten gaan om hier naar een

oplossing te zoeken.

Het kan gebeuren dat je het soms echt niet meer weet. Dan

voel je de pijn van de morele crisis waarin wij verkeren. Kun-

nen we samen nog iets doen zonder ruzie te maken? Zijn er

nog waarden die we samen delen? Iedereen schijnt warm te lo-

pen voor iets anders en dat geeft conflicten. De een denkt con-

servatief, de ander progressief. De een is politiek geëngageerd,

de ander vindt dat onzin en houdt zich politiek afzijdig. Als

die met elkaar praten, ligt conflictstof voor het oprapen. De

een is orthodox, de ander vrijzinnig. Kunnen die een gesprek

aangaan? De een is principieel, de ander pragmatisch. De een

is kerk- of moskeevast, de ander nauwelijks belijdend. Waar

we samen beslissingen moeten nemen, reageren wij vanuit

verschillende overtuigingen en waarden. Dan is er een con-

flict. Hoe ermee om te gaan? Zijn er kernwaarden waarin ieder

zich kan herkennen? En hebben die iets te maken met het al of

niet geloven in God?

Herbronning
Mijn vroegere professor Gilles Quispel – wereldberoemd van-

wege zijn studies over gnosis en met name het Thomas-evan-

gelie – kwam in een college eens met een oplossing. Feitelijk

was het meer een verwijzing naar een oplossing. Het was een

verwijzing naar ieders eigen ethische verantwoordelijkheid.

Maar ieder kon zich daarbij laten inspireren door schitterende

Westerse tradities. Met nadruk sprak hij over ‘tradities’ in het

meervoud. De joods-christelijke, gelovige traditie was er één

van. Daarnaast was er een uitgebreide rationalistische traditie

en een esoterische en gnostische. Deze laatste traditie was lang

onderdrukt en daarmee buiten de mainstream van de westerse

geschiedenis gehouden. Maar in deze tijd zou men er het be-

lang van inzien. En alle drie zouden ze erkend worden als drie

wortels van de Westerse cultuur.

De teloorgang van het traditionele christendom in het Wes-

ten en de tragische uitkomsten van het rationalisme hadden de

weg vrijgemaakt voor een nieuwe doorbraak van bewustzijn

waarin de gnosis een belangrijke rol zou spelen. En daarmee

zou ook ons ethisch handelen in een nieuw licht komen staan.

Gilles Quispel raadde ons aan in de huidige crisis voor

inspiratie op bezoek te gaan in de drie steden waar de wor-

tels liggen van onze Westerse cultuur. Herbronning noem-

de hij dat. Naar Jeruzalem, symbool van de joods-christe-

lijke traditie. Naar het oude Athene, symbool van het rati-

onalisme. En naar Alexandrië, de oude krachtplaats van

esoterische kennis en gnosis.

In dit artikel gaan we deze reis maken en onderzoeken wel-

ke resultaten dit oplevert voor ons ethisch handelen. Zijn de

kernwaarden die zij vertegenwoordigen tegenstrijdig aan el-

kaar? Of vullen ze elkaar aan en versterken ze elkaar

eventueel?

Gelovig Jeruzalem
Jeruzalem is een stad van gelovigen. Joodse gelovigen claimen

dit als hun stad. Maar ook de christelijke en islamitische gelo-

vigen claimen hier belangrijke plekken. Omdat zij allen mono-

theïstisch zijn en beweren dat alleen hun God de ware God is,

is het helaas ook een stad van talloze godsdienstoorlogen, tot

op dit moment.

De stad heeft een lange geschiedenis die begon toen ko-

ning Salomo (972 – 932 v.Chr.), de zoon van koning David,

het nomadische leven van zijn Hebreeuwse voorvaderen af-

zwoer en verwisselde voor een leven in deze stad in Juda. Hier

liet hij voor JHWH, de god van zijn voorvaderen, een grootse

tempel bouwen die de verschillende Hebreeuwse stammen zou

moeten verenigen. En hij bepaalde dat voor het dagelijkse le-

ven de wetten die Mozes van JHWH zou hebben ontvangen,

de norm zouden zijn.

Maar dit bleef lange tijd eerder een ideaal dan werkelijk-

heid. De oorspronkelijke Baälcultus van dit gebied bleef erg in

trek, vooral in het noordelijke Israël. Pas toen een van Salo-

mo’s latere opvolgers, koning Josia (638 -608 v.Chr.), Jeruza-

lem grondig reinigde van deze cultus en daarbij het wetboek

vond dat aan Mozes werd toegeschreven, kwam er verande-

ring in. Maar de stammen vonden pas waarachtige, onderlinge

eenheid in de Babylonische ballingschap (586 – 538 v.Chr.)

en in de tijd vlak daarna, toen zij in hun verwoeste land terug-

kwamen. Toen kwamen ook de vijf boeken van Mozes, de

Torah, met enkele andere teksten definitief op schrift en wer-

den tot Woord van JHWH verklaard. Zo werden zij de basis

van het nieuwe volk van Israël, en Jeruzalem werd hun

hoofdstad.
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Hun geloof had een duidelijke focus: JHWH had eens onder

Mozes een verbond gesloten met zijn volk, waarbij het volk

beloofd had JHWH als hun enige God te beschouwen en zijn

wetten na te volgen. In de rampen van de afgelopen eeuwen

zag men de hand van hun straffende God JHWH en het was

daarom zaak zich weer heel strikt te houden aan de wetten.

Dat leidde ertoe dat er steeds meer regels kwamen die het hele

leven onder regie van JHWH moesten brengen. Zo lag er in de

tijd van Jezus een last van 613 geboden en verboden, de

‘mitswot’, op de schouders van het volk.

De kern van de wet
Op buitenstaanders maakten deze ‘mitswot’ een ontmoedigen-

de indruk. Maar ook voor de trouwe Joden was het een pro-

bleem en er werden pogingen gedaan om weer terug te keren

tot de kern.

Een geslaagde poging hiertoe was die van de beroemde re-

ligieuze leider Hillel die leefde ten tijde van Jezus. Hij formu-

leerde een ethiek van wederkerigheid, bij ons bekend als ‘de

gouden regel’ die als volgt luidt: ‘Wat u niet wilt dat u ge-

schiedt, doe dat ook een ander niet.’(1) Hillel zei, dat dát de

kern van de Torah was en dat de rest alleen maar interpretatie

hiervan was.

Jezus was bekend met deze uitspraak en nam hem over,

toen hij volgens Lucas 10:25–28 in discussie ging met een

wetgeleerde. Die had hem gevraagd wat je moest doen om het

eeuwige leven te beërven. Jezus vroeg hem toen wat daarover

in de wet stond. Toen de wetgeleerde zei: ‘God beminnen bo-

ven alles en je naaste als jezelf,’ zei Jezus dat hij het juiste ant-

woord had gegeven. Iedereen in zijn dagen wist dit. ‘Maar wie

is dan mijn naaste?’ vroeg de wetgeleerde om zijn gezicht nog

te redden. Jezus vertelde toen het beroemde verhaal van een

niet-Jood, een Samaritaan, die een man hielp die door rovers

was overvallen.

Door de interpretatie van Jezus kreeg deze ‘kern van de

wet’ iets universeels. Deze ‘gouden regel’ was niet alleen be-

stemd voor de uitverkoren Joden, maar was de wortel van

ethisch handelen voor ieder mens. Jezus kon dat zeggen, om-

dat hij zich bij zijn doop in de Jordaan van zijn goddelijke na-

tuur bewust was geworden en herkend had dat ieder deze god-

delijke natuur bezit (2). Sindsdien verkondigde hij aan ieder die

het maar wilde horen: ‘Het koninkrijk Gods is in u!’ Een diep

ingrijpende ‘wake up call’ die duidelijk maakte dat Gods lief-

de, die in ieder verborgen aanwezig is, de bron voor de liefde

voor ieder schepsel is.

Rationeel Athene
Het is voor ons onderzoek nu interessant na te gaan of men ook in

het rationele Athene deze ‘gouden regel’ als kernwaarde van het

ethisch handelen beschouwde. Dan zouden we deze terugvinden

in de tweede belangrijke wortel van onze Westerse cultuur.

Voor ons onderzoek gaan we terug naar de tijd dat Athene

in een diepe crisis verkeerde en een rationele weg zocht om

hier een oplossing voor te vinden. Dit gebeurde in de vijfde

eeuw voor Christus. In Athene leefde toen de beroemde filo-

soof Socrates (469 – 399 v.Chr.) die door zijn rationele vragen

de realiteit van de traditionele goden leerde betwijfelen. Hij

werd hiervoor tot de gifbeker veroordeeld, omdat men geen

‘goddeloos’ Athene wenste. Maar zijn leerling Plato zette de

lijn van zijn denken door. Een van zijn briljantste leerlingen,

Aristoteles raakte geïnteresseerd in een rationeel begrip van

ethisch handelen en schreef zijn Ethica (3), een tekst waaraan

de hele Westerse wereld nog steeds schatplichtig is.

Logisch nadenkend kwam ook Aristoteles tot een formule-

ring van de ‘gouden regel’. Hij zag als kern van ethisch hande-

len: ‘Behandel uw vrienden zoals u door hen behandeld wilt

worden’. Hierin werd hij ondersteund door een andere Griekse

filosoof, Isocrates, die de ‘gouden regel’ negatief formuleerde,

maar hetzelfde bedoelde. Voor deze filosoof was handelen

ethisch goed als het beantwoordde aan de volgende regel:

‘Doe niet aan anderen wat uzelf niet wenst te ondergaan.’ De

‘gouden regel’ kan volgens hen ook op rationele gronden als

kernwaarde van ethisch handelen gezien worden.

Categorische imperatief.
Dit is belangrijk om te beseffen. De ‘gouden regel’ kan ook op

rationele gronden beschouwd worden als de kernwaarde van

ethisch handelen. Men hoeft niet in God te geloven om deze

regel als kern van de ethiek te zien.
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Voor het Westen was dit een belangrijke her-ontdekking, toen

men in de tijd van de Verlichting ging proberen op rationele

gronden een ethiek op te zetten, die los stond van de toenmali-

ge macht van de Kerken die de ethische boodschap van Jezus

hadden vervormd tot een levensvreemde ethiek.

Het was een roerige tijd. Door de eeuwen heen waren er in

het Westen altijd mensen met gezond verstand geweest, die

geprobeerd hadden onder de macht van de christelijke Kerken

uit te komen. Lange tijd kregen deze ‘dissidenten’ geen kans

in het Westen, maar in de tijd van de Verlichting leek het tij te

keren. Er kwam belangstelling voor een meer rationele bena-

dering van het leven. Dat moest wel in heftige debatten en

soms bloedige revoluties bevochten worden, maar het bleek

een succesvol alternatief.

Er kwam een groep filosofen die dit helder en met kracht

wisten te onderbouwen. Een van hen was de Duitse Friedrich

Nietzsche (1844-1900) die in zijn beroemde boek ‘ De vrolijke

Wetenschap’ (4) felle kritiek leverde op het christendom en de

christelijke God dood verklaarde. Een andere filosoof, Immanu-

el Kant (1704-1824) was hem hierin al voorgegaan. Kant was

een ander type denker, veel systematischer en logischer dan

Nietzsche, maar hij had God terzijde geschoven door te berede-

neren dat je God met de ratio gewoon niet kunt kennen. Dus

hoefde God geen onderwerp van filosofisch debat meer te zijn

en kon je je energie geven aan meer praktische zaken.

Ethiek was zo’n onderwerp. In zijn beroemde geschrift

‘Kritiek van de Praktische Rede’ (5) gaat hij hier diep op in en

probeert hij tot algemeen geldende, morele regels te komen. Ui-

teindelijk komt ook hij uit bij de ‘gouden regel’. Hij formuleert

deze in meer algemene zin door te stellen, dat je moet handelen

zoals een ander het in jouw plaats zou doen. Kant ziet hierin het

weten wat in het hart van alle mensen gegrift is en noemt deze

op rationele gronden ‘de categorische imperatief’.

Gnostisch Alexandrië
In de tijd van de Verlichting, en mogelijk ook als tegenhanger

van de rationele aanpak, kwamen ook andere ‘dissidente’ stro-

mingen in het Westen naar voren. Voor hen was niet de ratio

het belangrijkste, maar de gnosis, de kennis van het hart, en zij

bleken de hoeders van zeer oude, esoterische tradities. Zij

vonden hun wortels in India en het Verre Oosten, maar ook

dichterbij in Egypte, en met name in het klassieke Alexandrië.

Waarom?

Alexandrië was ooit in de Egyptische delta gesticht door de

veroveraar Alexander de Grote. In het begin van onze jaartel-

ling was het uitgegroeid tot het inspirerende culturele centrum

van het Romeinse Rijk. Een gigantische stad met 400.000 inwo-

ners, kosmopolitisch, met mensen uit de hele toenmalige helle-

nistische wereld. Er had zich ook een vrij grote Joodse gemeen-

schap gevestigd. En een groep Boeddhisten, die daar sinds 245

v. Chr. (6) de leer van Boeddha verkondigden.

Er was een levendig contact tussen deze gemeenschappen

en men trof elkaar vaak in de beroemde bibliotheek, de meest

complete van de hellenistische wereld met tussen de 400.000

en 700.000 boekrollen. Hierbij bloeide een nieuwe spirituali-

teit op. Gnosis, kennis van het hart, introspectie waren hier het

toverwoord. Men wist: er is geen gezag dat ons iets kan leren,

het komt op jezelf aan. Esoterische tradities uit het oude Egyp-

te en Boeddhistische meditatievormen mengden zich hier met

het Griekse ‘Ken uw zelve’. Als je jezelf kent, ken je het Al.

Zoals de gnostische leraar Monoimus leerde: ‘Geef het zoeken

naar God, de schepping en soortgelijke zaken op. Zoek naar

hem door jezelf als uitgangspunt te nemen. Leer wie het is

binnen in je, die zich alles toeëigent en zegt: Mijn god, mijn

geest, mijn denken, mijn ziel! Als je nauwkeurig deze zaken

onderzoekt, zul je hem vinden in jezelf.’ (7) Vanuit dit perspec-

tief werd in Alexandrië ook de gnostische Hermes Trismegis-

tus ontwikkeld, een boek dat sinds de vertaling ervan in de Re-

naissance een diepgaande invloed heeft gehad op de Westerse

cultuur.

Teksten van Nag Hammadi
Toen de eerste joodse christenen in Alexandrië aankwamen,

gevlucht na de verwoesting van Jeruzalem in 70 AD, vonden

zij een bloeiend spiritueel leven dat doordrenkt was met gnos-

tische elementen. In Jeruzalem hadden zij een hechte gemeen-

schap gevormd onder Jacobus, de broer van Jezus, die de on-

derlinge liefde sterk benadrukte, maar dat was niet altijd ge-

lukt. Zou er misschien nog iets ontbreken? In Alexandrië

hoorden zij dat, om je naaste te beminnen als je zelf, je ook

een diepe zelfkennis nodig hebt. En die zelfkennis kon als

‘gnosis’ worden verworven. Al spoedig daarna ontstond er

daardoor in Alexandrië en daarbuiten een levendig ‘gnostiek

christendom’. De teksten die gevonden zijn in Nag Hammadi
(7) spreken daar – letterlijk – boekdelen over. Deze christenen

hadden een grote invloed op de ontwikkeling van het christen-

dom in die dagen.

