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Van de Regionaris

XPeter

De bisschopsconsecraties op 19 september 2010
Op 19 september 2010 heeft de consecratie plaatsgevonden

van de twee priesters: Gert Jan van der Steen en Jean Marc

Warnon, tot bisschop.

Bisschop Jean Marc is daarmee per direct Regionaris van

de Belgische kerkprovincie geworden. Bisschop Gert Jan is

wijbisschop  voor de Nederlandse Kerkprovincie.

Er zijn nu welgeteld 12 bisschoppen die onder de jurisdic-

tie van voorzittend bisschop Maurice Warnon vallen. X Jean

Marc Warnon is met zijn 46 jaar de jongste bisschop.

Dat een bisschopsconsecratie een overweldigende gebeur-

tenis is, zal elke daarbij aanwezige kunnen onderschrijven.

De Heilige Eucharistie waarin de consecratie plaatsvindt, is

een spirituele weg waarin de priesters meegenomen worden en

ingeleid worden in het bisschopsambt door het gebruik van

mystieke symbolen. In een tijdloos ervaren tijdens een drie uur

durende dienst, worden de nieuwe bisschoppen in stappen ing-

ewijd in het ambt, door eerst nog ieder aan hun eigen altaar de

Heilige Eucharistie op te dragen in simultane handeling met de

consecrator. Dan worden de nieuwe bisschoppen voor hun

consecratie van hun altaar begeleid naar de consecrator. De as-

sistent-consecrators zijn als hoeders in volledige aandacht met

hun nieuwe bisschop. Zoals in de Osirische mysteriën waarin

de kandidaat voor drie dagen in diepe trans volledig wordt af-

gezonderd om zijn eigen Ziel te ervaren, zo liggen de nieuwe

bisschoppen uitgestrekt op de grond om voorbereid te worden

op de vereniging met De Christus. Na de devote litanie wor-

den beide nieuwe bisschoppen door de consecrators, de conse-

crator en zijn assisterende bisschoppen, in volheid met de Hei-

lige Geest  verbonden door het dragen van de Bijbel op hun

atlas, waarna het Veni Creator volgt. Daarna volgt in diepe

stilte de handoplegging door de consecrators, onder de woor-

den: “Ontvang de Heilige Geest tot de bediening en het

ambtswerk van een bisschop in Gods kerk”.  Hiermee

doelende op Christus’ Universele Kerk, verheven boven alle

afzonderlijke kerkinstituten.

Hun hoofden worden dan gezalfd met het H. Chrisma. Het

kruinchakra wordt volledig geopend om het Licht als liefde-

macht uit den hoge te laten stromen in de wereld waarin de

nieuwe bisschop is geplaatst.  Ook zullen zij daarmee de men-

sen die zij ontmoeten in contact brengen met die hemelse lief-

de en hen helpen zicht te krijgen op onwetendheid. Vervol-

gens worden hun handen gezalfd om de geestelijke zegen (de

ruimtescheppende handeling) de mensen die zijn toevertrouwd

te beschermen in spiritueel opzicht. Dan krijgen de nieuwe

bisschoppen hun staf, pectoraalkruis, en ring overhandigd.

Daarin is de staf het diepe symbool van de kosmische verbin-

ding met de witte troon van waaruit de zevenvoudige manifes-

tatie van Liefde stroomt in de wereld. Het pectoraalkruis is als

de geconcentreerde kosmische lichtstraal van zegening; en de

ring de uitstorting van de zegening van zuivere Liefde. Deze

diepe symbolen dienen de mens sterker te maken die al sterk

is, zachtmoedigheid te geven aan hen die zwak zijn, wijsheid

te versterken die wijs zijn, alles tezamen, een symbool van

grote kracht, van Liefde die de mens wil winnen voor het
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Woord vooraf

Geachte abonnees,

· Helaas een flink verlaat herfstnummer door o.a. een

verhuizing, voorbereidingen van twee bisschopswijdingen

en uitval van een computer. Met betrekking tot die

verhuizing wijzen we nadrukkelijk op de wijziging van

ons redactieadres:

Waterinkweg  9, 8151  AJ  Lemelerveld.

Zie colofon linkerpagina. Telefoonnummer en e-mail-

adres blijven ongewijzigd.

· Door bovenstaande gegevenheden vervalt de aanvankelijk

geplande sluitingsdatum kopij. Dat zou 15 oktober

geweest zijn. Toch ontvangen we graag nog veel kopij op

zeer korte termijn. De redactie deed en doet haar best

mensen daartoe te benaderen, al vóór het verschijnen van

dit nummer. We willen het winternummer 2010 dan ook in

2010 laten verschijnen, dus vóór Kerst 2010. Mocht dat

toch niet lukken, dan wordt dat januari 2011. We zijn

immers mede afhankelijk van de externe planningen m.b.t.

lay-out en de drukkerij.

· In dit nummer dan allereerst een woord van onze regiona-

ris, mgr. Peter Baaij, over de bisschopsconsecraties in sep-

tember jl. Johan Pameijer levert een heldere bijdrage:

“Gnosis versus gnosticisme”, in reactie op het artikel

“Gnosis versus gnosis”, dat in het zomernummer geplaatst

stond. Een bijzondere bijdrage ook van een nieuwe inzen-

der, Peter van der Wurf, over “zeker weten”.

· Naast de vaste rubriek “Boekeninfo” van Aat/Lambèrt de

Kwant bestaat een groot deel van de inhoud van dit num-

mer uit behandelingen van boeken. Onzes inziens interes-

sant genoeg binnen een tijdschrift als het onze.

· Mocht het u lukken nog “per ommegaande” kopij te leve-

ren voor het winternummer, dan houden we ons aanbe-

volen, zodat het winternummer nog kan verschijnen in de

tweede helft van december 2010.

Vriendelijke dank en groet, namens de redactie,

Frits Moers, eindredacteur

* * *



schone dat ligt opgesloten in de overgave naar eenwording

met het wezenlijke menszijn.

Na het overhandigen van deze machtssymbolen als teken

van dankbaarheid, worden de geschenken aan de consecrator

overhandigd: brood, wijn en licht, als teken van lichaam, geest

en licht van de ziel. Daarna worden de nieuwe bisschoppen ge-

leid naar het altaar van de consecrator om gezamenlijk mystiek

ingeleid te worden in de bisschoppelijke functie aan het altaar.

Aan het einde van de dienst worden de nieuwe bisschop-

pen gekroond met de mijter als symbool van de tweevoudige

aard van de mens die toch Eén is in Christus om de eigen-

schappen van Liefde en Wijsheid te verenigen. Vervolgens

worden de nieuwe bisschoppen letterlijk op de troon gezet, ge-

volgd door het eerbetoon van de consecrators aan deze nieuwe

werkers van Liefde en Wijsheid. Als teken van eerbied voor

het symbool van het hoogste in het Zelf van elk mens, elk le-

vend wezen op deze aarde. Met deze nieuw verkregen macht

zegenen de nieuwe bisschoppen in de processie tijdens het

Adeste Fideles de mensen die hen zijn toevertrouwd.

Als van een lange reis terugkerend, worden de nieuwe bis-

schoppen, na het drievoudig dank “Ad Multos Annos” (nog

vele jaren!) in de ´nieuwe wereld´ verwelkomd door de consa-

crerende bisschoppen.

Met deze diepe symbolen roept een bisschop een archety-

pisch beeld op van het Allerhoogste in het Zelf. Een bisschop

kan zich daaraan geen enkele status ontlenen, anders dan een

dienaar der dienaren te zijn, een werktuig te zijn in het helpen

de mens bij te staan in zijn BewustZijn. De mens die zich

daarom bewust daarmee verbindt, werkt als krachtimpuls

vanuit zichZelf.

Het is een bijzondere dag geworden die 19e september

2010. De nieuwe bisschoppen Jean Marc en Gert Jan gaan nu

hun weg in de wereld en werden veel zegen toegewenst door

hen die aanwezig waren.

Met dankbaarheid zie ik terug dat de Voorzienigheid er-

voor heeft gezorgd dat allen, zichtbaar en onzichtbaar aanwe-

zig, op deze wijze met de heiliging van zichZelf verbonden

mochten zijn.

* * *

*

Alle deelnemers in koor op de foto na de dienst. In de eerste rij achter

de voorzittend bisschop mgr. Maurice de nieuwe bisschoppen: links

mgr. Gert Jan van der Steen; rechts mgr. Jean Marc Warnon

De wijdelingen gaan voor de wijdingslitanie uitgestrekt op de grond lig-

gen, onder andere als teken van overgave.

Mgr. Gert Jan biedt de traditionele geschenken aan aan de hoofdcon-

secrator, mgr. Maurice Warnon: 2 kleine broden, twee kaarsen en twee

kleine vaatjes wijn.
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Column Aat (Lambèrt ) de Kwant.

Niet napapagaaien, maar je hart laten spreken.

Geen betere wereld na 2012, wel anders.

Je leest het steeds weer: het kerkbezoek neemt in toenemende

mate af. En niet enkel bij de PKN en de R-K Kerk, maar ook

bij de Oud- Katholieken, Remonstrantse Broederschap en…

ook onze Vrij-Katholiek Kerk.

Je denkt dan, halen vooral deze kerken 2012 nog wel, zo er

na 2012 nog een toekomst is. Persoonlijk ben ik daar niet zo

bang voor. 2012 is meer een nieuw begin, misschien wel een

herkansing. Deze wereld is een wereld voor en door ego’s en

dat zal denk ik,  ook na 2012 niet veranderen. Die nieuwe aar-

de waarover zo veel wordt gesproken is er al. Daarop hoeven

we niet te wachten tot 2012 en wel omdat de wereld waarin

we nu leven nogal verschilt van de wereld van pakweg 60 jaar

geleden. Het zal ook geen wereld zijn waarin we iedereen een

big hug geven, ook al spreken sommigen van een ‘wereld die

in balans zal zijn (1). Het is wat simpel te verwachten dat door

bepaalde astrologische standen er opeens een betere wereld

gaat  komen. Anders betekent anders maar niet bepaald beter.

En de vraag of de Kerken en ook de VKK daarna nog toe-

komst heeft, is koffiedik kijken en daar doen we niet aan.

Toch vraag ik me steeds weer af hoe het nu komt, om me

tot de VKK te beperken, dat onze Kerk niet veel mensen trekt,

terwijl zij de zoekers toch veel te bieden heeft.

Met ingang van Pasen 2010 zijn de Nag Hammadi-ge-

schriften toegevoegd aan het lectionarium van lezingen (epis-

tels en evangeliën), evenals de apocriefe geschriften, waardoor

voor de lezingen in de H. Mis gekozen kan worden uit “cano-

nieke”, apocriefe en gnostische geschriften.

Nu had ik hierdoor geen stormloop verwacht en dranghek-

ken voor onze kerkgebouwen, maar toch wel wat meer be-

langstelling voor de zondagse viering.

De VKK is een ervaringskerk wordt wel gezegd en ik heb

daar ook wel meer over geschreven. De zondagse viering is

ook meer een geleide meditatie, maar het is de vraag of nieuw-

komers dat ook zo ervaren. Je kunt ze kwalijk even van te vo-

ren een stoomcursus geven zodat ze weten wat ze gaan erva-

ren . Ik heb soms de indruk en heb dat ook wel meegemaakt

dat mensen afhaken door het zien van al die gewaden en ritue-

len. Opvallend is dat het vooral de vijftigers zijn die afhaken,

omdat ze het al meer dan gehad hebben met al die vormen.

Door wat ze in de Rooms-Katholieke Kerk meemaakten, lij-

den ze als het ware aan de Kerk. Zij focussen zich niet zoals

veel trouwe VKK’ers  op de innerlijke beleving van de

liturgie, maar kijken slechts naar de uiterlijke vormen.

Daar zit een spagaat in en ik zou ook niet weten hoe we dit

moeten oplossen.

Hoewel ik geen doemdenker ben, denk ik dat Kerken in

het algemeen en de VKK in het bijzonder, de komende jaren

met meer teruggang geconfronteerd gaan worden.

God ervaren buiten de kerk
De VKK, een ervaringskerk. Dat klopt, maar bij steeds meer

spiritueel geïnteresseerden en zoekers gaat de eigen ervaring

een steeds belangrijker rol spelen.

God kun je ook vinden buiten de Kerk. Nog niet zo lang gele-

den was het een doodzonde als je als katholiek zoiets hardop

zei. Goed, een mysticus als Johannes van het Kruis, zei dat

ook wel, maar die kan geen kwaad meer. Tijdens zijn leven

werd hij heftig bekritiseerd en door zijn medebroeders opge-

sloten, maar na zijn dood werd hij heilig verklaard! Toen kon

hij geen kwaad meer.

Zo deden ze dat in die Kerk. Pierre Teilhard de Chardin

werd tijdens zijn leven door de Kerk ook niet bepaald zacht-

zinnig aangepakt, maar nu geldt hij als een geniale zoon van

de Kerk.

Je ziet dit overal. Osho werd het in India heel moeilijk ge-

maakt, maar hij geldt nu als een van de belangrijkste mystici

van India. Tijdens hun leven zijn dergelijke mystici kennelijk

een bedreiging voor religieuze ayatollahs en leiders, maar als ze

dood zijn, kunnen ze geen kwaad meer. Denken ze! Ze hadden

nooit kunnen denken dat Johannes van het Kruis eeuwen later

vooral in het Westen veel gelezen zou worden. Ook niet dat het

denken van Teilhard de Chardin veel invloed zou hebben.

Vooral in de jaren na zijn dood werd hij cultfiguur. Zijn aan-

hangers beschouwden hem als geniale visionair, die precies aan-

voelde welke vragen er bij veel van zijn tijdgenoten leefden.

Goed, mystici van alle eeuwen wezen tot woede van de

Kerk steeds weer op “the God within”, onze innerlijke god.

In onze tijd leek dit begrip gemeengoed te zijn geworden,

hoewel die innerlijke god soms lijkt te verworden tot een knus

binnengodje.

Hoe is het me jou? O goed hoor!

Fijn, en met je innerlijke god?

Zoiets dus.

Het was in ieder geval in de mode.

Persoonlijk spreek ik liever van de persoonlijke ervaring.

Het gebeurde en gebeurt nog steeds te vaak dat over God werd

gesproken zonder “Hem” ervaren te hebben.

Nogal wat mensen in het spirituele wereldje zijn totaal ver-

vuld van bepaalde ideeën of oplossingen, zoals “The Secret”

of een bekende Goeroe. Praten, geëxalteerd vanuit het wereld-

beeld van deze externe bronnen waaraan op zich niets ver-

keerd is, maar het blijven wel bronnen buiten je.

Dan die kreten: contact maken met Gaia, Jezus of de aarts-

engel Gabriel. Je moet er “doorheen ademen”, ga uit je patro-

nen. Ik noem maar wat . Zij roepen op een manier die alleen

zij écht lijken te begrijpen. En als ze je proberen uit te  leggen

en je wilt het maar niet snappen, tja, dan ben je er “gewoon

nog niet aan toe, bent nog niet zover ( ook zo’n dooddoener!)

of je zult wel een blokkade hebben die je maar niet zien wilt.