De latere gnostische bisschop van Alexandrië, Valentinus,

was in 140 AD zelfs bijna tot bisschop van Rome benoemd.

Maar op dat moment was er al een andere christelijke stro-

ming, die van de autoritaire orthodoxie, in opmars en werd

Valentinus niet gekozen. De geschiedenis van het christendom

zou er met zijn benoeming heel anders uitgezien hebben, niet

met een autoritair-dogmatische structuur, maar als een ge-

meenschap van uiteenlopende spirituele stromingen waarin

ieder op zijn eigen manier tot inzicht en bevrijding komt.

Dat heeft helaas niet zo mogen zijn, maar dat betekent niet

dat het ‘gnostische christendom’, de zogenaamde gnostiek, zijn

waarde heeft verloren. Integendeel, juist in onze dagen, nu in

het Westen de traditionele orthodoxie steeds meer terrein begint

te verliezen, blijkt dit gnostische christendom weer een bron van

inspiratie. We kunnen daarbij putten uit talloze esoterische tra-

dities die gedurende de hele Westerse geschiedenis dit ‘gnos-

tische christendom’ in het geheim en onder zeer moeilijke om-

standigheden levendig gehouden hebben en nu in de openbaar-

heid komen. De VKK is daar een goed voorbeeld van.

Tegenwoordigheid van geest
De sfeer in Alexandrië bracht bepaalde aspecten van Jezus’

boodschap helderder naar voren dan in de Joods-christelijke

gemeenschap van Jeruzalem mogelijk was geweest. Met name

Jezus’ nadruk op de innerlijke moraal, de gesteldheid van het

hart, de intentie.

Aristoteles had dat ook al uiteengezet in zijn Ethica (3).

Daarin zegt hij, dat – belangrijker nog dan uiterlijk gedrag –

het de innerlijke gesteldheid van een mens is. Als die innerlij-

ke gesteldheid niet zuiver is, is er geen sprake van moreel

goed gedrag. Het gaat immers niet alleen om wat objectief

waarneembaar is, maar ook en vooral over de subjectieve in-

stelling, de houding van de mens. Doet een mens iets automa-

tisch en onbewust, of bewust en vanuit een vrije houding?
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Zonder deze bewuste, vrije houding was er voor Aristoteles

geen sprake van een moreel goede daad.

De gnostische christenen verstonden dit als: zonder ‘gno-

sis’, ‘de kennis van het hart’ , ‘aandacht en liefde’, ‘tegen-

woordigheid van geest’ is geen daad moreel goed. Jezus had

dit immers, volgens hen, ook zo gezegd. We vinden daarvan

veel getuigenissen in de teksten van de bibliotheek van Nag

Hammadi. In het daar gevonden Evangelie van Philippus komt

een interessante case voor, die aan Jezus wordt voorgelegd.

Opnieuw zijn het de wetgeleerden die Jezus op de proef stel-

len. Nu over de vraag of het geoorloofd is op de sabbat te wer-

ken of niet. Het gaat hierbij niet eens om de vraag of het ge-

oorloofd is op de sabbat een goed werk te doen. De canonieke

evangeliën geven in voldoende voorbeelden aan dat Jezus hier

altijd datgene laat voorgaan wat een hoger praktisch nut heeft
(8). Maar gewoon werken, zoals je dat ook op andere dagen

doet? Jezus geeft dan een bijzonder onthullend antwoord. Hij

zegt: ‘Als je werkt op de sabbat en je doet het met kennis van

het hart (gnosis), dan is het altijd goed. En altijd als je werkt

zonder gnosis, is dat een gemiste kans.’(9). Bewust handelen

vanuit ‘weten’, ‘kennis van het hart’ blijkt voor Jezus het

kernmoment van het handelen. Uit andere teksten van dit

Evangelie blijkt bovendien dat Jezus ook nooit iemand be-

schuldigde van een zonde. Hij noemde het handelen zonder

‘gnosis’ een ‘gemiste kans’, een vergissing waar je van kunt

leren en die hersteld kan worden.

Geworteld in je wezen
De waarde hiervan begint in onze dagen steeds duidelijker te

worden. We kunnen immers gemakkelijk ons traditioneel mo-

rele houvast verliezen, omdat we – zelfs in de straat waarin we

wonen – met mensen van totaal verschillende culturen moeten

leven. Er ontstaan conflicten die soms hoog oplopen, omdat

we geen zicht meer hebben op wat nu onze gemeenschappelij-

ke normen en waarden zijn in de omgang met elkaar. In deze

‘botsing van de culturen’ is het zaak dat we, zoals eens in het

kosmopolitische Alexandrië, diep in onszelf gaan.

Dit werpt een nieuw licht op het leven volgens ‘de gulden

regel’. De kern hiervan wordt blootgelegd. Niet alleen wat je

doet, maar ook en vooral hoe je het doet is belangrijk. Pas een

daad, gedaan met ‘gnosis’, bewust en met aandachtige liefde,

is moreel waardevol.

Momenteel klinkt ons dat al niet vreemd meer in de oren.

We kunnen ‘gnosis’ verstaan als ‘heartfulness’, of ‘mind-

fulness’: helder en liefdevol,  los van je onbewuste automa-

tismen, in direct contact met wat er in je en om je heen ge-

beurt.

‘Mindfulness’ biedt, zoals de ‘kennis van het hart’, de moge-

lijkheid om onbewuste en negatieve gedachten en gevoelens

tijdig te signaleren en er anders mee om te gaan. Daardoor ben

je goed in staat om wat je bang maakt en stress bezorgt, wat

negatief en beperkend is, in jezelf door te krijgen en los te la-

ten. Zo handel je vanuit je levende wortels, vanuit je ware we-

zen. Je gedrag wordt dan als vanzelf doordrenkt van liefde.

Het leven wordt zo interessanter, levendiger en completer.

Ojas Th. de Ronde behaalde in 1970 zijn

doctoraal theologie aan de Universiteit van

Nijmegen. Daarna verbleef hij enige jaren

als spiritueel zoeker in India.

Na zijn terugkeer in Nederland begon hij,

samen met zijn vrouw, het coaching- en

counselingbureau Fenix en werd hij docent

aan de Humanuniversity, een internationaal

centrum voor therapie en meditatie. Momen-

teel geeft hij workshops, schrijft artikelen en

verzorgt wekelijkse webradio-uitzendingen

‘De Nieuwe Mens’, www.denieuwemens.eu

Noten
(1) Hillel’s uitspraak is te vinden inThe Babylonian Talmud, tractate 31a.

Hillel refereert hierbij aan een uitspraak in Leviticus 19:18, waarin

gesteld wordt dat je van ‘de vreemdeling in je midden moet houden als

van jezelf.’

(2) Ojas Th. De Ronde, Jij bent mijn geliefd kind, Reflectie, winter 2008

(3) Aristoteles, Ethica, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien

door Christine Pannier en Jean Verhaeghe, Historische Uitgeverij,

Groningen, 1999

(4) Friedrich Nietzsche. Die fröhliche Wissenschaft, 1882

(5) Immanuel Kant, Kritik der praktische Vernunft, 1788

(6) In 245 BC had de boeddhistische gemeenschap in het Verre Oosten

besloten monniken te sturen naar het Westen om daar de leer van

Boeddha bekend te maken. Enkele jaren later werden zij al in Alexandrië

gesignaleerd.

(7) The Nag Hammadi Library: www.nag-hammadi.com. Epistel of

Eugnostos.

(8) www.gnosis.nl/de-nag-hammadi-geschriften

(9) Voorbeelden hiervan zijn o.a. Mc 2:23 – 28, Mt 12:9 – 14 en Lc 6:1 – 5

(10) The Nag Hammadi Library: www.nag-hammadi.com. Het Evangelie van

Philippus.

* * *

*
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Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,

waarheen vlieden voor uw aangezicht?

Steeg ik ten hemel - Gij zijt daar,

of maakte ik het dodenrijk tot mijn verblijfplaats,

Gij zijt er.

Nam ik de vleugelen van de dageraad,

ging ik wonen aan het uiteinde van de zee,

ook daar zou uw hand mij geleiden,

uw rechterhand mij vastgrijpen.

Zei ik: duisternis moge mij overvallen,

dan is de nacht een licht om mij heen.

Zelfs de duisternis is niet donker voor u,

maar de nacht licht als de dag,

de duisternis is als het licht.

Ps 139: 7-12



Meditatie hervonden

Petra Schuurmans

Velen van ons zijn vroeg of laat wel eens met meditatie in aan-

raking gekomen en zijn daar, al dan niet op eigen wijze, mee

aan de slag gegaan. Wat houdt meditatie nu eigenlijk in?

Stilte van het denken
We zouden kunnen zeggen dat meditatie geen concentratie

is. Bij concentratie is er een zelf dat zich concentreert, en een

voorwerp waarop geconcentreerd wordt. Ware meditatie kan

eerder gezien worden als een toestand van niet-denken: als een

toestand van zuiver bewustzijn zonder inhoud.

Doorgaans zit ons bewustzijn vol rommel, zoals een met

stof beslagen spiegel. Onze menselijke geest kan gezien wor-

den als een onophoudelijke verkeersstroom, een eindeloze file.

Een gestage stroom van gedachten, verlangens, herinneringen,

ambities en angsten. Dag in dag uit. Zelfs als we slapen, is

onze geest al dromend aan het werk. Het denken gaat door.

Onze zorgen en onrust zijn nog steeds aanwezig. We bereiden

ons voor op de volgende dag. Ondergronds gaan de

voorbereidingen door.

Dat kan gezien worden als de toestand van niet-meditatie.

Meditatie is precies het tegenovergestelde. Er is geen ver-

keer en het denken staat stil – er zijn geen gedachten , er steekt

geen enkel verlangen de kop op, je bent doodstil – die stilte is

meditatie.

En alleen in die stilte kunnen we Waarheid leren kennen.

Waarheid zoals we die aan het begin van onze Dienst onder de

aandacht brengen. ‘Wij geloven dat God Liefde is en Kracht

en Waarheid en Licht….’

Een toestand van niet-denken
Meditatie dus als: een toestand van niet-denken. En we komen

nooit tot meditatie met behulp van onze geest, want onze

denkactiviteit houdt zichzelf in stand. We kunnen alleen ont-

dekken wat meditatie is door het denken opzij te zetten, door

koel, onverstoorbaar te zijn, door ons niet te vereenzelvigen

met het denken, door te zien wat er in onze geest omgaat; zon-

der te denken: dat ben ik nu.

Meditatie is die bewustwording, dat we niet zijn wat er in

ons hoofd omgaat. Als die bewustwording zich verdiept, volgen

er stukje bij beetje, af en toe enkele momenten – momenten van

stilte, momenten van louter ruimte, transparante momenten,

waarop niets zich (ver)roert. Alles is stil. In die stille momenten

weet je wie je bent en doorzie je het geheim van het bestaan.

Paradise regained
Vroeg of mogelijk later, kan er een dag komen, een gelukkige

dag, waarop meditatie een natuurlijke zijnstoestand voor ons

wordt. Denken is heel onnatuurlijk en wordt ook nooit natuur-

lijk. Meditatie is een natuurlijke toestand – een toestand die we

verloren zijn. Ons verloren paradijs, dat we kunnen herwinnen.

Kijk een kind in de ogen en zie die geweldige stilte en on-

schuld. Ieder kind komt in een toestand van meditatie op de

wereld, maar hij of zij moet de gedragslijnen van de maat-

schappij aanleren – moet leren denken, rekenen, redeneren, ar-

gumenteren – het moet woorden, taal, denkbeelden aanleren.

En langzaam, heel langzaam, verliest het kind het contact met

haar of zijn eigen onschuld.

Het wordt besmet, geconditioneerd en min of meer vergif-

tigd door de maatschappij. Gekneed tot een doeltreffend me-

chanisme, waarin de natuurlijke zuiverheid en onschuld ver te

zoeken zijn.

Het enige wat we eraan kunnen doen, is die verloren ge-

waande ruimte nog eenmaal of misschien zelfs wel telkens, te-

rugvinden. We hebben die ruimte gekend.

Als we dus vertrouwd raken met meditatie, zullen we tot

onze verbazing merken dat we al weten wat het is. We zijn het

alleen maar vergeten. De diamant is verloren geraakt in een

hoop rommel. Maar we kunnen hem herontdekken, we zullen

hem terugvinden: hij is van ons. Hij kan niet werkelijk verlo-

ren gaan, alleen worden vergeten.

We zijn geboren als mediterenden en leren dan te leven vol-

gens de wegen van de menselijke geest, maar onze ware aard

blijft diep van binnen als een onderstroom verborgen. Op een

dag, nadat we een beetje gegraven hebben, merken we dat de

Bron nog steeds stroomt. Een bron met fris water.

En het vinden van die Bron is ieders uiteindelijke Weg en de

grootste levensvreugde.

Petra Schuurmans is lid en voorzitster van de VK-kerkge-

meente ‘St. Franciscus’ te Rotterdam. Het ‘vrouwelijke

aspect’ en ‘het hart’ in religie, alsmede ‘meditatie’ liggen haar

na aan het hart.

* * *

19

Reflectie 7(2) zomer 2010

De menselijke gedachte is een macht, even werkelijk,
even reëel als een motor met honderden paardenkrachten.

De kracht van de gedachte kan genezen of doden.
Zij heeft wonden gesloten, die geen balsem helen kon.

uit: M. Kojc: “Het Leerboek des Levens”, 17de druk, Uitg. Servire



Een loopje met de zaaier

een overpeinzing

Jan Tiernego

‘De gelijkenis van de zaaier’  (Mattheus 13:3, Marcus 4:3 en

Lucas 8:5) hoorde ik voor het eerst als kind op de zondags-

school. Telkens als ik het verderop in mijn leven weer hoorde,

was het net of het me iets anders deed, ietsje meer te zeggen

had. Vreemd, want dat boek is niet veranderd, het stond al die

tijd in onze boekenkast, de Bijbel. En nu – ik ben de 70 al ge-

passeerd – nu overkomt me dat weer, het verhaal voegt me

weer iets toe, dit keer iets wat misschien wel het allerbelang-

rijkste is van alle keren dat het iets toevoegde. Ik vind het zo

leuk dat zo’n verhaal zo groeien kan van kinderogen naar vol-

wassen ogen.

Het verhaal volgens Mattheus:

Toen, op die zondagschool, weet ik niet meer of de predikant

er een uitleg bij gegeven had. Maar ik weet nog donders goed

wat voor uitleg ik er zelf aan gaf.

Toen dacht ik: “Ik moet alles goed doen, wat ik doe. Als ik

iets niet goed doe, is dat fout!” Net als die boer, die was ook

goed stom bezig door maar lukraak te zaaien zonder te kijken

wat hij deed. Logisch dat van dat zaad niets terecht zou komen

op paden, rotsbodems of tussen doornen.