In feite heb je te maken met orthodoxe gelovigen, fundi’s,

maar dan in een new age of “spiritueel’ jasje.

Oude wijn in nieuwe zakken.
Vroeger waren het de dogma’s en geloofsbelijdenissen die na

werden gepagaaid, nu zijn de bekende goeroes en spirituele

beststellers die kritiekloos worden nagepraat. Kijk naar de

3
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profielen op de spirituele datingsites; de meeste hebben de be-

kende bestsellers gelezen.

Wat zo jammer is, dat veel van die o zo spiritueel “bewus-

te” mensen niet vanuit persoonlijke ervaring praten over spiri-

tualiteit. O ja, ze zijn heel belezen, slaan je met hun kennis om

de oren, maar dat is heel wat anders dan (innerlijk) weten.

Leven wat je beweert
Veel van die spiritueel “bewuste” mensen leven vaak niet wat

zij beweren. Zij papagaaien na wat anderen beweren en hou-

den het bij praten over, in plaats van dat zij hun woorden le-

ven van wat zij beweren. Ze vergeten dan dat “de wijze niet

spreekt over wat hij weet, maar dat de dwazen wat zij denken

te weten, dit van de daken schreeuwen”.

Wat je ook ziet zijn die krampachtige pogingen om vooral

toch maar spiritueel te zijn of als zodanig over te komen. Waar-

om willen we o zo graag spiritueel zijn in plaats van het te le-

ven? Een echte leraar of goeroe of verlichte spreekt daarentegen

vanuit een innerlijke waarheid, een eigen ervaring. Laat zich lei-

den door innerlijke referenties, innerlijke ervaringen en innerlij-

ke “waarheden”, omdat zij die hebben doorleefd.

“Een christen”, zo zei Osho eens “is iemand die over de

waarheid spreekt, maar er niets over weet. Een Christus is ie-

mand die weet. Het is zijn ervaring. Een christen heeft geen ei-

gen ervaring, hij herhaalt alleen maar de woorden van Christus.

En de woorden van iemand anders herhalen, is een domme be-

zigheid. Deze herhaling wordt ‘geloven’ genoemd. Onthoud dat

religie niets met geloven van doen heeft. De hele basis van reli-

gie is zien, niet geloven. Bedenk dat alleen blinden in licht gelo-

ven. Zij die ogen hebben, geloven niet in licht, zij ‘weten.’ Zo-

dra je iets weet, verdwijnt de behoefte aan geloof.”

Begrijp me goed, ik heb niets tegen mensen die in spiritu-

eel opzicht hun draai gevonden (denken te ) hebben. Maar wat

ik vaak zie, is dat wat zij zeggen vaak een uit het hoofd ge-

leerd lesje is; het komt niet van binnenuit. Dat voel je gewoon.

De laatste tijd kom ik nogal wat mensen tegen die wars

zijn van dogma’s en geschriften, maar wel echt willen zijn en

willen ervaren. Velen zeggen dat het goed of geweldig met ze

gaat als je vraagt hoe ze het maken. Je voelt de onechtheid.

Maar er zijn ook mensen die echt durven zijn, durven te zeg-

gen dat ze een rot dag hebben, zich depri voelen, ondanks of

wellicht dankzij hun spiritueel bezig zijn en actief mediteren.

Spiritueel bezig zijn heeft immers weinig van doen met

feeling good, maar wel met het gaan van een niet altijd mak-

kelijke weg. In mijn vorige column zei ik dat dit de eeuw is

van de ervaring, de nieuwe mens.

Samenkomen en vieren.
Kerken, ook helaas de onze, trekken minder mensen, worden op

hun kern teruggeworpen. Of kerken op den duur verdwijnen,

weet ik niet. Wel zal m.i. de individuele, spirituele ervaring

voor mensen een steeds belangrijker rol gaan spelen, maar… ze

zullen dit altijd met de ander of anderen willen blijven delen en

juist daarom zullen blijven samenkomen en vieren.

Daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk om na de vie-

ring met elkaar in de koffiekamer nog samen te delen, zoals ik

dat in Raalte mocht ervaren (toen ik nog in Olst woonde); en

ik mis het ook wel eerlijk gezegd. Soms was ik pas weer tegen

drie uur thuis, maar je kon teren op mooie en openhartige ge-

sprekken. Je sprak met elkaar over je ervaringen, je twijfels, je

schaduwkant die zich steeds weer manifesteerde.

Vaak ging het niet om een mooie overlevering maar om hoe

we deze viering hadden ervaren, hoewel er altijd wel mensen

waren die wilden vertellen welk geweldig boek ze nu  weer

hadden gelezen. Maakte ik me ook nogal eens schuldig aan,

maar heb er nu niet meer zo’n behoefte aan.

Niet de meester of goeroe, priester of bisschop, niet de ge-

schriften, of leringen, maar ons eigen hart moet weer gaan

spreken. Al die woorden. We noemen ons christen, boeddhist

hindoe, rooms-katholiek of vrij-katholiek, maar het zijn

slechts woorden, we zijn in feite niets van dat alles. Ze geven

niet aan wie we werkelijk zijn.

Boven de ingang  van de tempel van Apollo in Delphi

staat: ‘Ken uzelf’. Het is zo vaak gezegd en het lijkt een dood-

doener, maar het is wel waar: worden wie je werkelijk bent…

Dan kan de wereld na 2012 wellicht toch enigszins veran-

deren en  beter worden.

(1) Marja de Vries: De hele olifant in beeld. Inzicht in het bestaan en de

werking van universele wetten en de gulden snede. Ankh-Hermes 2007

Lambèrt (Aat) de Kwant is freelance

religiejournalist en verzorgt pro-

gramma’s voor OHM, de Hindoe-

omroep. Via zijn bureau Quantum

Research & Journalistiek is hij ook

betrokken bij research voor andere

organisaties en schrijft hij o.a. in

bladen als Prana, Terugkeer en Ko-

örddanser. Hij is programmamaker

bij Indigo Soulstation.

(www.indiggosoulstation).

Hij organiseert symposia via de

stichting Quantum Symposia.

(www.quantumsymposia.nl).

Hij verdiept zich ook in het feno-

neem van de helende stem, geeft daar ook lezingen en workshops

over. E-mail: Lambert43@upcmail.nl

* * *
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Elke religie die zegt zich zorgen te maken

over de ziel van de mens en zich niets gelegen

laat liggen aan de maatschappelijke en

economische omstandigheden

die de ziel kunnen beschadigen,

is een geestelijk dode religie,

die er slechts op wacht

ten grave gedragen te worden.

Martin Luhter King jr.



Gnosis versus Gnosticisme

Johan Pameijer

Bijbelse gnostici zeiden het al: “Gij zijt goden” en nog duidelijker verwoord: “Het koninkrijk van God is binnenin u.” Beide

grondregels van het Christelijke denken zijn nogal eens miskend door theologen, die God naar de hemel verwezen. Hun God leef-

de ver boven ons en keek neer op een zondig volk. Die god boezemde vrees in. Hij zette Sodom en Gomorra in vuur en vlam en

overstroomde de aarde met zijn gezegende zondvloed. Eeuwenlang voerde de Kerk in naam van deze god een schrikbewind.

De vroegchristelijke mythologie kende maar één woord voor deze afschrikwekkende godheid: demiurg, de wereldschepper.

De Kerk plakte later de naam “gnostici” op deze oude verhalenvertellers. En dat was onterecht. Met ware gnosis heeft de afgod

van het gnosticisme helemaal niets te maken.

Hiermee zitten we meteen midden in het probleem, dat in het

vorige nummer van Reflectie door Jos Gies in zijn artikel

“Gnosis versus Gnosis” werd geconstateerd. Terecht hekelt

hij de ongeoorloofde scheppingsdaad van Sophia, de moeder

van de demiurgische afgod Jaldabaoth, die een zondige wereld

schiep, een ware gevangenis voor de ziel. Jos beroept zich op

de reïncarnatieleer van de theosofie, waarin zielengroei de ziel

verheft uit het domein van het kwade. Volgens de Vrij-Katho-

lieke bisschop Leadbeater mag de ziel reïncarneren om te

groeien, hetgeen volgens de gnosis moet om te kunnen ont-

snappen aan deze schepping. Blijkbaar heeft de schrijver van

het artikel niet veel op met wat hij noemt de NH-(Nag Ham-

madi)-gnostiek. Daarom zet hij vraagtekens bij het Vrij-Kat-

holieke besluit om gnostische lezingen in de diensten te hou-

den. Dat vraagt om een reactie, of beter gezegd, een correctie.

Wijsheid van het hart
Het misverstand schuilt in de benamingen “gnosis” en “gnosti-

cisme”. Onze Vrij-Katholieke Kerk wil de gnosis vertegen-

woordigen, gnosis in de betekenis van de “wijsheid van het

hart”. Nadrukkelijk is zij geen aanhangster van de ingewikkel-

de mythologie van het gnosticisme. Daarom werden schriftde-

len (na een zorgvuldige selectie) uit de Nag Hammadi-collec-

tie gekozen, die het verlossende opwekken van het goddelijke

in de mens als oogmerk hebben.

Iedereen weet, dat de VKK het dogma van de traditionele

Kerk van de “zondeval” verwerpt. Deze bijbelse zondeval

(Eva die van de verboden boom eet) verklaart iedere boreling

schuldig en dat is in de ogen van elke Vrij-Katholiek een gru-

wel. De “zondeval” van Sophia, die zich aan een ongeoorloof-

de scheppingsdaad bezondigde, maakt in geen enkele ver-

momming deel uit van het VK-gedachtegoed. Dat houdt niet

de totale verwerping in van de 52 bij Nag Hammadi terugge-

vonden gnostische boeken.

Gnosis is evenals christendom, hindoeïsme en boeddhisme

een verzamelnaam voor talrijke stromingen. In feite is Gnosis,

in de zin van wijsheid van het hart, de mystieke onderstroom

van alle grote religies in de wereld. Het Jodendom heeft de

Kabbala, de Islam het Soefisme en het Christendom de Gnosis.

Een verwarrende mythologie
Zoals ik in een eerder artikel uiteenzette ¹), kreeg de haat tegen

de andersdenkende gnostici al vorm onder bisschop Ireneaus.

Deze geleerde prelaat verzette zich niet tegen het inwonende

koninkrijk van God, maar tegen de inderdaad verwarrende

mythologie van talrijke gnostische sekten. In zijn streven orde

in de chaos aan te brengen, gooide hij het kind met het badwa-

ter weg. Tijdens zijn leven in de tweede eeuw floreerde in het

Griekse Egypte, onder de rook van het gnostische bolwerk

Alexandrië een grote kloostergemeenschap. Haar woestijnbi-

bliotheek bevatte alle manuscripten met het predicaat “christe-

lijk”. Daaronder viel ook de reeks geschriften die in 1945 bij

Nag Hammadi door een Bedoeïen werd teruggevonden. Op

last van de metropoliet van Alexandrië, een vertegenwoordi-

ger van de bisschop van Rome, moest hij deze “heidense” tek-

sten verwijderen. Pachomius, de Egyptische kloosterabt, ge-

hoorzaamde, maar vernietigde de manuscripten niet. Hij liet ze

in kruiken stoppen en verbergen op de plaats waar zij 1600

jaren later werden opgegraven.

Innerlijke verzoening
De NH-vondst is niet puur gnostisch. Ze bevat een zeer uit-

eenlopende reeks boeken, waarvan het merendeel met geen

woord rept over de ongeoorloofde scheppingsdaad van Sop-

hia. De meeste manuscripten zoals het Thomasevangelie, het

Evangelie van Philippus en het beroemde Evangelie der Waar-

heid zijn gnostisch in theosofische zin. De mens is drager van

een goddelijke kern. De zin van zijn bestaan ligt in het afpel-

len van deze kern, zodat zijn licht de hele entiteit kan bestra-

len. Het beeld van de “verheerlijking op de berg” is in feite

puur gnostisch, ook al heeft de Kerk deze mystieke gebeurte-

nis tot geschiedenis verklaard.

De officiële kerkleer en het gedachtegoed van de gnosis

(niet van het gnosticisme) liggen veel dichter bij elkaar dan

wordt beweerd. De Kerk propageert het zoenoffer van Jezus

Christus, waardoor de erfzonde ongedaan wordt gemaakt, ter-

wijl het bij de ware gnosis gaat om de innerlijke verzoening.

Het Evangelie van Philippus is daar duidelijk in. De op-

standing van Christus is een innerlijke gebeurtenis, die al tij-

dens het aardse leven bereikt kan worden. Daarin verschilt de

gnosis van de officiële kerkleer. Volgens de Gnosis is de we-

reld geen broedplaats van het kwaad, maar heerst er onwe-

tendheid, omdat de mens zijn goddelijke oorsprong vergeten

is. Het grote vergeten en de onwetendheid tekenen de bewust-

zijnstoestand van deze wereld. Door een zinvolle leefwijze,

weergegeven in meerdere NH-boeken, komen we tot kennis

(gnosis). In mystieke zin betekent dat: opstanding. Wij kunnen

verrijzen uit onwetendheid en dragen in geen geval de doem

met ons mee van de erfzonde, die alleen door de verzoenings-

dood van Jezus zijn kracht verliest.
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Een positieve religie
Wat is dan gnosticisme? Het antwoord staat helder beschreven

in het recente standaardwerk “Gnosis in de Oudheid” van

prof. Roelof van den Broek. “De term werd voor het eerst in

1669 gebruikt door Henri More in een commentaar op de ze-

ven brieven aan de zeven kerken in de Openbaring van Johan-

nes. Hij gebruikte de term ter karakterisering van de leer van

een profetes in Tyatira, die haar volgelingen tot ontucht en het

eten van offervlees verleidde en hen inwijdde in de zogenaam-

de verborgenheden van Satan (Openb. 2:20-25). Deze negatie-

ve connotatie is nadien in kerkelijke kringen en in de kerkelij-

ke geschiedschrijving aan de woorden gnostiek en gnosticisme

blijven kleven.” Modern onderzoek heeft deze verkeerde ge-

woonte niet helemaal kunnen wegvagen, hoewel deze bena-

ming tegenwoordig een meer neutrale betekenis heeft voor de

“gnostische religie”.

Een antwoord op de bezwaren van de heer Gies ligt beslo-

ten in wat prof. Van der Broek op pagina 22 van zijn studie

schrijft. “Wie de term gnostiek (of gnosticisme) wil gebruiken,

moet aangeven wat men daar precies onder verstaat. Er zijn

dan twee mogelijkheden: een beperkte en een allesomvattende

interpretatie. Men kan, zoals gezegd, de term beperken tot de

gnostische mythologie van de grote systemen uit de tweede en

derde eeuw, waarbij men dan echter wel in het oog moet hou-

den, dat er naast dit specifieke gnosticisme ook andere vormen

van gnosis bestaan hebben.”