Thuis kreeg ik een standje voor wat ik fout deed en soms

ergere straf. Op school kreeg ik strafregels of ik moest nablij-

ven. Of dat allemaal terecht was, doet er niet toe, ik deed iets

fout in de ogen van mijn ouders of van de meester. Het kwam

pas goed als ik het goed deed.

Die boer ook, hij zaaide net zo lang door tot hij een plek

had gevonden, waar het wél wilde groeien. Net als die boer

moest ik leren om door te gaan net zolang tot ik het goed kon.

Veel later hoorde ik de uitleg dat “het zaad het woord van

het Koninkrijk is”, dat tot alle mensen wordt gesproken. Maar,

helaas, hoewel allen het horen, hoort niet iedereen het op de-

zelfde wijze.

Mijn aanvankelijke zienswijze
Ten eerste zijn er mensen, die altijd voordringen, altijd voor-

aan staan, maar tot wie de bedoeling van het woord helemaal

niet doordringt. Ten tweede zijn er mensen die het horen, even

enthousiast worden, maar het weer loslaten, omdat zij de bete-

kenis erachter, de diepgang niet kunnen volgen.

Ten derde zijn er die het woord horen, er wel door worden

gegrepen, maar zij hebben nog zó veel leukere andere dingen,

waar ze vol van zijn. Ze kunnen hun gedachten er niet vrij

voor maken.

Ten vierde zijn er, die het horen, er door worden gepakt en

het vasthouden. Bij hen ontkiemt iets, ze gaan er op door, ge-

dachten komen tot bloei, en het houdt niet op.

Toen ik later met mensen om moest gaan, kreeg ik door hoe

goed deze gelijkenis van de zaaier is. Want wie kent ze niet: de

mensen, die er niks van snappen, anderen die het half snappen

of zij die niet echt aandacht voor je hebben en dan zijn er toch

gelukkig nog een paar mensen, die het wel goed snappen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik de gewoonte heb gekregen

om mensen in hokjes in te delen. Of het nou familie of vrien-

den zijn, mensen in de straat of op het werk, ze zitten overal,

lieden, die met een totaal onbegrip voor wat jij zegt of doet, je

de rug toe keren, links laten liggen, die niets van je goede be-

doelingen willen weten en eigenlijk het liefst zichzelf horen.

Of zij die half naar je luisteren, zonder echte interesse. Of hun

hoofd staat er niet naar.

Maar gelukkig zijn er altijd nog een paar mensen met wie

je het goed kunt vinden, bij wie je je verhaal kwijt kunt. Daar

voel je je thuis, respect, vriendschap, liefde. Een plek waar je

jezelf durft te zijn, waar je je kunt ontplooien.

Ik betrapte me erop dat ik eigenlijk alleen met die laatste

groep wilde omgaan. Want bij al die andere groepen is het

toch maar parels voor de zwijnen, nutteloos; en goed om daar-

aan maar gauw voorbij te gaan. Alleen nog goed geaarde men-

sen om me heen, ja. Ik vond het dan ook heel logisch dat soms

de voorlaatste zin van de tekst van de zaaier als volgt werd

voorgelezen:

“Maar het óverige deel viel in goede aarde!” ... Natuurlijk.

Niets liever dan dat! ... “Leg alles daar maar neer!”

“Wie ...oren ...heeft ...hore!”
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Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.

En als hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de

weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.

En een ander deel viel op steenachtige plaatsen,

waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op,

omdat het geen diepte van aarde had;

maar als de zon opgegaan was,

zo is het verbrand geworden,

en omdat het geen wortel had,

is het verdord.

En een ander deel viel in de doornen,

en de doornen wiesen op en verstikten hetzelve.

En een ander deel viel in de goede aarde,

en gaf vrucht,

het een honderd-,

het ander zestig-,

en het ander dertigvoud.

Wie oren heeft hore!



Waarom staat dat zinnetje daar toch!? Ik heb dit zinnetje eer-

lijk gezegd nooit eerder serieus genomen. Ook Marcus en Lu-

cas eindigen ermee, dus moet het een echte bedoeling hebben.

Zou het kunnen dat die evangelisten me zeggen willen: “Ho,

ho, jongen! Jij bent er nog niet!”?

Ik kwam er niet uit en bleef lange tijd hierop steken. “De

zaaier” maalde zo een tijdje door in mijn hoofd. Tot dan toe

had ik de zaaier bekeken vanuit een standpunt, waarbij ik zelf

natuurlijk op de goede grond stond. Ik keek met de verteller

van het verhaal mee. Ik kon met hem zeggen: “Kijk zij!”

Ik behoorde tot de groep mokkende mensen, de categorie

die zegt: “Ze dit en ze dat! Het komt allemaal door ze!”

Bij toeval werd ik geholpen door het prachtige boek “Ein-

delijk thuis” dat gaat over de verloren zoon, naar het schilderij

van Rembrandt, geschreven door Henry Nouen waarin hij een

verrassende eigen kijk geeft op dat schilderij, op de zoon, op

de vader en op de boze broer in het donker.

De zaaier beweegt en gaat voort
Zo kwam het dat ik mij het verhaal van de zaai-

er probeerde voor te stellen als op een groot

schilderij, met alles erbij, een zaaier op een

groot veld, met al die soorten ondergronden,

met daarop al die soorten mensen ... Maar dan

wel zo dat déze zaaier bewéégt, dat hij lóópt zo-

als een zaaier loopt, die bij elke tweede stap een

handvol zaait. Hij loopt en zaait, loopt ... en

zaait, ...loopt ...en zaait... Hij ...kijkt ...niet

...om! Wat?? ...Hij kijkt niet om ?

Ja, inderdaad, het klopt met het verhaal:

“Zie, een zaaier ging uit om te zaaien”. De zaai-

er kijkt nergens om. Hij loopt door. Hij geeft

niet aan het éne meer en aan het andere minder.

Hij selecteert niet, hij stopt niet. Neen, steeds

eenzelfde handvol, elke tweede stap, het hele

veld af. Alsmaar voort, tot hij... in de verte

verdwijnt.

Is dàt nu de boodschap van de gelijkenis

van de zaaier? Is deze houding van de zaaier

waar het om gaat? Is dit mijn les? Me schamen

dat ik teveel gelet heb op de bodem, op de men-

sen en niet op de zaaier?

De zaaier zaait geen vruchten, geen hapklare

brokken, geen eindproduct, hij zaait ook geen

graan. Nee, hij heeft zaad. Hij zaait zaad, kiem-

zaad, dus iets wat nog ontkiemen moet! En ook

nog met de toevoeging 100-voud, 60-voud en

30-voud. Hier weet ik te weinig van, deze getal-

len laat ik me graag eens uitleggen als ik meer

volwassen ben.

Nu lees ik, dat “De zaaier” één van de 41

bijbelverhalen is, die een gelijkenis wordt ge-

noemd. En dit met opzet, omdat onder het

woord ‘gelijkenis’ niet een verhaal wordt ver-

staan, waarin op een uiterlijk aantrekkelijke en

begrijpelijke wijze “het ware” tot klaarheid

wordt gebracht, maar een raadsel, dat een

ingewijde kan oplossen.

Laatst viel me nog iets op! De zaaier wordt

niet met een hoofdletter geschreven. De evang-

elist heeft aan alles gedacht! De zaaier kan dus

iedereen zijn, u kunt het zijn, ik kan het zijn, een bedelaar kan

het zijn, “vul maar in” kan het zijn.

Maar Mattheus schrijft wel dat het zaad het Woord is.

Het is dus aan mij, aan ons, te herkennen wanneer het

Woord klinkt. Het openbaart zich in alle gedaanten. Het is

evenzo aan mij, en aan eenieder die dit verhaal aanspreekt, om

een zaaier van het Woord te zijn. Wie oren heeft hore!

Jan Tiernego is lid van de VK-kerkgemeente ‘St. Michael and

all Angels’ te Naarden.

* * *
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Tekening: De zaaier – Vincent van Gogh



Postmortaal Perspectief

Hans Feddema

Dit artikel is een college in aansluiting aan mijn artikel “Een

eeuwig wezen, zij het in een eindig voertuig” in Civis Mundi,

48e jrg, febr. 2009, p. 41-46. (ook op m’n website). ¹)

Inleiding
Als wetenschapper merkte ik, het paradigma ten spijt, dat er

meer is tussen hemel en aarde of dat er naast de onze ook een

onzienlijke, geestelijke wereld bestaat. In Civis Mundi stelde

ik me kwetsbaar op. Ik stak niet onder stoelen of banken, dat

er daarin sprake was van kairos , het ‘eeuwige nu’ of tijdloos-

heid en daarnaast in de zichtbare wereld sprake van chronos,

tijd met begin en einde. Althans zoals wij deze zien.

[Immanuel Kant: we hebben slechts kennis van de werke-

lijkheid zoals we waarnemen en niet van de realiteit zoals die

werkelijk is. Uit zijn: Kritiek van de zuivere rede.]

Hoe dan ook, ik sprak ook over synchroniciteit, een term

afkomstig van de voor ons nu belangrijke filosoof en psychia-

ter Carl Gustav Jung. Belangrijke items van deze grote man

zijn: 1 (Collectief) onderbewuste, 2 Archetypen, 3 Individua-

tie (contact krijgen met je Hoger Zelf), 4 Zie het kwaad onder

ogen, maar bestrijd het niet, 5 Het kwaad komt ook uit God en

6 Erken je schaduwen. Synchroniciteit geeft aan dat kairos en

chronos, dus beide twee werelden, elkaar even heel na kunnen

komen, bijvoorbeeld via een vreemde ontmoeting, ‘toeval’, te-

lepathisch voorval, innerlijke waarschuwing of zelfs plotse-

linge helderziendheid .

Synchroniciteit is een voorval zonder dat daarvoor een oor-

zaak is. Het is dus een non-causaal verbindend principe. We

zien coïncidenties. Je bent bijv. aan het opruimen in een kast en

dan valt er een cadeautje uit, van iemand die je jaren niet zag.

En een uur later word je door deze opgebeld, zomaar. Of je las

in een krantenartikel een nieuwe behandelingsmethode voor

huidkanker en zonder reden besluit je die krant te bewaren. Een

maand later hoor je van een familielid dat bij hem recent huid-

kanker is geconstateerd. Je geeft hem dat artikel, wat hem zo

aanspreekt, dat hij kiest voor die nieuwe behandeling, wat hem

zijn leven redt. Je kunt het ook affirmeren. Ik ken een vrouw die

in april in de lucht gooide dat ze vóór 1 september weer een

partner wilde. Er gebeurde niets tot zij op 31 augustus een

vriendin opzocht in een ziekenhuis en ineens, wauw, oog in oog

met hem kwam te staan. ‘Hemel’ en aarde raken elkaar dan.

Maar los van affirmatie merken we goed kijkend, dat het

leven veel synchronischer verloopt dan we denken. Je ziet het,

als je je intuïtief richt op dat onderliggende veld van oneindige

mogelijkheden, via een plek diep in jezelf en als je je bewust

wordt van de verwarrende dans van coïncidenties. Ook Dee-

pak Chopra, die ‘een intelligente, altijd stromende creatieve

kracht achter ons universum’ ziet, wijdde er een boek aan met

de titel ‘Synchronisch leven, de onbegrensde kracht van zinvol

toeval’, 2003, 14.

Op die kracht achter het universum kom ik terug, en ook of

helderziendheid nu toeneemt.

Synchroniciteit strijdt met het heersende paradigma in de we-

tenschap, nl. dat materie de moeder zou zijn van alle verschij-

ningsvormen en alle verschijnselen, ook van bewustzijn en dat

alleen zintuiglijke kennis en uitsluitend de zichtbare wereld re-

ëel zou zijn. Ik onderschrijf dat paradigma niet en als ik er niet

mee in lijn ben, dan zit ik daar niet mee. Er zijn ‘waarheden

van de ziel, bijv. voorstellingen die op archetypen berusten,

die fysisch verklaard noch bewezen of bestreden kunnen wor-

den’ aldus Jung, ‘maar die je ook niet weg kunt redeneren’

(Antwoord op Job, 1971, 9/10). ) Bovendien heeft kwantum-

fysisch onderzoek recent aangetoond, dat bewustzijn of de

geest het primaat heeft en niet de materie. Dus precies anders-

om dan steeds gedacht werd in het reductionisme. Ik verwees

al naar studies als Ervin Laszlo: Bezielde kosmos en Lynn

McTaggert: Het Veld en Rupert Sheldrake: Morphogenitische

Velden. Van Frans Erwich kwam deze zomer uit Het Paradig-

ma Voorbij, een andere kijk op wetenschap, mens en natuur.

In ruim 250 pagina’s toont hij het tekortschieten van het mate-

rialistische verklaringsmodel aan.

De statistische methode lukt trouwens bij antropologen

vaak niet, we moeten veelal overgaan tot de intuïtieve ook wel

verstehende methode en tot diepte-interviews en doublecheck,

zo niet triplecheck. Je moet soms de ziel van een gebruik, ritu-

eel, mens of dorp blootleggen. Ja bloot leggen is een goede be-

schrijving, omdat er achter de dingen een innerlijke dimensie

verscholen gaat. Ook achter de tekst van oude wijsheidsge-

schriften. Vergeet je die spirituele of metaforische dimensie en

neem je de tekst letterlijk, dan is dat misbruik en word je een

‘fundamentalist’. Je mist zo de betekenis en loopt vast, doordat

de tekst gestolde lava wordt. Mythen geen waarde toekennen

is een groot misverstand. Ze komen spontaan tot stand vanuit

het collectief onderbewuste. Mythen vertellen op hun eigen

wijze met behulp van symbolen en metaforen de zin van het

leven, de zin van de wereld en de zin van de cultuur. Ook

sprookjes. Ze vanuit een materialistisch vooroordeel veron-

achtzamen, is onverstandig.

Tot zover mijn inleiding.

Onze perceptie van het postmortale is tegelijk een perceptie

van het leven. Dood en leven horen bij elkaar. Als de mens zo-

wel qua bewustzijn als qua lichaam continuïteit ervaart, gaat

het mij om ervaren in het leven nu. Kortom, voor dit onder-

werp kunnen we niet om ons wereldbeeld heen.

In de Middeleeuwen was de vraag naar het postmortale

geen issue. Eenieder ging er bijna zonder uitzondering vanuit

dat men voortleefde. Men wist het van binnenuit en ook het

geestelijke klimaat was er naar, nog afgezien van het feit dat

men korter leefde dan nu. En dat terwijl de middeleeuwers niet

wisten dat miljoenen cellen van het lichaam elke dag sterven

en zo de geboorte van nieuw leven mogelijk maken. Terwijl

wij nu door de wetenschap ons meer bewust kunnen zijn van

het cyclische in de kosmos, dat leven uit de dood ontstaat en

dood uit het leven, drukt de huidige mens niettemin de dood
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wat weg en ziet hij nauwelijks meer dat leven en dood twee

kanten van dezelfde werkelijkheid zijn. Misschien chargeer ik,

want ik sprak in Civis Mundi ook over een spirituele revolutie

die thans van onderop overal gaande is.

Maar voordat ik verder ga, eerst even stilstaan bij ons we-

reldbeeld.

Wat is ons wereldbeeld?
1) Het antieke wereldbeeld

2) Het manicheïsche wereldbeeld.