Ware gnosis is een positieve religie; met recht kun je spre-

ken van theosophia, de goddelijke wijsheid. Deze gnosis staat

ver af van “de verduisterde zielen die achterblijven in de duis-

tere en kommervolle restanten van de gedoemde schepping”

(Jos Gies). Ware Gnosis zingt het lied van de victorie. In de

woorden van het Evangelie der Waarheid: “Zo is het gesteld

met hen, die iets van omhoog hebben, dichtbij die onmetelijke

grootheid, terwijl zij zich uitstrekken naar de Enige die vol-

maakt is. En zij dalen niet af in het dodenrijk. Zij ervaren geen

begeerte noch geweeklaag en ook is er geen dood meer in hen.

Maar in Hem die in rust is, rusten zij, terwijl zij niet sterven of

verwikkeld zijn in het zoeken naar Waarheid, want zij zijn zelf

de Waarheid en de Vader is in hen.”

Ons ketterse imago
De zorg van Jos Gies over het ketterse imago van de VKK

zullen velen niet delen. “Het Christendom,” schrijft hij, “in al

haar verschijningsvormen gaat uit van een gevallen mensheid

die niet op eigen kracht kan terugkeren naar haar oorspronk-

elijke status, het paradijs (bijbels) of het pleroma (gnostisch).

In beide wereldbeelden komt God de mensheid te hulp door

het sturen van een verlosser. Volgens Jos Gies schuift de VKK

op in de richting van de apostolische leer van het christendom,

maar omarmt daarentegen de Nag Hammadi-geschriften.

Ogenschijnlijk heeft de schrijver een punt, maar in zijn re-

denering schuilt een opvallende fout. Volgens de gnostische

mythologie maakt Sophia haar fout goed door berouw te tonen

voor haar scheppingsactiviteit zonder haar paargenoot daarin

te kennen. God de Vader schenkt haar vergiffenis en samen

zorgen zij voor een Zoon, die Christus wordt genoemd en die

naar de aarde komt om de mensheid te verlossen. Jezus is dus

een halfbroer van Jaldabaoth, de schepper van de boze wereld.

Waarschijnlijk ontleende het oude gnosticisme (verwoord in

het “Geheime boek van Johannes”) het tweegodendom aan

Zarathustra. Deze Iraanse religie kende een goede God (Ahoe-

ra Mazda) naast een boze God (Ahriman).

Door het goede en het boze te personifiëren schiep het Par-

si-geloof een tweegodendom dat zijn afspiegeling heeft in de

christelijke Satan naast God. Goed en kwaad zijn nu eenmaal

twee gescheiden stromen. Zarathustra loste de eeuwige vraag

naar de herkomst van het kwaad op door naast Ahoera Mazda

de boze Ahriman een plek te geven.

De beroemde Neo-Platoonse filosoof Plotinos verzette zich

tegen dat tweegodendom. In zijn traktaat “Tegen de gnostici”

vuurt hij zijn pijlen af op de duistere kanten van het gnosticis-

me, terwijl zijn werk pure gnosis ademt. Het kwaad ontstaat

door de individualisering van de mens. Beheerst door zijn ego

zet hij zich af tegen de ander. Daardoor ontstaat tweestrijd en

uiteindelijk oorlog. Deze tweezijdigheid in het bewustzijn van

de mensheid weerspiegelt zich in het door Zarathustra gepropa-

geerde tweegodendom en het daarvan afgeleide gnosticisme.

“Ik en de Vader zijn EEN”
De ware gnosis vinden we terug in de roep om eenwording

met het goddelijke bewustzijn. Beroemd zijn de uitspraken in

het Evangelie van Thomas over de twee die een moeten wor-

den (log. 22 en log. 106). Hetzelfde wordt in het evangelie ge-

zegd: “Ik en de Vader zijn EEN”. Het verschil tussen de denk-

wijzen van Gnosis en Kerk zit in de interpretatie van het voor-

naamwoordje “Ik”. Wie is de “Ik”, die dit zegt? “Jezus!”, ant-

woordt de Kerk vol overtuiging, terwijl de aanhanger van de

Gnosis op zichzelf zal wijzen. “Want”, zal hij zeggen, “Chris-

tus bewoont mij”. De Zoon leeft in de ziel van de mensheid.

Hij maakt deel uit van het collectieve onbewuste en werkt in

de wereld als een actief archetype. Wij zijn als de berouwvolle

Sophia die dankzij haar gerichtheid op de Algeest de Zoon

doet ontstaan. Sophia, de wereldmoeder, belichaamt de mate-

rie. In haar (materie = moederstof) wordt de Zoon geboren.

Als de Kerk aanstoot neemt aan deze aloude mystieke in-

zichten, ja dan onderstreept de Kerk van de gnosis, de VKK,

haar ketterse imago. De VKK komt er rond voor uit de ge-

schriften van het verketterde christendom te omarmen. Het

oordeel van de grote institutionele Kerken is niet het probleem

van de VKK. Zij gelooft in haar beginselen en probeert die

zorgvuldig na te leven.

Geestelijke vrijheid
Toen de Kerk van Rome besloot een groot deel van de christe-

lijke geschriften overboord te werpen en alleen de vier evang-

eliën en de brieven van Paulus te omarmen, nam zijn een be-

sluit op subjectieve gronden. De oudheid kende vele christen-

dommetjes. Dat de Kerk daarin enige lijn probeerde aan te

brengen, was heel legitiem, maar daarin ging zij te ver. Zij

dient te erkennen dat het christendom veel breder is dan de ge-

dogmatiseerde leer en dat de Bijbel multi-interpretabel is.

Het is bekend dat talrijke aanhangers van de katholieke en

protestantse Kerken geboeid worden door de Nag Hammadi-

geschriften. Maar de huiver om daar rond voor uit te komen is

na de bloedige middeleeuwen nooit helemaal verdwenen.

De Vrij-Katholieke Kerk staat voor geestelijke vrijheid. De

haat van de grote Kerk tegen wat zij ervaart als “ketterij”,

buigt de VKK om in liefde, de oerkracht van het universum.

Naar eer en geweten baseert deze kleine Kerk zich op de bij-

belse zekerheid dat God in elk mens leeft, dat het Christusbe-

wustzijn voor iedereen bereikbaar is en dat de ware Gnosis ie-
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der mens de middelen aanreikt om innerlijk tot Opstanding te

komen. Daar is geen woord ketters bij.

1) “Gnosis in de Kerk” in Reflectie, nr. 2. jrg.7, voorjaar 2010.

Johan Pameijer (Amsterdam, 1930), gepensioneerd kunstredacteur, is

werkzaam als vrij-katholiek priester in de kerkgemeente Raalte e.o.

Hij is auteur van een flinke reeks boeken op christelijk esoterisch,

gnostisch en algemeen spiritueel vlak; zie www.vkk.nl (bij kerkgemeen-

te Raalte). Hij is nog steeds werkzaam als auteur van zulke boeken, en

met het geven van lezingen.

* * *

*
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“De Denker” - sculptuur van Aleid Nyp-Holman. Was geëxposeerd in de beeldentuin van Gees (Drenthe)
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COMPASSIE —Verbindende kracht
in een verscheurde wereld

Ojas Th. de Ronde

In november 2009, nu een jaar geleden, lanceerde de gerenommeerde Britse schrijfster Karen Armstrong het ‘Charter for Com-

passion’. Dat gebeurde in een groot aantal steden over de hele wereld. In Amsterdam vond dat plaats op 12 november, waar het

ondertekend werd door een aantal bekende Nederlanders uit de politiek, de wetenschap en verschillende religieuze en ethische

tradities waarin ‘compassie’ altijd al een grote rol heeft gespeeld. Door het Charter te ondertekenen wilden de ondertekenaars

inspiratie geven aan allen die zich inspannen voor een vreedzame wereld en een humane samenleving. Het was een uniek, we-

reldwijd initiatief, dat stimulerend is voor de dialoog tussen de verschillende maatschappelijke en religieuze tradities. En dat een

impuls wil geven om de morele crisis waarin wij verkeren te boven te komen.