3) Het materialistische wereldbeeld.

4) Het theologische wereldbeeld.

5) Het geïntegreerde wereldbeeld. (ik deelde een uitvoerige

versie uit)

De wereldbeelden lopen bij ons soms door elkaar.

Het antieke, met een hemelse en een aardse sfeer en van

‘zo boven zo beneden’, is wat vaag over het postmortale en

werkt nog door via de invloed van de Bijbel en de verhalen

van de Griekse mythologie op ons. Wordt wel minder. Dat

geldt zeker voor het autoritaire, jaloerse Godsbeeld van een

Jahweh en ook voor de perceptie van dodenrijk, hel en hemel.

Het tweede leefde alleen in de eerste drie eeuwen, maar

een effect kwam later weer terug via het celibaat, het klooster-

wezen en de Katharen. Dood is

bij nr. 2 minder erg, het draait

om geest.

Het derde is het wereld-

beeld van de wetenschap en de

moderne mens. Recent komt er

enige openheid richting psycho-

somatisch ziek zijn of een niet

uitsluiten dat er ‘iets’ is, maar

‘dood is dood’ overheerst niette-

min in dit wereldbeeld. Mens is

zijn lichaam.

Het vierde, waarbij een God

op afstand straft en beloont, distantieert zich van het materia-

listische (nr. 3), is een wat gespleten of schizoïde constructie,

zo van op zondag geloof ik dit en op de maandag tot zaterdag

dat. Mens is vooral lichaam en ook geest.

De Kerk heeft in dezen vooral Aristoteles’ visie overgeno-

men: van ‘een God die boven alles uit troont, die wel het doel

van alles is, maar toch buiten de wereld staat’. Zo’n objectieve

God leidde niet alleen tot een dualistische kloof tussen God en

de wereld, maar ook tot de wetenschappelijke eis van objectie-

ve, rationele kennis en een ignorering van mystiek. (Zie ook

Willigis Jager, Elke golf is de zee, Mystieke spiritualiteit,

2005.) Vandaag doen door monotheïsme beïnvloede, autoritai-

re godsbeelden nog opgeld. Hetzelfde geldt voor de nogal

vage beelden van vagevuur, hemel en hel, maar dat wordt wel

minder.

Het vijfde wereldbeeld: Geest voor stof
Het vijfde is opkomende. Het heilige zit hier ook in de we-

reld. Het is God within, kosmos en mens zijn bezield. Materie

vergaat, de geest niet. Lancaster hoogleraar Paul Heelas, sa-

men met Linda Woodhead de schrijver van The Spiritual Re-

volution: why religion is giving away to spirituality, 2005,

zegt: ‘De toekomst is aan creatieve en open vormen van spiri-

tualiteit en niet meer aan de traditionele religie met een trans-

cendente God hoog in de hemel. Hij is nu meer het heilige of

goddelijke dat in het leven zit en dit als energie doortrekt’

(Volzin 20-4-07). Hij deed er onderzoek naar en noemt het

een ‘brede beweging’. Recent WRR-onderzoek bevestigt, dat

er in ons land nu circa vier miljoen ‘ongebonden spirituelen

zijn’. De gezaghebbende Canadese filosoof Charles Taylor

zegt in zijn boek Een seculiere tijd, 2009: Wij staan pas aan

het begin van een nieuw tijdperk van religieus zoeken, waar-

van niemand het resultaat kan voorspellen. Dat religie door

moderniteit teloor zou gaan, noemt hij een fabel.

Dit wereldbeeld sluit aan bij Plato, bij wie God zowel in

als boven de wereld is. De wereld is bij nr 5 in wezen niets an-

ders dan de verschijning van het goddelijke, waarbij ook wij

het goddelijke oerprincipe kunnen ontdekken.

Mijn positie? Zelf zie ik de mens als een in principe spiri-

tueel wezen, dat hier is om menselijke ervaringen op te doen,

maar dat het contact met zijn innerlijke bron is kwijtgeraakt,

zich daarom afgescheiden voelt en zich daardoor in arren moe-

de maar vereenzelvigt met zijn voertuig, het lichaam. Gevolg

is dat hij eenzaamheid, tekort, angst en pijn voelt in zichzelf.

Reden dat psychiaters en artsen het druk hebben.

Het draait, wil de mens zich terugvinden, om 1) zelfkennis

en 2) transformatie. Bij ‘ken jezelf’ denken we aan Socrates en

Boeddha, maar ook Jezus zegt in het Thomas-evangelie: ‘Als

jullie jezelf niet kennen, zijn jullie

in grote armoede; zelfkennis ont-

sluit de kennis van het Al’. Dat ‘Al

ben ik’, zegt Jezus en opmerkelijk

is dat Hij toevoegt: ‘Kloof een stuk

hout en ik ben daar, til een steen

op en jullie zullen me daar

vinden’. Dat lijkt dus nogal op het

vijfde wereldbeeld. De aanhef van

dat evangelie is overigens: Dit zijn

de geheime woorden die de Leven-

de Jezus sprak en die Didimus Ju-

das Thomas opschreef. En Jezus

zei: Ieder die de betekenis van deze woorden vindt, zal de dood

niet smaken’. M.a.w. ieder heeft onsterfelijkheid of beter: is zich

bewust van de onsterfelijkheid van zijn / haar diepste wezen.

‘Zo binnen, zo buiten’ is nr 5. Jezus praat ook in zijn betogen in

de Bijbel steeds over de buiten- en binnenkant naast elkaar, – zo

van ‘overspel mag niet, ja okay, maar wie als getrouwde iemand

aanziet om te begeren, deed die niet reeds overspel in zijn hart?

Of: gij zult niet doden, ja okay, maar wie in ruzie leeft met zijn

broer, is die niet ook aan het ‘doden’? –, Hij richt zich voortdu-

rend op het zielsniveau van de mensen. (Jakob Slavenburg,

Inleiding tot Esoterisch Christendom, 2005, 35). Welnu, als je

een spiritueel wezen bent, zoals ik betoog, dan heeft zowel het

leven op aarde als de dood een doel: Ervaringen opdoen en le-

ren van je schaduwen, innerlijk groeien dus. De incarnatie is

daarvoor wezenlijk. En dus ook je schaduwen en opgepoetste

ego-ideaal onder ogen zien en je lichaam noch je sensualiteit

ontkennen. Lichaam, seks en moeder aarde, daar is niks mis

mee. Het hoort bij het ervaren van de incarnatie en hoe meer in-

tieme relaties des te beter, bij wijze van spreken, omdat ze fung-

eren als een spiegel voor je, als een onderdeel van de leerschool

in je levensreis. We moeten als het ware door het aardse leven

heen om het te kunnen relativeren, m.a.w. te ontdekken, dat het

hoe spannend ook vaak, niettemin een illusie is. Transformatie

gaat via ervaringen.
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Mijn positie? Zelf zie ik de mens als een in prin-

cipe spiritueel wezen, dat hier is om menselijke

ervaringen op te doen, maar dat het contact met

zijn innerlijke bron is kwijtgeraakt, zich daarom

afgescheiden voelt en zich daardoor in arren

moede maar vereenzelvigt met zijn voertuig, het

lichaam. Gevolg is dat hij eenzaamheid, tekort,

angst en pijn voelt in zichzelf. Reden dat

psychiaters en artsen het druk hebben.



En de dood dan ?
De filosoof Naropa: ‘De dood is een groot leermeester voor

ons, omdat het onderscheid maakt tussen wat essentieel is en

wat illusie is.’ Maar zo voeg ik toe: ‘We hoeven daar niet op

te wachten, het is mogelijk nu al te doorzien dat we rollen spe-

len, maskers dragen en dat verslavingen illusies zijn, ons on-

vrij maken. ‘God within’ in wereldbeeld 5, die zowel een Met-

gezel als een mysterieuze kracht is, betekent een goddelijke

vonk in de mens, latent dan wel manifest. We zijn hier om die

vonk al worstelende met onze schaduwen a) te ontdekken en

b) tot groei te brengen om zo tot echt menszijn te ontwaken en

in harmonie te komen met het Al. We hebben in wezen twee

‘zielen’ in één borst, namelijk ons ego en die goddelijke kern

of essentie. Een mooi verhaal in de klassieke Bhagavad Gita is

over een koets met paarden (emoties) en een koetsier (’t kleine

ik of ego) en de goddelijke leiding (je goddelijke kern of

vonk) in de koets, naar wie je als koetsier hebt te luisteren, als

het goed is. Die goddelijke vonk in ons is grote vooruitgang,

maakt ons minder klein en schuldbewust dan de kerkelijke

perceptie van ‘zondig te zijn en niet in staat tot enig goed’.

Vandaag spreken we over 1) authenticiteit, 2) individualiteit

en 3) innerlijke kracht en niet over klein en zondig.

We zijn zowel vergankelijk – miljarden cellen van ons

lichaam sterven elke dag, ik zei het al – als een voortzetting. Als

je een tweede keer in dezelfde rivier baadt, heet die rivier nog

wel rivier met een bepaalde naam, maar is ze niet dezelfde ri-

vier. Niets is vaststaand, ook niet onze identiteit. Gevoelens en

denkbeelden worden evenals onze cellen geboren en gaan dood.

Belangwekkend, hoe Thich Nhat Hanh dat verwoordt in zijn

boek ‘Geen dood geen vrees, Bemoediging en wijsheid voor de

levenden, 2008. Kijk naar een doosje lucifers – zegt deze icoon

uit Vietnam, het land dat hij moest ontvluchten tijdens de Viet-

namoorlog als geweldloos actieve verzetsmonnik en die nu een

bloeiend en zeer gastvrije gemeenschap heeft, ver ten zuiden

van Parijs, Plumvilage, – kijk naar een doosje lucifers, zegt hij,

en als je goed kijkt, kun je de zich nog niet gemanifesteerde

vlam al zien. De voorwaarde is een beweging met je vingers.

Vraag je dan, ‘vlam waar kom je vandaan’ of na het doven

‘vlam waar ben je gebleven’? Nee. Of als je een tweede kaars

aansteekt, vraag je dan of die vlam dezelfde is als de eerste dan

wel ervan verschilt? Nee, je voelt de verbondenheid. En op p.

84 zegt hij. ‘Geen komen en geen gaan is de ware aard van de

werkelijkheid, je bent nergens vandaan gekomen, je gaat ner-

gens heen. De roos, de wolk, de bergen – alles is zoals het is.

Hun aard is de aard van geen komen en geen gaan. Sterven wil

niet zeggen dat je van iets tot niets wordt. Geboren worden wil

niet zeggen dat je van niemand plotseling iemand wordt. Er is

alleen manifestatie, die berust op voldoende voorwaarden en het

ophouden van de manifestatie, bijv. wat we ‘sterven’ noemen

berust op onvoldoende voorwaarden’.

Je bent kortom zowel vergankelijk als een voortzetting. In

de Zen-film ‘Waarom Bodhi Dharma naar het Oosten vertrok’,

hoorde ik een stervende meester zeggen: ‘Weggaan is aank-

omen en aankomen is weggaan’. Alleen in onze westerse per-

cepties zien we dat wat anders. We spreken bijvoorbeeld van

happy birthday, als we onze verjaardag vieren. In een groep stu-

denten, herinner ik me van vroeger, zeiden we eens: ‘wat een

onzin eigenlijk, kunnen we niet onze conceptiedag vieren?’ Die

conceptie was er immers toch eerder. Maar als je goed nadenkt,

was het voedsel dat je vader en moeder tot zich namen er ook

eerder en een voorwaarde dat hun zaad of eitje konden fung-

eren. En wat voor oorsprong heeft dat voedsel niet van planten,

dieren etc, het duizelt je, zeker als je de genen van je over- en

overgrootouders en hun voedsel er nog bij haalt. Ik ben als Hans

Feddema geen op zichzelf staande identiteit, maar verbonden

met de aarde en de kosmos. Zowel in de oorsprong als in de

continuïteit. Waarom Happy Birthday niet als ‘Happy Continua-

tion Day’ vieren? ‘Als de geboortedag een voortzetting is – je

bent in wezen ‘nooit geboren, je bent er al lang, heel lang’, zegt

Thich Nhat Hanh, dan is volgens hem ‘dat wat je sterfdag noemt

ook een voortzettingsdag’. Je zou jezelf op die dag een

‘gelukkige voortzetting kunnen toewensen’(p.86 ). Een voort-

zetting, omdat we niet losstaan van God van het goddelijke, het

uiteindelijke. Dat is het fundament van ons bestaan. En of we

dat beseffen of niet, ‘we bevinden ons aldoor in dat

uiteindelijke’ volgens Hanh. Ik citeer: ‘En in welke dimensie we

vertoeven, wordt bepaald door wat we met ons meedragen. Als

je veel verdriet, vrees en begeerte met je meedraagt, sta je waar

je ook heengaat in contact met de bewustzijnswereld van lijden

en hel. Als je mededogen, begrip en vrijheid met je meedraagt,

sta je waar je ook heengaat in contact met de uiteindelijke di-

mensie, wat de Christusfiguur het koninkrijk Gods noemt’(110).

Samenvattend zegt hij dat 1) het lichaam niet los in ruimte en

tijd staat, 2) dat we veel meer zijn dan ons lichaam en 3) dat ge-

boorte en dood slechts percepties, slechts ideeën zijn.

Mystieke eenheid
Iets concretere aanwijzingen over waarin we dan meer zijn

dan ons lichaam, kom ik in de esoterische en mystieke tradities

tegen, ook bij de soefi’s en de antroposofie. Ja mystiek of spi-

ritualiteit, dat is vandaag de dag de vorm of ervaring waarin

religie weer terugkomt bij de moderne mens. Mystiek als het

naar binnen gaan en luisteren naar je innerlijke leiding en spi-

ritualiteit als stille kracht van goddelijkheid en vertrouwen,

waardoor je blijmoedig en liefdevol kunt leven. Beide zijn

echter eeuwenlang onderdrukt geweest. Ook de mystiek, het

sterkst bij het christendom, de soefi’s en de Joodse kabbala

hadden het ook niet altijd gemakkelijk, maar de christelijke

mystiek had het ‘t moeilijkst.

En dat terwijl de stichter van het Christendom, Paulus, ook

een mysticus was. Zijn er behalve bijna-doodervaringen de

laatste tijd ook nogal wat uittredingen, Paulus had ze ook. Hij

beschreef dat als ‘geweest te zijn tot in de derde hemel’, wat

esoterici noemen ‘de hoogste Lichtwerelden’, waar je meestal

een inwijding krijgt in de geheimen van de geestelijke wereld.

Ook bij Damascus, waar Paulus drie dagen niet kon zien en

niet at en dronk – wat normaal niet kan in zo’n klimaat – had

hij zo’n uittreding uit het lichaam. De Kerk heeft dat noch

begrepen noch willen begrijpen.

De mens bestaat uit vier, nl. 1) het fysieke lichaam, 2) het

etherische lichaam of prana of qui , 3) het astrale lichaam of

de ziel en 4) de geest of de goddelijke kern, ook wel ter onder-

scheiding van het ego het hogere Zelf genoemd. Paulus wist

van die prana, dat onzichtbaar in ons fysieke lichaam zit en

ook in een dun laagje er omheen. In de Bijbel wordt dat de

adem Gods genoemd. De ziener Rudolf Steiner zegt dat in de

prana je vitaliteit zit en ook je geheugen. Het is een soort kos-

mische energie, die mensen soms voorbij horen suizen, als ie-

mand sterft. Het is onderdeel van een vierdelige mens. Paulus

kent ze ook,onderscheidt naast ziel en lichaam (1Thess.5:23).

ook geest. Maar in 869 was er in Constantinopel een concilie,
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waar dat werd geschrapt. De mens zou slechts uit lichaam en

ziel bestaan. Een begin om de mens klein te houden tegenover

een God of ‘Heer op afstand’ en tegelijk tegenover de geeste-

lijke machthebbers, die meenden voor het volk te moeten den-

ken? Geest geeft kracht en dat kan onrust geven. Beheersing

of niet, onze kern is dus eeuwen ontkend.

Een triest besluit om meerdere redenen, ook als het gaat om

de perceptie van dood en daarna. Als je niet weet hoe de mens is

samengesteld, dan is het postmortale moeilijk te begrijpen. Hoe

dan ook, de ziel werd wel gehandhaafd, met als gevolg dat men-

sen wel eens per ongeluk ziel en lichaam met elkaar verwarden.

Gandhi niet: ‘Bij de meeste mensen slaapt de geest’, reden dat

‘ze geen zielskracht hebben’,’maar als bij een mens de geest

ontwaakt, wordt daarmee de aarde een beetje opgetild’. Welnu,

het astrale lichaam is een vrij dikke laag om ons heen. Als wij

liever niet willen dat anderen te dicht bij ons komen zitten, dan

is dat omdat we er bewust of onbewust wat moeite mee hebben

dat zij in contact komen met ons astrale lichaam. Het geestelijke

lichaam, door Pim van Lommel ‘ non-lokaal bewustzijn’ ge-

noemd, door Paulus geest en dat vandaag ook het hogere Zelf of

de goddelijke vonk heet, is dus omhuld door drie lichamen, het

astrale, het etherisch en het fysieke, waarvan de eerste twee ook

wel bekend staan als aura.

In de ziel of het astrale lichaam zitten de astrologische

componenten vanuit de invloed der

planeten en onze driften en emoties of

ik-krachten. De laatste eeuwen is ook

de ziel meer en meer weg uit ons den-

ken. Nietzsche zei zelfs impliciet:

‘Laat ons de ziel er buiten laten’.

Eerst de geest en nu ook de ziel weg,

richting reductie tot louter lichaam. Logisch dat je dan een

kale wetenschap en armetierige samenleving krijgt.

Begrijpelijk dat mensen als Carl Jung en Pauli, denk aan

de film The Passion of the Soul, tijdens de rampzalige Tweede

Wereldoorlog zich niet alleen zorgen maakten over het bloed-

vergieten, maar ook over het teloor gaan van de ‘verborgen

dimensie’ bij de mens en naast de grote ‘noodzaak tot

bewustwording’ spraken over een noodlottige ‘gespletenheid

van de mens’, waarmee ze bedoelden de afgescheidenheid van

de mens en daardoor zijn eenzaamheid als gevolg van het dua-

listische bewustzijn.

Ik schreef in het julinummer (2009) van Spiegelbeeld ²)

daarover een artikel onder de titel ‘De Kracht van Moed Mild-

heid en Mededogen’, waarin ik betoog dat dit bewustzijn, dus

het te veel in tegenstellingen denken in plaats van in eenheid

leidt tot wij-zij-polarisatie, vijanddenken en oorlogen. Op mijn

website kunt u ook zien hoe ik dat onderbouwde. Het door ons

gemaakte onderscheid tussen goed en kwaad noemt Hans

Achterhuis in zijn boek ‘Met Alle Geweld’ de derde oorzaak

van oorlogen. Carl Jung zei tijdens WO II niet voor niets: ‘De

wereld hangt aan een zijden draadje, nl. de psyche van de

mens, de wereld wijzigt niet, als het individu niet verandert’.

Sindsdien is er het proces van individualisering, een grote in-

vloed van de psychologie en veel meer eenheidsbewustzijn.

(Pas als ik doorzie, dat mijn denken in tegenstellingen niet de

echte werkelijkheid is, omdat ik zowel het ene als het andere

ben, ben ik bij dat eenheidsbewustzijn aangekomen, dat meer

tijdloos is en minder conflicten kent.)

Niet onze hersenen sturen ons
Maar we zijn er nog niet. Door het materialistische paradigma is

de moderne mens gaan geloven dat zijn hersenen hem sturen. Er

waren echter tegengeluiden: te denken valt aan Einstein, die

veel spiritueler was dan we denken en die al wees op het belang

van de intuïtie als ‘belangrijk godsgeschenk’ en dat we dat he-

laas zijn vergeten en in plaats daarvan de ratio vereren. (Ein-

stein: ‘Je kunt op twee manieren je leven leven: een is alsof er

geen wonderen bestaan en de ander is, alsof alles een wonder

is). Cardioloog Van Lommel onderbouwt dat hersenen een uit-

stekend opvangstation en doorgeefluik zijn, maar niet meer dan

dat, maar dat het bewustzijn sturend is (Eindeloos bewustzijn.

Een gemeenschappelijke visie op de bijna- dood ervaring, 2007,

294). Ook zouden volgens hem neurofysiologische studies

‘onomstotelijk aantonen’, dat hersenen gevoelens en gedachten

niet verklaren, maar dat andersom bewustzijn dat doet en zelfs

hersenen kan veranderen. Zie ook de neurofysioloog John

Eccles, The evolution of the brain, Creation of the self, 1989.

Maar wat gebeurt er met de prana, het astrale lichaam en

het hogere Zelf of goddelijke vonk als het lichaam een lijk

wordt? Dus als het lichaam in volksmondtaal de geest geeft?

Ik schreef er al over in C.M.. Ook hoe de Soefi’s vanuit hun

mystiek, openbaringen en innerlijk weten daarover denken.

De Christusgestalte heeft hierover trouwens ook een in-

zichtgevend verhaal verteld, namelijk

dat van de arme Lazarus en de rijke

man, die na hun dood elkaar op af-

stand herontmoeten. Zeer authentiek

en niet louter een gelijkenis, mogelijk

een inzicht, meegenomen vanuit een

uittreding, die Jezus in zijn mysterie-

school op jongere leeftijd moest meemaken. Trouwens de vele

bijna-doodervaringen en boeken erover maken ook veel duide-

lijk. Het etherische lichaam gaat het eerst en dan komt er in de

etherische sfeer de eerste terugblik of filmisch overzicht op je

leven. Daarbij wordt het geheugen uit de prana tevens opge-

slagen in het astrale lichaam. Als dat ook uittreedt, gaat de

stervende de astrale sfeer binnen met het opgeslagen geheugen

en alle emoties en herinneringen.

Als de stervende dan nog leeft, kan hij of zij doordat de

sluier van beide omhullingen wegvalt of veel dunner wordt,

ineens helderziende worden, lichtgestalten zien en soms ge-

lukzalige ervaringen hebben. Wetenschappelijk onderzoek van

Emily Wiliams Kelly toonde aan dat 41% der stervenden zo’n

sterfbedvisoen heeft. De sterfbed-visioenen zijn er, zolang het

‘zilveren koord’ nog niet is doorgesneden. Dat verbindt het et-

herisch, astrale en geestelijke lichaam met het fysieke lichaam.

Ook de Bijbel vermeldt dat zilveren koord terloops in Predi-

ker. Bij bijna-dood is het nog niet doorgesneden, bij een

definitieve dood wel.

Bij de terugblik kunnen donkere pagina’s daarvan pijn ge-

ven, reden dat in veel culturen enkele dagen wordt gewaakt bij

het dode lichaam, wat troost en liefde geeft. Ik heb het meege-

maakt in zowel Botswana als Sri Lanka.Velen komen ook nog

aan in wat Dante (in zijn Divina Comedia) noemt de ‘loute-

ringsberg’, waar mensen vooral zouden terugblikken op hun

hoogmoed, toorn, afgunst, liefdeloosheid, gierigheid en gul-

zigheid. Je moet dat niet zien als een ruimtelijke plek. In de

geestelijke wereld is immers geen ruimte en tijd. Het is een

staat van bewustzijn, waarin je alle kans krijgt je voltooide le-
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Einstein: ‘Je kunt op twee manieren je

leven leven: een is alsof er geen

wonderen bestaan en de ander is, alsof

alles een wonder is



ven goed te doorvoelen, ook weer via een soort filmische te-

rugblik, net als later een derde keer nog in de astrale sfeer.

Daar is een doorvoelen en proberen goed te maken wat je an-

deren aandeed en er lijkt ook sprake te zijn van afkicken van

verslavingen. Het is een staat van zuivering, maar niet van

moralisering, je oordeelt zelf, een heel ander beeld dus dan

ons wel van het vagevuur is gegeven. We zien onze blinde

vlekken, maar ook de vooruitgang die we maakten. Het leidt

tevens tot het maken van een levensplan voor een volgend le-

ven. Ik sprak over de astrale sfeer. In Soefi-terminologie is dat

de djin-sfeer, samen met de Kamaloka.

Vooral in de astrale sfeer is de terugblik vrij intensief naar

het lijkt. Het gaat om de vraag in hoeverre we op aarde ge-

groeid zijn in liefde en in hoeverre we kennis en inzicht heb-

ben verworven in onszelf, de ander, het leven en de kosmos.

De geestelijke winst van het op aarde zijn en de toegeno-

men verinnerlijking worden meegenomen in het nieuwe le-

vensplan. Dan wordt het astrale lichaam teruggegeven, waarna

pas echt de ‘geest-in-ons’ met harmonie, kracht en schoonheid

vrij komt en een reis mag maken de Lichtwereld in, waar deze

soms ook wat doet, bijvoorbeeld jonggestorven kinderen op-

vangen of mensen uit de astrale sfeer begeleiden in hun groei

naar het licht. In de lichtwereld zijn ook nog weer zeven gra-

daties, waarnaar je mag opstijgen lang of kort, alvorens je

weer je weg terug naar de aarde gaat maken.

Bij de bijna-doodervaringen maakt men iets analoogs mee,

ook de terugblik en de reis naar het licht. George Ritchie zag,

zo schreef hij in zijn boek Terugkeer uit de dood, 1990 zowel

onder de levenden als de gestorvenen in steden op aarde stra-

lende witte wezens bezig met het bemoedigen en troosten. Hij

zag ook gestorvenen die gevangen zaten in eigen emoties en

denkgewoonten of in eigen haat en destructie. Het lijkt op wat

de ziener Swedenborg vertelt en ook lijkt het wel wat op het

verhaal van de rijke man en arme Lazarus, waarbij de rijke

man lijdt onder het feit dat hij niet meer kon eten en drinken,

wat nog steeds zijn verslaving was, terwijl de ‘arme Lazarus’

meteen met hulp van de engelen naar een van de hogere lichts-

feren opsteeg vlakbij Abraham, beter kon het niet. De ‘rijke

man’ had ernstige afkickverschijnselen. De les die het ons

voorhoudt is duidelijk, nl. dat het gaat om hoe wij ons leven

gestalte geven, richting liefde en inzicht dan wel macht en het

dikke-ik.

In de filmische terugblik gaat het daar ook steeds om.

Onsterfelijkheid wil immers zeggen dat het bewustzijn blijft

bestaan en bij de terugblik wordt getoetst.

Gezien de parallel met de echte dood, geef ik nog in tele-

gramstijl een samenvatting, gemaakt uit wetenschappelijke on-

derzoekers over de fasen van bijnadood-ervaringen.

1) De persoon stijgt op uit zijn lichaam

2) Hij bevindt zich in een donkere leegte

3) Hij zweeft met een grote snelheid door een tunnel.

4) Hij communiceert met gestorven verwanten of bekenden,

ook in latere fasen

5) Hij beweegt zich richting een helder licht, dat steeds groter

wordt tot hij er in wordt opgenomen.

6) Hij ontmoet een lichtwezen met overweldigende,

totale liefde en absolute kennis

7) Het licht vraagt hem wat hij met zijn leven gedaan heeft

8) De persoon ondergaat ’n terugblik, voelt de uitwerking

van zijn daden op anderen

9 ) hij voelt volkomen liefde en kennis en wordt erin opgenomen

!0) Hij gaat door het licht heen en ziet kristallen en schitterende

steden met mensen

11) Dan krijgt hij de keus om al of niet terug te gaan, waarbij het

licht benadrukt dat hij zijn taak in het leven nog niet heeft

volbracht of dat zijn dierbaren hem nog missen

12) Hij keert terug en ondergaat versneld en in omgekeerde volgorde

dezelfde stadia of bevindt zich plotseling weer in het lichaam.

(Margaretha van de Brink en Hans Stolp, Omgaan met gestorvenen.

Leven voorbij de dood, 2000, 116.)

Velen beseffen na deze BDE ineens waar het om gaat en zijn

herkenbaar veranderd. De meesten zijn niet meer geïnteres-

seerd in ‘mentaal geloven’ noch in ‘moeten’, maar in ‘leven

vanuit Zijn’ en ervaren, terwijl ook liefde en vergeven hoge

ogen bij hen gooien. Wetenschappelijk hebben de BDE’s ook

gevolgen. De belangrijkste puzzel voor de wetenschap is im-

mers, dat de betrokkenen zich met hun verruimde bewustzijn

in een dimensie bevinden, waar tijd en afstand geen rol meer

spelen en men behalve op meerdere plaatsen tegelijk zich in

een flits kan verplaatsen naar een andere tijd of plaats. Dat is

de betekenis van non-lokaliteit, dat er verbondenheid is altijd

en overal op elke moment, los van afstand. Dat kan de klassie-

ke fysica met hun inzichten en methoden niet verklaren. Maar

de kwantumfysica wel, via een vijftal nieuwe begrippen (zoals

superpositie, complementariteit,het onzekerheidsprincipe, het

meetprobleem en de verstrengeling) en de visie dat 1) alles

met elkaar samenhangt, 2) dat wij non-lokaal verbonden zijn

met het bewustzijn van anderen en als er een gebeurtenis

plaatsvindt, dat dan op hetzelfde moment het hele universum

verandert. En 3) dat alles onvernietigbare energie is en 4) de

informatieoverdracht uit velden via resonantie plaatsvindt, het

meetrillen in kleine deeltjes, beide de twee grootste ontdek-

kingen van de kwantumfysica.Voorts 5) dat de zichtbare fysie-

ke wereld het complement is van en wordt beïnvloed door de

onzichtbare non-lokale ruimte. Die laatste is leeg, een vacuüm

dus, maar met een oneindige hoeveelheid nulpuntenergie.