In dit artikel gaan we hierop nader in en onderzoeken daarbij

welke bijdrage de politiek, de wetenschap en ook de boeddhis-

tische en gnostieke tradities hieraan kunnen geven. Spreken zij

elkaar tegen of vullen zij elkaar aan of versterken zij elkaar

misschien?

Charter for Compassion
Het Charter is een kort en krachtig manifest dat het belang van

‘Compassie’ uiteenzet en dan een oproep doet om deze tot kern

van ons leven te maken. Sterk verkort komt het hierop neer:

· Compassie roept ons op om ‘anderen te behandelen zoals

wij zelf behandeld willen worden’.

· Waarom? Omdat wij ‘in wezen’ elkaars gelijken zijn en

met elkaar verbonden.

· Dat zijn wij vergeten door onze onbewuste leefstijl waarin

de egotendensen van zelfzucht, haat en begeerte alle

kansen krijgen.

· Maar we kunnen ons hiervan bewust worden en deze zo

overstijgen.

· Dan hervinden wij de universele, wezenlijke eenheid van

alle leven en kan de liefde en compassie met al wat leeft

weer vrij stromen.

· Dit brengt vanzelfsprekend op aarde een rechtvaardiger

economie en een wereldgemeenschap die in vrede

samenleeft.

Er spreekt een grote, vernieuwende kracht uit deze tekst en het

is dan ook geen wonder dat leiders van verschillende religieu-

ze en sociale lagen van de maatschappij zich hier in kunnen

vinden. Zo sprak op 12 november Job Cohen, de toenmalige

burgemeester van Amsterdam, zich uit over de vernieuwende

inspiratie van compassie. Ook rabbijn Awraham Soetendorp,

filosoof Tariq Ramadan en econoom Herman Wijffels deden

dat op hun manier. En in de namiddag werd er in verschillen-

de workshops besproken hoe deze ‘gouden regel van compas-

sie’ tot vernieuwende maatschappelijke initiatieven zou kun-

nen leiden. Compassie bleek op die dag een verbindende en

inspirerende kracht te zijn in een verscheurde wereld.

Universeel inzicht
Ik had het geluk die dag te mogen meemaken en hoorde daar

tot mijn verrassing hoe Karen Armstrong de tekst ontwikkeld

had, samen de Amerikaanse organisatie Technology, Enter-

tainment, Design (TED), een kleine non-profit organisatie die

wereldwijd vernieuwende initiatieven ondersteunt (1). Aand-

acht geven aan deze ‘gouden regel’ leek me een gouden greep.

Waarom?

Wij kennen deze regel in de joods-christelijke traditie als

‘de kern van de wet’, en zij was ook bekend bij de Griekse fi-

losofen en in de Westerse rationele traditie (2). Maar als je

verder zoekt, vind je hem ook terug in het Hindoeïsme. In de

klassieke Mahabharata wordt gezegd: ‘Dit is de hoogste plicht:

doe niet aan anderen wat jezelf pijn zou doen en wens hen toe

wat je zelf verlangt’ (3)
. En het Indiase Jaïnisme trekt hieruit de

praktische conclusie: ‘Men dient alle wezens te behandelen

zoals men zelf behandeld zou willen worden. Daar alle wezens

pijn verafschuwen, dient men niemand te doden.’

Ook het Boeddhisme kent deze regel in de vorm van ‘de

regel van mededogen’: ‘Kwets anderen niet met wat jou

kwetst.’ En in het oude China formuleerde de wijze Lao Tze

het eens als volgt: ‘Voor allen die goed zijn voor mij ben ik

goed. En voor diegenen die niet goed zijn voor mij ben ik ook

goed. Zodoende zullen allen er toe komen goed te zijn.’ (4). En

ook Kung Fu Tze (Confucius), de andere wijze die in het oude

China de grondslag legde voor het sociale gedrag, gaf eenzelf-
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de motto voor het sociale verkeer: ‘Wat je zelf niet aangedaan

wilt worden, doe dit ook aan anderen niet.’ Kennelijk wordt

deze ‘regel van wederkerige menslievendheid’ over de hele

wereld herkend als iets wat jezelf en de gemeenschap waarvan

je deel uitmaakt ten goede komt. Het is de kernwaarde van

elke gezonde menselijke gemeenschap.

Spectrum van waarden
In de geschiedenis van de mensheid is deze kernwaarde helaas

maar al te vaak vergeten. Als we in de achteruitkijkspiegel van

de geschiedenis van de mensheid kijken, zien we een aaneen-

schakeling van bloedige oorlogen, geweld en uitbuiting. En

deze kettingreactie van geweld is nog steeds niet gestopt.

Toch waren er in crisistijden altijd wijzen die probeerden

terug te grijpen op de gouden regel. Deze kernwaarde bleek

dan een helder licht dat als door een spectrum verschillende

prachtige kleuren kreeg en die wij nog kennen als hoog ge-

waardeerde idealen voor een gezonde samenleving. Het zijn

de ethische waarden als gerechtigheid, liefde, vrijheid en ge-

lijkheid. Het zijn intrinsieke waarden die dicht bij deze kern-

waarde blijken te liggen.

Zij zijn te vinden in de geschriften van de verschillende re-

ligieuze gemeenschappen. De Joden vinden ze in de Torah, de

christenen in hun Bijbel, de Islamieten in de Koran. Maar ze

zijn ook te vinden in het gedachtegoed dat sinds de Verlich-

ting in het Westen is ontstaan. Vrijheid is een belangrijke

waarde van de liberalen, sociale gerechtigheid van de socialis-

ten en gelijkwaardigheid tussen mensen van de humanisten.

Het zijn deze klassieke ethische waarden die normgevend zijn

voor een gezonde samenleving.

In crisistijden worden wij ons van deze waarden bewust.

Zoals in het midden van de vorige eeuw, toen de mensheid

met de Tweede Wereldoorlog zichzelf naar de rand van de af-

grond had gevochten. Toen men kon terugkijken op deze oor-

log, werd men zich bewust van de waanzin en de onbeschrijfe-

lijke wreedheid hiervan en nam men als mensheid een besluit:

dit nooit meer! De klassieke ethische waarden moesten weer

maatstaf worden voor het leven en men wilde hier vorm aan

geven door deze te formuleren als basisrechten van iedere

mens. Om die reden nam men in 1948 in de Algemene Verga-

dering van de Verenigde Naties de ‘Universele Verklaring van

de Rechten van de Mens’ aan. Een algemeen aanvaarde more-

le en juridische standaard die het leven op aarde drastisch zou

moeten veranderen.

Helaas moeten we, terugkijkend op de laatste zestig jaar,

constateren dat de Rechten van de Mens nog dagelijks ge-

schonden worden. En dat de politieke situatie tussen de groot-

machten van onze planeet het ons soms onmogelijk maakt hier

een stem aan te geven. Besluiten van bovenaf in de Verenigde

Naties blijken niet voldoende. Er moet meer gebeuren. Wat?

Publiek debat
Ook al zijn momenteel in Nederland deze basisrechten redelijk

goed beschermd, dat betekent niet dat de achterliggende waar-

den normgevend zijn in onze maatschappij. De relaties tussen

mensen en groepen in onze maatschappij zijn snel aan het ver-

harden en diepliggende conflicten liggen op de loer. Hoe ko-

men we hier tot een vreedzame oplossing?