Welnu, dat sluit precies aan bij de ontdekking van wat Pim

van Lommel het eindeloos non-lokaal bewustzijn noemt en

Carl Jung het collectief onbewuste en Naropa het ‘goddelijk

principe als drager van het universum’. Die leegte is van waar-

uit het bewustzijn of de geest invloed kan uitoefenen. De

kwantumfysica ziet ons als individu met energie, verantwoor-

delijk voor ‘t eigen leven en voor ‘n positieve dan wel negatie-

ve instelling, omdat dat wat jij in de lucht gooit groot effect

heeft. Maar zij ziet ook een informatieveld, waarin herinne-

ringen zijn opgeslagen, een toegankelijk geheugen. Ook het

onze. Trouwens ons DNA heeft in elke cel een resonantiefunc-

tie, waardoor er een wisselwerking is met de erfelijke informa-

tie in de ruimte via het non-lokale bewustzijn. De grote ont-

dekking over het bewustzijn is dat behalve dat het non-lokaal

is, het ook functioneert als oorsprong of basis van alles. Dus

ook van de materiële wereld. Terwijl het niet te meten is. Je

kunt het vergelijken met de eveneens onzichtbare zwaarte-

kracht, die alleen uit zijn effecten kan worden aangetoond.

Een deel van dat non-lokale bewustzijn zit ook in of naast ons.

Het is wat ik al zei het hogere Zelf, dat anders is dan zowel het

ego als het lichaam. Vandaar de uitspraak: we hebben een

lichaam, maar zijn het niet.

Het non-lokale bewustzijn bevat ook nog elke ervaring uit

het verleden/herinneringen en speelt zo ons DNA langeter-

mijngeheugen informatie toe. Elke cel blijkt zo op grote af-

stand in staat via het individuele DNA te reageren op de ge-
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moedstoestand van de persoon aan wie de cel toebehoort. Dat

negativiteit en boosheid in onze cellen kunnen gaan zitten,

wordt dus plausibeler door dit alles. Het bewustzijn is overi-

gens nergens te lokaliseren, ook niet in de hersenen, het is

non-lokaal, eindeloos en verstrengeld met de door kwantumfy-

sica ontdekte non-lokale ruimte, zonder er identiek mee te

zijn. Elk deel van oneindig is oneindig, dus elk deel van be-

wustzijn is ook oneindig, aldus Van Lommel, terwijl het

lichaam laat zien onderdeel van de vergankelijkheid te zijn.

De Druïden wisten al dat de ziel ‘niet uitgeblust wordt’ (Van

Lommel, p. 304) en in de Upanishad, een der oudste geschrif-

ten, staat al bijna letterlijk wat Van Lommel ziet als non-lo-

kaal bewustzijn: ‘Bewegende is het en onbeweeglijk.Ver is het

en toch nabij. Het is overal, lichtend, zonder lichaam, heel,

smetteloos, zuiver,boven alles verheven, verstandig, wijs, al-

omvattend en eeuwig’ (307). Weggaan is aankomen en aank-

omen is weggaan, zei ik reeds.

Ten slotte: ik heb niet zoveel gezegd over het indirecte be-

lang van het proces van individualisering voor de spirituele re-

volutie die thans gaande is. Ook niet over het belang van zelf-

kennis. Ik heb wel vrij veel over de kwantumfysica gezegd

met het risico dat het wat technisch overkwam. Maar hun ont-

dekkingen zijn zo fenomenaal, ook paradigmatisch gezien, dat

ik ervoor koos. Gezien het heersende materialistische wereld-

beeld van de moderne mens, is dit een doorbraak, maar frap-

pant is dat het tegelijk komt met de spirituele revolutie van nu,

die een samengaan lijkt van een 1) ineens sterk verhoogde ac-

tiviteit vanuit de geestelijke wereld en 2) sterke toename van

individueel zelfonderzoek van ‘wie ben ik als mens’, twee lij-

nen waarin ook de BDE’s – of de openheid er voor – te plaat-

sen zijn, zowel het fenomeen zelf als ook het effect, nl. dat

men erna anders in het leven staat. En ook nu duidelijker ziet,

dat er sprake is van continuatie van het leven, ook na de

‘dood’, zij het in andere vormen.

Een andere revolutie tot slot is, dat de

geestelijk wereld vandaag de godsdien-

sten, hoe belangrijk hun rol ook was,

minder nodig blijkt te hebben als brug,

omdat wij vandaag zelf mystiek de weg

naar binnen lijken te kunnen vinden om

zo via zelfrealisatie op het spoor te ko-

men van de kracht van ons hogere Zelf. Want alleen door onze

schaduwen eerlijk onder ogen te zien en zo aan onszelf te wer-

ken, dus in de woorden van Hans Stolp ‘eerlijker, liefdevoller,

oprechter, ontvankelijker en zachtmoediger te worden, berei-

den we ons voor op het doen ontwaken van ons hogere Zelf, in

de richting van de nieuwe mens, een mens van wie vrede uit-

gaat, een mens die verzoening brengt in plaats van

verdeeldheid’ (Aan synagoge, kerk en moskee voorbij, 2006,

187). Die levensreis kan moeilijk zonder de confrontatie aan te

gaan met onze schaduwen. Zie het verhaal van Roodkapje. Zij

kwam uiteindelijk bij zichzelf uit, nadat ze een hele weg had

afgelegd in het donkere bos en door de wolf heen, een indivi-

duatieproces in termen van Jung, waardoor ze in de gaten

kreeg dat ze de verkeerde bloemetjes had geplukt, iets wat we

allemaal wel doen. Welnu als dit leren het doel is van onze in-

carnatie en mogelijke reïncarnatie, als dat het doel is van onze

levensreis, is angst voor zowel het leven als de dood een her-

senschim. ||

1). Dit gastcollege werd uitgesproken op 29-9 (Rotterdam) en op 12-

10 (Tilburg) 2009 op verzoek van Prof. Dr. S. W. Couwenberg in zijn

collegeserie postmortaal levensperspectief onder de titel:   Is elk zijn

tot niet-zijn geschapen?

2). Zie ook het zomer-nummer 2009 van Reflectie ||
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Doel en doelloos

de weg naar het doel
kent vele omwegen
elke mogelijkheid is vrij
een weg van het gevoel, het verstand
zonder doel, gelanterfant
een weg van zoeken en van vinden
alleen gaan en jezelf verbinden
van liefde en strijd
die je aangaat en vermijdt
al dobberend over de oceaan
heel zachtjes met onverwachts een orkaan
van onrust en macht
een weg die je zet in je kracht
van ervaren en ontdekken
met wijzen en gekken
ruimte beperken en grensverleggend
diep zwijgen en veelzeggend
door de knieën en rechtop
diep in een dal,  hoog aan een top
uiteindelijk voor elke weerstand gezwicht

met wel of geen doel in zicht
bepaal je altijd je eigen weg
en al ken je heg nog steg
het maakt niet uit, alles is goed
elke weg waarin je jezelf ontmoet

Petra M.A. Buis

Een weg in Petra, Samos-Griekenland

Dr. Hans Feddema is antropoloog, publi-

cist en bestuurlid van De Linker Wang;

zie ook:  www.hansfeddema.nl



De Parel van het Soefisme

Rachel  Sonius

Een recensie naar aanleiding van, en

over het boek van …

Dr. Seyed Azmayesh: De Parel van het

Soefisme - Over Jezus, Roemi en Ha-

fez. Panta Rhei, 2009. Met een voor-

woord van Dr. John van Schaik, hoofd-

redacteur van Bres.

Het is verheugend te ervaren dat de

scherpe grenzen “Oost is Oost en

West is West”, zij het langzaam, aan

het vervagen zijn. Misschien voor

velen nog onzichtbaar door het huidi-

ge tumult in de hele wereld, maar zo-

als altijd, zijn en waren er bewegingen die langzaam maar zeker

zich een weg naar de oppervlakte banen. Aanvankelijk waren

het ‘afvalligen’ die de ene overtuiging inruilden voor een ande-

re. Maar in deze tijd is dat niet meer nodig. We hoeven niet van

godsdienst te veranderen. We kunnen vanuit onze overtuiging

onze kennis aanvullen en gaan ervaren. Dit is zowel uiterlijk als

innerlijk, grensoverschrijdend. Een van deze grensoverschrij-

dende bewegingen wordt Soefisme genoemd. Het soefisme te

be- of omschrijven is een moeilijk gegeven, want het pad van

een soefi is er primair een van zelf-verwerkelijking door spiritu-

ele groei. En dan niet van zelfverwerkelijking van het ego, ter

bevrediging van het ego. Het soefisme heeft ook als doel de

eenheid in de wereld te bevorderen volgens mystieke inzichten;

niet slechts hedendaagse mystieke inzichten, maar ook die ons

overgeleverd zijn uit de oude tijden. Vanuit de gnostiek, vanuit

de esoterische kennis van alle religies, welke het hart vormen

van elke exoterische godsdienst. Ook is er een grote plaats voor

de Alchemie. Daarnaast zou men het soefisme ook de weten-

schap van ritmes en de letters van het alfabet kunnen noemen.

Soefisme is een interreligieuze dialoog, dualiteit overstijgend.

Het leert ons alle religies en geloofsovertuigingen in deze we-

reld te accepteren, te integreren en uiteindelijk te overstijgen.

Boven de daken van de tempels, synagogen, kerken en moskee-

ën te geraken, en elkaar daar te ontmoeten. Zo kunnen we ko-

men tot de Ware Eenheid. Want soefisme is geen religie, geen

sekte en het is geen ‘isme’. Het is de kunst van de liefde, de

weg naar zelfbewustzijn. Het kent geen dogma’s. Het vraagt

wel om innerlijke scholing en begeleiding. Want het is een

lange, intensieve weg. Het is een manier van leven, en vraagt

van ons vertrouwen, inzet en volharding. In feite worden we

een discipel. Het pad is dus niet vrijblijvend, maar wordt wel in

vrijheid gegaan. Motivatie, ernst en doelgerichtheid zijn hier-

voor onontbeerlijk.

Iets over de opmerkelijke auteur.
Seyed Mostafa is de officiële vertegenwoordiger van de Nema-

tollah Soefi Orde uit Iran. Naast ‘De Parel van het Soefisme’

schreef hij ook ‘Een ontmoeting met Jezus in Christendom en

Islam’, verschenen bij uitgeverij ten Have. ‘De Parel van het

Soefisme’ schreef hij samen met Dr. John van Schaik, directeur

van het Origenes Instituut en hoofdredacteur van Bres. Ook in

diverse uitgaven van Bres kunnen we Seyed Mostafa’s artikelen

vinden. Daarnaast is er de mogelijkheid om via internet de site

van de Mehraby Foundation te bezoeken.

Seyed Mostafa Azmayesh werd in 1952 in Teheran, Iran

geboren. Daar studeerde hij literatuur en recht en vertrok in

1976  naar Parijs waar hij aan de Sorbonne theologie, aan het

Pantheon rechtsgeschiedenis en aan de Universiteit van Lyon

vergelijkende godsdienstwetenschappen studeerde. Behalve

wetenschapper is Seyed Mostafa ook mysticus. Hij zette zijn

onderzoeken voort op het gebied van religie, filosofie en ver-

schillende wetenschappelijke onderwerpen. Hij werd toegela-

ten tot de lijn van ingewijden in de Shah Nematollah Gona-

bandi Orde in Iran, de meest populaire en oudste Soefi Orde in

Iran. Tegelijkertijd met zijn studies volgde hij het pad van de

Substantiële Evolutie. En in 2000 werd Seyed Mostafa door

Dr. Nour Aly Tabandeh genoemd als vertegenwoordiger van

de Nematollah Valy Orde in Europa, Canada en de Verenigde

Staten. Hij is Leraar van de spirituele zoekers en ontwikkelaar

van spiritualiteit in deze wereld in overeenstemming met de

behoefte van deze tijd en plaats. Ook in Nederland volgen

steeds meer studenten zijn onderricht.

Dat er een behoefte is ontstaan aan dialoog tussen het

christendom en de islam moge duidelijk zijn. Onduidelijkhe-

den ontstaan maar al te vaak door onjuiste en eenzijdige beeld-

vorming over en weer.

Deze beweging heeft uw recensente zelf kunnen ervaren

tijdens haar achtjarig verblijf in Iran. Ook zij onderschrijft en

deelt de zorg met Seyed Azmayesh en vele anderen en ook zij

is overtuigd van een onderliggende (ver)binding tussen alle re-

ligies. Zoals in elke Soefischool gebruikelijk is, geldt ook voor

deze school, juist de overeenkomsten tussen de religies te be-

noemen en te benadrukken om zo te komen tot Waarheid.

Seyed Mostafa heeft dan ook christendom en islam in de oor-

spronkelijke brontalen gedurende 30 jaar onderzocht.

Het pad van de substantiële evolutie.
Soefisme is een weg van de leegte. En een Soefi zal altijd pro-

beren zichzelf te begrijpen en zichzelf daarbij de essentiële

vraag stellen: “Wie ben ik?”. Vaak zijn we geneigd te noemen

wat we doen. Of een beschrijving te geven van onze dagelijkse

werkzaamheden. Maar achter ‘dat wat wij doen’, ‘dat wat wij

zeggen’, ligt vaak een wereld verborgen en komt die verbor-

gen wereld niet overeen met de ‘dingen die wij doen, of zeg-

gen’. Wij zijn opgevoed met de ‘uiterlijke’ mens, zijn baan,

zijn woonomgeving en zijn gedrag.  Maar ... zijn wij onze

baan? Zijn wij onze omstandigheid, zijn wij de kleren die wij

dragen? Zijn wij onze gedachten, onze gevoelens, ons

lichaam? Zelfs…zijn wij onze naam? Zijn wij onze religie? Ie-

mand die zich in alle ernst deze vragen stelt, komt uiteindelijk

tot de conclusie dat hij dat allemaal niet is. En wat dan? Er

ontstaat een leegte door op al deze, en meerdere, vragen ont-

kennend te antwoorden. Seyed Mostafa geeft in zijn boek een

voorbeeld dat het citeren waard is.
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“Het is een intensief proces, een langdurige, indringende oefe-

ning. Stel jezelf voor als suiker. Suiker kan niet kristalliseren

zonder eerst op te lossen. De suiker wordt opgelost in water.

Het water is de metafoor voor de realiteit, het staat voor de in-

terventie van de meester. Wij moeten bepaalde psychologische

condities accepteren. Het oplossen wordt in het soefisme

“Fana’ genoemd, wat ‘vernietiging’ of ‘uitwissing’ betekent.

Ogenschijnlijk is de suiker geheel verdwenen, maar slechts

wanneer ze is opgelost, kan ze kristalliseren. Kristalliseren

heet in het soefisme “Baqa”, ‘worden als de eeuwigheid’.

Een Murshid (Meester) is een wetenschapper van de ziel.

En zal de gevoelige snaar van zijn Mureed (leerling, discipel)

weten te raken. Als de Mureed in zijn hart ‘weet’ dat hij is

aangeraakt, zal zich tussen de Murshid en Mureed een diepe

band van vertrouwen en liefde ontwikkelen. En de innerlijke

veranderingen die zich in de Mureed voltrekken, zal de Murs-

hid in liefde en geduld begeleiden. Immers is het de leerling

die de Meester zoekt? Er bestaat geen dwang, noch van de

Murshid, noch van de Mureed. Deze band blijft bestaan, ook

over de grenzen van het zichtbare en onzichtbare ... ook tij-

dens het uitbreiden van het bewustzijn. De Murshid is niet het

Doel, hij is het middel. Hij is de dienaar van zijn leerlingen op

de lange, intensieve weg naar Huis. En hij is de dienaar van

Het Ene, van de profeten en staat in verbinding met de lijn van

zijn eigen (vaak al overgegane) Murshid, die op zijn beurt

weer in verbinding staan met de zijne.