Kan een politiek debat ons helpen? In de periodes dat pre-

mier Balkenende in Nederland het schip van staat bestuurde,

probeerde hij een discussie op gang te brengen over ‘normen

en waarden’. Hij werd daarbij geïnspireerd door de Ameri-

kaanse socioloog Amitai Etzioni, die in 1996 met zijn boek

‘The New Golden Rule’ (5) een wereldbestseller bleek geschre-

ven te hebben. Geïnspireerd door Amitai Etzioni werd de

‘gouden regel’ in Nederland vertaald naar ‘wederzijds respect’

en die term werd opgenomen in de regeringsverklaring van het

eerste kabinet Balkenende. Helaas zonder veel resultaat in het

dagelijkse leven. Ook een door Balkenende georganiseerde

Europese conferentie rond ‘normen en waarden’ in 2004

bracht niet veel in beweging.

Toen Etzioni (6) daarover bevraagd werd zei hij: ‘Moderne

samenlevingen, dus ook Nederland, bevinden zich in een mo-

reel vacuüm. Sinds het strakke waarden- en normenpatroon

van de jaren vijftig van de vorige eeuw in duigen viel, is de

Westerse maatschappij op zoek naar nieuwe waarden… Als

Balkenende die wil aangeven is men bang dat hij zijn eigen

christelijke normen en waarden gaat opdringen… Er is nog

geen echte discussie over dit onderwerp geweest. Er moet nog

een Nederlands publiek debat hierover komen.’(7).

Met deze laatste opmerking maakte Etzioni wel een punt.

Een publiek debat is wezenlijk, wil iets echt gaan leven. En

dat kan ook niet van bovenaf worden opgelegd. Als het succes

heeft, dan zal het eerst van onderop moeten ontstaan, als een

‘grass root beweging’ die de gemoederen bezig houdt. Karen

Armstrong deed daar met haar ‘Charter for Compassion’ een

poging toe.

Was dit succesvol? In ieder geval wel op internet, het we-

reldwijde communicatienetwerk dat de hele aarde omspant.

Op internet bestaat geen scheiding tussen kerk en staat en be-

staan er ook geen grenzen van etnische, culturele of gods-

dienstige aard. Iedereen kan vrij met iedereen communiceren

en dat gebeurde ook. Karen Armstrong was daar al bekend,

omdat haar ondogmatische bestsellers over het jodendom,

christendom en islam (8) vooral via internet verspreiding von-

den. Maar nu begon ze met haar ideeën daarover overal op te

duiken in de e-mailcontacten en in de sociale netwerken als

Facebook en Hyves. In de virtuele wereld was haar oproep

succesvol en ontstond er een publiek debat.

Gedragsveranderingen
Maar om hiervan iets te merken in het dagelijkse leven, is er

meer nodig. Gedragspsychologen, die een rationele aanpak

voorstaan, zeggen dat een publiek debat niet voldoende is.

Gedragsveranderingen zijn immers voor niemand gemakkelijk

te realiseren. Ieder weet het: ook al weet je dat een bepaald ge-

drag ongezond is, het duurt heel lang voordat je dit verandert.

Pogingen om een ongezond gedrag of levensstijl te ontmoedi-

gen of te veranderen leiden voortdurend schipbreuk. Men wil

vasthouden aan wat men onbewust altijd gedaan heeft en ge-

wend is. Zachtzinnige overreding, harde aanpak, boete, hoge

premies…. het blijft onzeker of mensen hierdoor hun gedrag

veranderen. Er moet kennelijk meer gebeuren.

Een van de middelen die gedragspsychologen momenteel

als succesvol ervaren is ‘het zichtbaar maken van wat je huidi-

ge gedrag is’. Als dat negatief gedrag is, kan op deze manier

bewustwording ervan plaatsvinden en dat kan zo’n schok te-

weegbrengen dat de gedragsverandering een feit is. Een voor-

beeld ervan hoorde ik een dezer dagen van een vriend die als

arts in een ziekenhuis werkt. Het was daar al lang bekend dat

artsen er goed aan zouden doen om regelmatig hun handen te

wassen. Dat zou veel onnodige bacteriële infecties voorko-
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men. Maar het gebeurde niet. Geen tijd. Of arrogantie van het

ego: ‘Breng ik infecties over? Dat kan niet. Dat komt van een

collega.’ Tot een iemand van de leiding een kweek liet maken

van bacteriën die er altijd op je handen zitten en die als

‘screensaver’ op een aantal computers zette. Dat was een

schok die werkte. De artsen, altijd druk en bezig met andere

dingen, zagen hele kolonies bacteriën op hun handen en was-

ten voortaan hun handen voordat ze de operatiekamer binnen

kwamen. De ‘screensaver’ had hen bewust gemaakt van wat

ze deden en dat werkte.

Zelfzuchtig gedrag leren zien
Het ‘Charter for Compassion’ wijst in die richting en spreekt

ook over bewustwording. Een diepere, wezenlijke bewustwor-

ding van je eigen gedrag. Volg het aandachtig. Word je be-

wust van je denken, je emoties, je doen en laten. Merk voor je-

zelf op als je haatdragend, arrogant of chauvinistisch praat, als

je een ander kleineert of uitbuit. Word gewaar als je zelfzuch-

tig bezig bent…

Deze bewustwording heeft in de spirituele tradities in ze-

kere zin de neutraliteit van een ‘screensaver’. Maar wat je dan

aanvankelijk ziet, zijn vooral de ongerechtigheden van je ego.

Je ziet je ingesleten, onbewuste, zelfzuchtige patronen die je

persoonlijkheid uitmaken en waarmee je je rol in de maat-

schappij speelt. Je ziet hoe je onbewust, vanuit je ego, nog

vastzit in de wetten van de jungle. Overleven in een wereld

vol geweld en angstaanjagende scenario’s. Een wereld van

nooit genoeg, haast, snel pakken wat je pakken kunt. Een we-

reld waarin je telkens moet kiezen tussen jezelf verbergen,

vechten of vluchten. Voor ethisch handelen vanuit de ‘gouden

regel’ is hier nog nauwelijks plaats.

Goed om te zien? Nee. Als het licht van je bewustzijn op

je onbewuste patronen valt, kun je er zo van schrikken dat je

besluit dit licht niet meer in je onderbewuste kelder te laten

schijnen. Dat betekent dan, dat wat daar krioelt, gewoon door

blijft leven en voortdurend voedsel zoekt in de maatschappij en

je relaties met medemensen. Heel veel mensen leven zo. Even

een blik in je onderbewuste en dan van schrik ogen dicht. Niets

willen zien, niets willen weten en dan gewoon doorgaan. Geen

wonder dat, als deze mensen het merendeel van een maatschap-

pij uitmaken, de oude ingesleten zelfzuchtige gewoontes de bo-

ventoon voeren. Wetten die dit willen indammen werken dan

ook nauwelijks. Het morele vacuüm blijft.

Maar er zijn ook moedige mensen die hun ogen open willen

houden en ook met heldere blik naar binnen willen kijken. Met

heldere blik kijken zij naar hun persoonlijkheid, dat wat ze stie-

kem denken en de emoties die voortdurend oplaaien. En als zij

de moed hebben om rustig het licht hierop te laten schijnen, ge-

beurt er iets wat te verwachten is. Het zelfzuchtige ego wordt

gezien zoals het is – een sluier over de werkelijkheid, maya, een

illusie – en kan worden losgelaten. De werkelijkheid toont zich

nu zoals ze is. Wonderlijk intelligent, vol liefde en alles in een-

heid omarmend. Het zelfzuchtige ego blijkt er – in een pijnlijke

bewustzijnsvernauwing – een verwarde jungle met harde jung-

lewetten van gemaakt te hebben. De heldere blik van het be-

wustzijn ziet de werkelijkheid weer in de oorspronkelijke vorm,

als een paradijs waar de ‘gouden regel’ geldt. Liefde stroomt

weer. Compassie heeft haar intrede gemaakt.