“Een Soefi zal dus alles opruimen om het wezenlijke ‘mij’

te vinden. Om tot zijn ‘substantie’ te komen. En heeft hij een-

maal zijn vaste punt gevonden, dan heeft hij gereisd van mij

naar Mij en kan hij zeggen: “Ik ben het vertrekpunt, ik ben het

doel, ik ben de reis en de reiziger”. Dan zijn we ons bewust

geworden van onszelf.

Dat hiermee het proces niet ten einde is, is duidelijk. Voor

eenieder die geïnteresseerd is in hoe het proces zich na het eer-

ste gedeelte zal ontwikkelen, is dit boek van grote waarde.

Mystieke universaliteit van het soefisme
Dat Soefisme zijn oorsprong kent bij het begin van de geschie-

denis van de mensheid, zal misschien velen tot nadenken

stemmen. Velen menen dat Soefisme uitsluitend een stroming

binnen de Islam is. Echter niets is minder waar. Deze levende

stroom, die soms tengevolge van vervolgingen ‘ondergronds’

moest, is bewaard gebleven dankzij de ‘zoekers naar waar-

heid’ uit vele religies. Overgedragen van meester op meester.

En altijd in verbinding met profeten zoals o.a. Mozes, Jezus en

Mohammad. Uit dit boek blijkt o.a. dat  de lessen van Jezus

een centrale rol vervullen. Een heel hoofdstuk is gewijd aan

een mystieke interpretatie en daarmee een heel nieuw beeld

schetsend. Hierin vinden we Barnabas terug.  En Judas. Barna-

bas als meest nabije discipel en Judas als slachtoffer van een

misverstand, begaan door de Romeinse soldaten.

Ook vandaag de dag bestaat nog het probleem, dat voor de

meeste christenen Jezus is gekruisigd, maar voor de Islam niet.

En hierdoor is een pijnlijke, bijna onoverbrugbare kloof tussen de

beide religies ontstaan. Maar een mysticus kan deze kloof met de-

zelfde Jezus overbruggen. In de ‘diepte’ kunnen moslim en chris-

ten elkaar in het hart van Jezus vinden. Want het einddoel van de

christelijke en de islamitische mystiek is het vinden van Jezus in

het hart. Een aforisme, geciteerd uit dit boek, sluit hierbij naad-

loos aan: ”Iemand die zoekt, ziet de eenheid in de verschijnselen.

Iemand die niet zoekt, ziet slechts de verschijnselen”.

Voor eenieder die verlossing zoekt uit de wereld van veelheid,

voor eenieder die zich eenzaam voelt met zijn of haar gedach-

ten over Eenheid, voor eenieder die zich wil afstemmen op het

Hoogste, voor eenieder die verdieping zoekt in zijn eigen ge-

loofsovertuiging, en te begrijpen, te beleven, te ervaren wat hij

of zij leest of hoort in eigen kring, voor eenieder die begaan is

met de toestand van de wereld, voor eenieder die vervuld is

van een verlangen, bijvoorbeeld naar Heelheid, niet alleen

voor zichzelf, maar voor de hele schepping, kan het pad van

de Soefi gaan. “Als je geen Geliefde hebt, waarom wil je er

dan niet naar zoeken? Wanneer je de geliefde hebt gevonden,

dan zul je gelukkig zijn en altijd dansen.”, uitspraak van Shah

Nematollah Vali.

Dit boek is écht een aanrader: lezen, dat wil zeggen kennis

opnemen en dan gaan doen !

Rachel  Sonius is lid van en altaarmedewerkster in de VK-

kerkgemeente ‘Christus Pantocrator’ te  Raalte.

Iraanse miniatuur, voorstellend dat op het pad van innerlijke

transformatie wordt gewerkt door middel van bepaalde ritmes

en innerlijke muziek. Op deze afbeelding wordt de Daf be-

speeld. Citaat uit het boek:“De ritmes wekken ons hart, de

verborgen ritmes binnenin werken in onze ziel. Het ritme

wordt het instrument waarmee we door het hele universum

reizen; ze zijn als een lift waarmee je omhoog gaat”.

* * *
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BOEKENINFO

Aat de Kwant

David Fontana:

Na de dood. Wat kunnen we verwachten?

Ankh-Hermes 2010

Psycholoog David Fontana doet al 40 jaar onder-

zoek naar de dood en wat we daarna kunnen ver-

wachten. Zijn inzichten ontleent hij voornamelijk

aan onderzoek, talrijke gesprekken met mediums

en aan de bijna-doodervaringen van patiënten.

Fontana concludeert dat er opmerkelijke overeen-

komsten bestaan in de beschrijvingen van deze

ervaringen. Verder heeft hij verrassende gelijke-

nissen gevonden tussen, aan de ene kant bijna-

doodervaringen, beschrijvingen van verschijningen en de herinnering-

en van mediums en, aan de andere kant de spirituele tradities van cul-

turen met een diepgeworteld geloof in reïncarnatie. Hij stelt dat inzicht

in het leven na de dood van groot belang is voor een goede voorberei-

ding op deze onvermijdelijke volgende fase in ons bestaan. Hij is ervan

overtuigd dat Geest en hersenen samenwerken, net als een televisie-

signaal samenwerkt met het elektrische circuit in het televisietoestel,

zoals ook Pim van Lommel in zijn boek “Eindeloos bewustzijn” dit om-

schreef. Dit betekent naar de mening van Fontana nog niet dat het

elektrische circuit in het toestel het signaal veroorzaakt of dat, als het

toestel aan zijn einde is, het signaal dat ook is, net zo min als de her-

senen de geest veroorzaken of dat de geest sterft als de hersenen

doodgaan. Interessant is dat Fontana erop wijst dat communicaties

van overledenen, aangenomen dat die echt zijn, aantonen dat de over-

ledenen hun herinneringen nog altijd bij zich hebben. Soms zeggen ze

hun naam en geven een hoop details in de vorm van adressen en de

namen van hun vrienden en familie. Ze geven feiten over het beroep

dat ze hebben uitgeoefend en over hun hobby’s. En in het geval van

de SPR-onderzoeken wordt een hele reeks berichten doorgegeven die

kruiscorrespondenties worden genoemd, met bewijzen dat ze klassie-

ke Griekse en Latijnse teksten nog steeds uit hun hoofd kennen.

Ze herinneren zich ook de meningen die ze er op aarde op na hiel-

den (en waar ze het nu soms niet meer mee eens zijn) en herinneren

zich hoe ze zijn gestorven, maar ook dingen die ze jaren daarvoor

hebben meegemaakt. De zogenaamde ‘levensschouw’ geeft zelfs aan

dat ze hun geheugen voor visuele beelden, emoties en hun eigen da-

den en gedrag bewaren.”

Dawson Church.

Je geniale genen.

DNA en de biologie van de intentie.

Met voorwoord van Désiree Röver.

Ankh-Hermes

Epigenetica – het beïnvloeden van genen van bui-

tenaf – is een nieuwe tak in de wetenschap en be-

looft een ommekeer teweeg te brengen in gezond-

heid en geluk. Vroeger dacht men dat ons DNA

ons gedrag en onze fysieke kenmerken bepaalde.

Nu niet meer. Nieuw wetenschappelijk onderzoek

laat zien dat veel genen elke dag aan en uit worden gezet door je ge-

dachten, gevoelens en levensinstelling. Elke gedachte die je hebt,

wordt door je lichaam opgevangen en beïnvloedt je immuunsysteem,

hersenen en hormonaal stelsel. Dawson Church wil laten zien hoe we

door middel van gedachten en gevoelens weer meester kunnen wor-

den over onze eigen gezondheid, waardoor we in zijn visie vitaler en

gelukkiger zouden worden. Bidden is volgens hem een van de krach-

tigste vormen waarin een intentie is opgenomen. “De uitwerking van

bidden is het onderwerp geweest van honderden onderzoeken. Uit de

meeste daarvan bleek dat patiënten voor wie werd gebeden sneller be-

ter werden. Hij wijst daarbij ook op het in Nederlandse vertaling ver-

schenen boek Prayer is Good Medicine van Larry Dossey.

Je geniale genen is een fascinerend en boeiend boek, maar met som-

mige aannames had ik wat moeite.

Antony Peak

De Daemon, ons geheime hoger zelf.

Ankh-Hermes 2010

In dit boek gaat Peake dieper in op een van de

moeilijkere onderwerpen uit zijn overigens omstre-

den en wat moeilijk toegankelijke vorige boek Le-

ven na leven na leven (Deventer 2009). Ik kwam er

haast niet doorheen en stel de bespreking uit tot

het volgend nummer.

De stelling die de auteur inneemt, is dat men-

sen niet uit één bewustzijn bestaan maar uit twee –

het dagelijkse bewustzijn en dat van de daemon,

een hoger wezen dat gebeurtenissen in de toekomst kan voorspellen.

Hij wil aantonen dat onze beslissingen, ook al nemen we die zelf, ge-

stuurd worden door een hogere intelligentie die onze gedachten, dro-

men en de goede en slechte tijden die we doormaken, kent. Een be-

langrijk onderdeel van dit boek zijn de verhalen van vele beroemde ar-

tiesten, dichters, politici, musici en wetenschappers die ‘een kracht bui-

ten zichzelf’ hebben gevoeld, zoals Winston Churchill, Byron, Goethe,

Jean Cocteau en vele anderen.

Ik heb moeite met de aannames en het enthousiasme waarmee

bepaalde stellingen geponeerd worden. Zo zegt Peak dat we in dit

boek bewijzen vinden voor het feit dat al mijn besluiten, ook al neem ik

ze zelf, geleid worden door een ander wezen, een hogere intelligentie

die deel heeft aan mijn gedachten, mijn dromen en mijn goede en

slechte momenten. Dit wezen zou kennis bezitten die ik niet bezit en

weet alles over mij. Ook alles wat ik ga doen. De verklaring is: Hij heeft

mijn leven al eerder geleefd. Peake gaat niet uit van een daadwerkelijk

leven na de dood. In plaats daarvan spreekt hij van een eeuwige terug-

keer, gebaseerd op zijn persoonlijke interpretatie van de kwantum-

mechanica, waarbij men één en hetzelfde leven steeds weer opnieuw

herbeleeft.

Het boek roept nogal wat vragen op en heeft me niet overtuigd.

Gerard Visser.

Niets cadeau.

Een filosofisch essay over de ziel.

Valkhof Pers 2010

Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in

het leven van een mens beschouwde de psuchè

(Grieks voor ziel) te leren kennen, is de ziel tegen-

woordig uit het wetenschappelijke en het filosofische

discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de

omgangstaal het woord nog onverminderd koestert.

Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uit-

drukkingen als ‘iemand op de ziel trappen’ of ‘met je

ziel bloot moeten’. In dit filosofische essay wordt een lans gebroken voor

de ziel. Visser, hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden,

gaat uit van de hypothese dat de ziel in de Europese filosofie is gestor-

ven aan de illusie van haar kenbaarheid. Hij gaat vervolgens na hoe in

de moderne levensfilosofische en fenomenologische bezinning op het

vraagstuk van de individualiteit een spirituele voeling met de ziel terug-

keert, die is gebaseerd op de ervaring van haar ondoorgrondelijkheid.

Niets cadeau is aflevering 97.4 in de reeks Annalen van het Thijm-

genootschap.

Jack Kornfield

Het wijze hart. Het universele karakter

van de boeddhistische psychologie.

Ankh- Hermes 2010

Jack Kornfield heeft tijdens zijn training als mon-

nik in Thailand en India persoonlijk ondervonden

hoe de Boeddhistische leer het leven kan verrij-

ken. Hij ervoer het belang van het heilige en ver-

heven karakter van de menselijke geest, hij ana-

lyseerde op een diepere manier zijn emoties en

gedachten en hij leerde technieken die nodig zijn

om de geest en het hart te helen, trainen en

transformeren. Kornfield laat in dit boek zien dat de liefde en vreugde

voor het leven van binnen zit en hoe je dit uit jezelf kunt halen.

Het bevat verhalen uit Kornfields boeddhistische psychotherapie-

praktijk en portretten van opmerkelijke leraren. Hij wijst erop, dat het

psychologen - die in de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap wer-

ken - de veerkracht en blijheid opviel onder vele mensen, ook al zijn

velen van hen overlevenden van ernstige trauma’s en groot verlies.
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Velen van hen vertonen weinig of geen gebruikelijke van de trauma’s,

maar hebben in plaats daarvan hun mededogen en hun vreugdevolle

waardering van het leven verdiept. Het zijn deze anekdotes waardoor

“Het wijze hart” zich makkelijk laat lezen. Je legt het niet snel neer, zo

verging het mij.

Zie ook: Jack Kornfield: Mediteren voor beginners. Eenvoudige

meditatietechnieken voor de westerse mens. Het boek bevat belangrij-

ke richtlijnen en oefeningen, zoals die ook op een intensieve meditatie

-cursus voor beginners gegeven wordt en ook op bijgeleverde cd

staan. (Pantha Rei 2007)

Royina Grewal: Het boek over

Ganesha. Synthese 2009

Namita Gokhale: Het boek over

Shiva. Synthese 2010

Toen het bij uitgeverij Synthese in

2008 verschenen boek Hindoeïsme

in kort bestek van W.Stoddart &

R.Jansma een groot succes bleek te

zijn, besloot men een serie boeken

over het hindoeïsme uit te geven:

De Synthese Hindoe Bibliotheek

Het boek over Ganesha was het eerste in de reeks. Ganesha, de god

met het hoofd van een olifant, is ongetwijfeld de meest herkenbare, ge-

liefde en aanbeden god binnen het hindoeïsme. Hij is de god van ken-

nis en wijsheid, neemt hindernissen weg en is de beschermheilige van

reizigers. Hindoes bidden tot Ganesha voor ze aan iets nieuws begin-

nen, zoals bij een nieuwe baan of wanneer ze verhuizen. Kortom Ga-

nesha staat altijd aan het begin van iets, een eerste impuls.

Voor zijn volgelingen voorziet Ganesha hen in een anker in een

verwarrende, steeds veranderende wereld. Hij is de toegankelijke god,

mededogend en gemakkelijk te behagen, die volgens Grewal elke

menselijke behoefte bevredigt, hetzij spiritueel, emotioneel of mate-

rieel. Jammer dat hij hier niet verder op ingaat want een god die overal

in voorziet…

Het boek over Shiva is de tweede in de reeks. Shiva is een van de

belangrijkste goden uit het hindoeïsme: vernietiger en beschermer, al-

lerhoogste onder de asceten en heer van het universum. Shiva geeft

antwoorden op enkele van de grootste dilemma’s waar de mensheid

mee worstelt.

Maar wie is Shiva? Waarom trekt hij de wereld rond als een naakte

asceet besmeurd met as? Wat is het verhaal achter de verering van

het linga en welke wereldvisie gaat daarachter schuil? En waarom ver-

toont zijn lichaam vrouwelijke kenmerken?

In dit nieuwe deel onderzoekt Namita Gokhale (1956) deze en vele

andere vragen over Shiva. Achter de complexiteit van Shiva komt een

filosofie en wereldbeeld tevoorschijn die beschouwd kunnen worden

als de essentie van het Indiase denken.

Shiva heeft 1008 namen en eigenlijk evenzoveel betekenissen.

Deze namen geven in feite de onkenbare aard van Shiva weer. Tege-

lijkertijd geven de mythen over Shiva antwoorden op belangrijke

levensvragen.

Het boek is vooral van belang voor wie meer wil weten van het

Hindoeïsme, meer van Shiva wil weten, op zoek is naar religieuze/spi-

rituele kennis door antwoorden op levensvragen te vinden in een filo-

sofie die in het westen minder bekend is en waar we als toerist of leek

tegen aan gelopen zijn.

Het boeiende is dat Shiva, juist door de polariteiten die hij in zich

verenigt en verzoent, ons op weg helpt het benauwende van ‘goed en

kwaad’ dat in de westerse religies een grote rol speelt op een nieuwe

manier te zien. De mythen van Shiva doen denken aan mystieke erva-

ringen zoals wij die in het westen kennen uit het werk van Jan van het

Kruis.(Elke keer als je denkt de aard, de vorm van God/Shiva te her-

kennen dan gebeurt er meteen iets waardoor duidelijk wordt dat de

aard, de vorm juist ook de andere polariteit is; zie: Kees Waaijman De

mystieke aanraking: Schets van de bestijging van de berg Karmel, Nij-

megen 2008). Ik heb op deze plek wel eens meer gewezen op de mys-

tieke kruisbestuiving tussen Oost en West. En dat in een tijd dat er nog

geen internet was.

Omkar Dinjan & Divyam Kranenburg:

Je eigen weg uit trauma kun je leren

Ervaringen, oefeningen en technieken uit de praktijk van twee

succesvolle traumatherapeuten.

Osho Publikaties 2010

Dit is een handleiding voor traumawerk: een van de nieuwste richtin-

gen in de moderne psychologie. Verschillende technieken en metho-

des uit lichaamsgerichte en emotionele psychotherapie, zijn samenge-

voegd tot een holistische werkwijze, waarmee het zelfhelend vermo-

gen in staat wordt gesteld een natuurlijk evenwicht terug te vinden.

Ook worden verschillende meditatietechnieken beschreven, die helpen

de focus van het bewustzijn te verleggen, weg van het trauma naar de

eigen kracht en vermogen te genezen. Met dit tweede boek informeren

de auteurs de lezers over de meest actuele stand van de psychologie

van persoonlijke vorming, en wordt het werk van coaches toegankelijk

gemaakt.. Ze laten zien dat veel van ons gedrag te maken heeft met

een vroeg trauma. Waar dieren uit een bevroren reactie kunnen ko-

men, komen mensen niet zo snel uit een bevroren reactie. In de herse-

nen is deze reactie verbonden met angst, en dat maakt dat mensen

hier anders op reageren dan dieren. Als de enorme energie van de

overlevingskracht ongebruikt blijft vastzitten, blijft het lichaam in een

hyperalerte toestand. Het blijft gevangen in de tijd van het trauma Het

zenuwstelsel heeft nog steeds de verschrikkingen van toen. Dit heeft

effect op het functioneren in het heden. Het kan vergeleken worden

met de thermostaat van de verwarming die doorlopend te hoog staat.

Het zenuwstelsel wil op elk moment in staat zijn een onverwachter

dreiging aan te kunnen. Het is heel boeiend maar ook schokkend te

lezen hoe die trauma’s in het heden doorwerken.

De beide auteurs signaleren niet enkel het probleem, maar bieden

ook technieken en meditaties die kunnen helpen. Beiden zijn sannyas-

ins en passen ook de actieve Oshomeditaties toe in hun therapieën.

Zo ook in dit boek, waarin ook citaten van Osho zijn opgenomen. Het

boek bevat ook verhelderende cases.

Evenals hun, eveneens bij Osho Publikaties verschenen boek Je

Eigen-wijze Weg – heel het innerlijke kind, is ook dit boek toegankelijk

en helder geschreven.

De Sanyassins Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg werken

sinds meer dan 20 jaar als zelfstandige therapeuten en trainers in het

door hun opgerichte therapeutisch opleidingscentrum AUMM Instituut

in Nederland.

P. A. Levine boeken - De tijger ontwaakt.

Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie

Ankh-Hermes 2010

Vluchten, vechten of bevriezen, dat zijn de keuzen die prooidieren heb-

ben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. Volgens

Peter Levine, expert op het gebied van traumaverwerking, geldt dit ook

voor mensen in een traumatische situatie. Maar in tegenstelling tot

prooidieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend

moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij

mensen daar niet altijd in. Vaak zet de spanning zich vast in ons

lichaam en uit die zich vervolgens in slapeloosheid, angstgevoelens,

concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen.

De natuur heeft het anders geregeld: prooidieren zijn in staat om

snel na een levensbedreigende situatie weer normaal te functioneren.

Traumaverschijnselen zijn dan ook eerder biologisch dan psycho-

logisch en kunnen daarom het best op een lichamelijke manier worden

bestreden (Somatic Experiencing): door een nieuwe confrontatie met

de oorzaak van het trauma (de tijger) en het ontladen van de overle-

vingsenergie die het lichaam toen heeft opgeslagen en die nu een goe-

de energiestroom blokkeert. Zijn succesvolle methode wordt ook in Ne-

derland steeds vaker toegepast; ze laat zich gemakkelijk integreren in

veel vormen van professionele begeleiding en hulpverlening.

Peter Levine is afgestudeerd in medische en biologische geneeskunde

en psychologie. Hij schreef samen met Maggoe Klin ook “Het weerba-

re kind. Traumawerk bij kinderen”. Altamira-Becht 2009

Zie ook: www.lifeforcefitness.nl.

Duana Elgin:

Het levende universum.

Waar zijn we? Wie zijn we?

Waar gaan we naar toe?

Ankh-Hermes 2010

De wetenschap ziet van oudsher het univer-

sum als een inerte massa en een lege ruimte.

Elgin poneert bewijzen aan te tonen vanuit de

kosmologie, biologie en fysica samen en wil

daardoor laten zien dat het universum niet

dood is, maar levend. Hij onderzoekt op welke

wijze deze visie in harmonie is met de belang-
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rijkste spirituele tradities in de wereld en legt uit hoe deze visie ons

zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg van de

mens verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te komen is het be-

langrijk om samen te leven in plaats van elkaar en de aarde te exploi-

teren. Van het grootste belang is het om duurzaam en in harmonie met

elkaar en met het levende universum te leven. Het universum is levend

en wij zijn met alles verbonden.

Red. Ervin Laszlo: De Akasha ervaring Weten-

schap en het kosmisch geheugenveld

Met bijdragen van Jude Currivan, Swami Kriy-

ananda, Alex Gray, Eric Pearl, Pim van Lom-

mel, Stanislav Grof, Edgar Mitchell, Larry Dos-

sey, en anderen Ankh-Hermes 2010

Recente experimenten in de vacuümfysica hebben

het bestaan van dit Akasha-veld aangetoond. Het

is een soort zee van fijnstoffelijke energie, waaruit

alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren

en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn.

Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en

permanente geheugen van het universum. In zijn eerder verschenen

boek “Het Akashaveld” besprak Ervin Laszlo al talrijke onderzoeken die

zijn ‘integrale theorie van alles’ en ‘het geinformeerde universum’ onder-

steunen en die de wonderbaarlijke samenhang laten zien van microni-

veau (kwantummechanica), mesoniveau (postdarwinisme, bewustzijns-

onderzoek) en macroniveau (kosmologie).

In “De Akasha-ervaring” gaan een aantal auteurs nader in op dit

toch nog wel omstreden Akasha-veld. Vraag is of er zoiets is als zo’’n

veld ofwel een non-lokaal bewustzijn? Het gevoel dat we onderling en

met het universum verbonden zijn, is niet nieuw. Traditionele volkeren

waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit

van hun dagelijks leven. De moderne wetenschap ontkent deze con-

necties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk be-

wezen. Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van

psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en

spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmisch

geheugenveld. Hun conclusie is dat er een grootschalige evolutie

gaande is van het menselijk bewustzijn. Veel ervaringen worden nu

ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek,

waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugenveld is dat alle informatie

bevat uit verleden, heden en toekomst. Op dit moment neemt de fre-

quentie en sterkte van deze Akasha-ervaringen toe. Ze zijn onderdeel

van een grootschalige evolutie van het menselijke bewustzijn. Op ba-

sis van zijn eigen onderzoek naar bijna-doodervaringen komt Pim van

Lommel in het boek tot de conclusie dat ons waakbewustzijn, dat we

dagelijks ervaren, slechts een complementair aspect is van alomvat-

tend en onbegrensd non lokaal bewustzijn. Hij spreekt van bewust-

zijnsvelden die zouden zijn opgeslagen in een dimensie buiten tijd en

ruimte die alle met elkaar verbonden zijn. “We zouden dit hoger, god-

delijk of kosmisch bewustzijn kunnen noemen. Dit is het Akasha-veld

waartoe de omstandigheden op de drempel van de fysieke dood op

een bijzondere manier toegang verlenen.”

Susan Joy Rennison.

Afstemmen op de kosmos.

Elektromagnetisme en spirituele evolutie.

Ankh-Hermes 2010

Er is een grote transformatie op komst in de evo-

lutie van de mens. Evolutionaire verandering

wordt aangedreven door energie. Deze ‘nieuwe

energie’ is kosmische energie. De aarde wordt

op dit moment bestookt met zonne-, kosmische

en galactische elektromagnetische energie.

De grote magnetische stormen van maart

1989 en juli 2000 hebben de hele internationale

communicatie-industrie (en hun ruimtesatellieten)

al eens eerder op tilt gekregen. Heftige natuurverschijnselen, zoals

aardbevingen en orkanen (in aantal tegenwoordig enorm toenemend)

hebben veelal een elektromagnetische oorsprong en er gaan er nog

heel veel komen, geprikkeld door die zogeheten zonnewinden. Niet al-

leen de aarde, maar ook diverse andere planeten laten nu ingrijpende

en onomkeerbare opwarmingsverschijnselen zien. Hit nieuwe boek

van Susan Joy Rennison (natuurkundige, geofysicus, Engels èn zwart,

zie www.susanrennison.com, is een boeiend en toegankelijk geschre-

ven verslag van fascinerend pionierswerk in de astrofysica en de plas-

mafysica. Zij wil laten zien dat er de laatste honderd jaar een extreme

instroom van kosmische, galactische elektromagnetische energie

(’ruimteweer’) in ons is. Wij leven in een ‘elektromagnetisch universum’

en volgens wetenschappers is het elektromagnetische veld van de aar-

de veranderd. Daardoor vinden er ontwikkelingen plaats in het mense-

lijke elektromagnetische veld. De volgende stap op de evolutionaire

ladder is dat wij de balans en harmonie leren vinden in ons leven, onze

relaties en met de aarde. Om dit te bereiken moeten we de ‘nieuwe

energie’ op aarde gebruiken en onze energievelden versterken. In haar

inleiding zegt Rennison dat om te begrijpen hoe dit universumwerkelijk

functioneert, de veranderende wetenschappelijke opvattingen extra

aandacht krijgen.”Nu de mensheid voor evolutionaire uitdagingen

staat, kunnen we er volgens haar niet langer voor kiezen om te blijven

luisteren naar wetenschappers die slechts abstracte wiskunde en geen

werkelijke antwoorden te bieden hebben.”

Het boek is opgezet als een werkboek en is daarom heel geschikt

voor leraren. Toch wordt de stof zodanig aangeboden dat het voor de

meeste lezers makkelijk is te volgen.

ZAZEN NU, Het dagelijks leven

in een Japans zenklooster

Foto’s en dagboek:

Madelon Hooykaas.

Essay: Nico Tydeman.

Teksten: Dogen Zenji

(1200-1253)

Ankh-Hermes 2010)

Beeldend kunstenares, filmmaak-

ster en zenboeddhiste Madelon

Hooykaas verbleef in 1970 enige

tijd in een Japans zenklooster. Ze

was de eerste Westerse vrouw die

toegelaten werd in dat klooster en

kreeg uiteindelijk ook toestemming

om daar foto’s te maken. Dit resulteerde in 1971 in het fotoboek Zazen.

Na bijna veertig jaar keert beeldend kunstenares Madelon Hooy-

kaas terug naar een Japans zenklooster. In het traditionele Soto-Zen

trainingsklooster Bukkoku-ji in Obama neemt zij deel aan het dagelijks

leven en mag zij foto’s maken en filmen. Het boek geeft een beeld van

haar ervaringen in het klooster, aan de hand van unieke verstilde foto’s

en persoonlijke dagboekaantekeningen.

Nico Tydeman schetst in zijn essay ‘Laboratorium van de Geest’

de historische ontwikkeling van het zenklooster. Bij de transmissie van

China naar Japan speelt Dogen Zenji (1200 - 1253), de grondlegger

van de Sotoschool, een cruciale rol. Teksten van hem zijn bij de foto’s

geplaatst. De monniken van Bukkoku-ji leven nog steeds volgens het

monastieke model van Dogen.

Een boek dat inzicht en verdieping geeft in zen.

Enkele foto’s in dit nummer zijn uit dit boek afkomstig, zoals de

foto hieronder.

* * *

*
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De Godin is mijn Herderin,
mij ontbreekt niets.

Het dal van diepe duisternis,
heeft zijn schrikwekkende aantrekking verloren.

Erin gevallen en ….opgevangen
door Haar Eeuwige Handen.

Die mij dragen van ervaring naar ervaring.
In het ongewisse geef ik mij over aan Haar.

Blind in vertrouwen,
voert Zij mij naar waar Ik Ben.
Zacht maar ferm, breekt Zij

mijn zorgvuldig bewaakte bouwwerken, af.
Zelfs de laatste grashalm, waar ik mij,

haast ongemerkt aan vastklamp,
ligt platgetreden op de AardeMoeder.

Oh MoederGodin!
U die mij verkwikt,

en Bent Opgestaan in Stille geheimen:
Het geluid van een vogel…
Ik hoor het voor het eerst.
Gelijk een pasgeborene,

Luister ik vol verwondering.
Uw bomen strelen mij zacht van binnen,

Als mijn handen langs hun stammen glijden.
Houtgeworden Liefde,

mij belangeloos adem gevend.
Leven….

Uw Naam is:
Shakti, Godin van Vrouwelijke OerKracht,

Van Goddelijkheid in de vrouw,
Van Levensadem.

Sophia, Godin van Wijsheid,
Uw woorden klinken voor eeuwig na,

zeggen mij wie U bent, wie ik Ben:
“Want Ik Ben de eerste en de laatste,

Ik word geëerd en geminacht,
Ik ben de hoer en de heilige,

Ik ben de echtgenote en de maagd,
Ik ben haar wier huwelijk geweldig is,

En ik heb geen man,
Ik ben de verloskundige en de vrouw die niet draagt.

Ik ben de troost van mijn pijn
Eer mij.”

Lydia Schaap

Ode aan De Godin