Geëngageerde boeddhisten
We raken hier aan een wezenlijk inzicht in moreel handelen

dat in alle spirituele tradities speelt. Osho, een Indiase mysti-

cus, formuleerde het eens als volgt: ‘Ethisch handelen is een

gevolg van bewustzijn. Als men in het hart bewustzijn voelt

oprijzen, dan ontstaat er eenheid met het bestaan en wordt men

ethisch. Het is geen kwestie van geboden of verboden, het is

geen kwestie van dit-mag-niet en dat-moet. Het is een kwestie

van bewustzijn, van liefde, van compassie... Vanuit dit be-

wustzijn kun je niet meer kwetsen, niet meer doden.’(7)
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Ook het boeddhisme verkondigt dat wij eerst door inzicht uit

de verwarring van ons ego-denken geraken en dat daaruit dan

spontaan waarachtig mededogen voortspruit. Het ontwaken uit

de nachtmerrie van het ego staat voorop.

Als dat in een mens gebeurt, noemen zij hem een ‘bodhichit-

ta’, iemand die in zichzelf de Boeddha-natuur heeft ontdekt,

iemand die ontwaakt is (bodhi) in zijn bewustzijn (chitta). Als

een ‘bodhichitta’ gemotiveerd is om overeenkomstig dit inzicht

te handelen, wordt hij een ‘bodhisattva’ genoemd. Een mens die

de werkelijkheid waarneemt zoals ze is en van daaruit spontaan

met compassie, met mededogen handelt.

De boeddhistische tradities kennen talloze bodhisattva’s.

Zij treden op als leraar en inspirator en stralen mededogen in

de wereld uit. Het zijn ‘geëngageerde boeddhisten’. Een van

de bekendste in het Westen is Thich Nhat Hanh. Geboren in

Vietnam stichtte hij daar in het begin van de jaren zestig de

School for Youth Social Service om mensen te helpen die le-

den onder de oorlog en verbrande dorpen op te bouwen. Toen

het communistische regime hem als klassenvijand ging be-

schouwen, moest hij het land verlaten en stichtte de monastie-

ke gemeenschap ‘Order of Inter-Being’, die onderricht geeft in

het trainen van aandacht en geëngageerd boeddhisme. Veel

oorlogsveteranen uit Amerika zijn hier lid van geworden.

In 1982 stichtte hij het boeddhistische centrum Plum Villa-

ge in Zuid Frankrijk, waar hij momenteel aan tallozen uit de

hele wereld intensieve aandachtstraining geeft. Hier leer je je

bewust te worden van de patronen van je ego en deze los te la-

ten, zodat je vrij wordt voor de bron van liefde in jezelf en van

daaruit gaat handelen. Het princiep daarvan heeft hij eens als

volgt verklaard: ‘Als we aandachtig zijn en in direct contact

met het huidige ogenblik, verdiept zich ons inzicht in wat er in

en om ons heen gebeurt. Daardoor worden we geleidelijk ver-

vuld van instemming, vreugde, vrede en liefde.’

Meditatieve christenen
Thich Nhat Hanh ziet dit als een nieuw accent in de Westerse,

christelijke traditie. Hij spreekt hierover in zijn boeken ‘Living

Buddha, Living Christ’ en ‘Going Home: Jezus and Buddha

as Brothers. (9). Hij legt hierin de meditatieve aandachtstrai-

ning nader uit. Het is een proces waarbij je door bewustwor-

ding je natuurlijke persoon overstijgt en contact maakt met je

wezenlijke natuur, je Boeddhanatuur. Christenen kunnen dit

proces ook meemaken en dan ware christenen worden, want

voor hen is het overstijgen van hun persoonlijkheid contact

maken met hun Christusnatuur.

Is er een verschil? Boeddhisten kunnen van christenen le-

ren om actief geëngageerd te raken met wat er in de maat-

schappij gebeurt. Want boeddhisten blijven graag in de vrije,

meditatieve staat en komen moeilijk tot actie. Van de andere

kant kunnen christenen van boeddhisten leren om de medita-

tieve staat van het Christusbewustzijn serieus te nemen en van

daaruit te handelen. Christenen hebben immers de neiging om

‘naastenliefde’ – hun woord voor compassie – gemakkelijk te

beschouwen als een emotionele impuls of moeizame zelfopof-

fering. Maar naastenliefde is veel meer. Zij is een spontaan

uitvloeisel van de Christusnatuur die in ieder van ons aanwe-

zig is en die ons vrij maakt. Daarmee kom je door meditatie in

contact. Christenen worden daarom door Thich Nhat Hanh

aangespoord om meditatieve christenen te worden. Dan

komen ze pas tot bloei.

Gnosis en compassie.
Gnostieke christenen beseffen dit. Zij verkondigden al in de

eerste eeuwen van onze jaartelling dat Jezus hun had verkon-

digd dat in hem de goddelijke natuur gerealiseerd was en dat

ieder met deze goddelijke natuur, deze heldere goddelijke

vonk, in contact kon komen. De gnostiek bood een ‘innerlijke

weg’ om zich met deze goddelijke vonk te verbinden en wie

die verbinding hersteld had, beschikte ten gevolge daarvan

over ‘gnosis’: helder weten vanuit het hart. Zo zou de mens

los komen van de slavernij van zijn onbewuste ego en zich

kunnen verbinden met al zijn broeders en zusters op deze aar-

de. Zo realiseerde hij de ’Christusnatuur’ en zou het ‘Gods

Rijk’ op aarde worden gerealiseerd.

De nadruk van de gnostieke christenen op de ‘innerlijke

weg’, los van de opkomende autoritair-dogmatisch christelijke

Kerk, was voor sommige kerkvaders de aanleiding om hen

van amoreel gedrag te betichten. Maar niets is minder waar.

Gnostieke christenen kenden de meditatieve diepte van boed-

dhistische monniken en leefden van daaruit in mededogen met

hun medemens.

En wat toen gold, geldt nu ook. Meditatieve christenen,

boeddhistische monniken en vele anderen die bewust en in lief-

de leven, kunnen in hun leven laten zien dat bewust doorleefde

compassie en de concrete uitwerking daarvan in ‘de gouden

regel’ in hun dagelijkse leven de gouden standaard is. Zij kun-

nen een verbindende kracht zijn in een verscheurde wereld.

Noten
(1) www.ted.com. Karen Armstrong kreeg voor haar initiatief van de

‘Charter for Compassion’ een TED Award van $ 100.000.

(2) Ojas Th. de Ronde, Leven vanuit je wortels, Reflectie, zomer 2010

(3) Mahabharata V 1517

(4) Lao Tze, Dao de Jing, 49,2

(5) Amitai Etzioni, The New Golden Rule – Morality and Community in a

Democrtic Society, Basic Books, 1996

(6) Amitai Etzioni: Nederland bevindt zich in een moreel vacuüm, in:

Intermediair, 02-05-2007.

(7) Osho: Zen – The Special Transmission,

(8) Bestsellers van Karen Armstrong zijn o.a. A History of God (1993),

The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam

(2000) en Muhammed: A Profet for Our Time (2006).

(9) Thich Nhat Hanh: Living Buddha. Living Christ en Going Home:

Jesus and Buddha as Brothers , www.bol.com

Ojas Th. de Ronde behaalde in 1970

zijn doctoraal theologie aan de Uni-

versiteit van Nijmegen. Daarna ver-

bleef hij enige jaren als spiritueel

zoeker in India.

Na zijn terugkeer in Nederland begon

hij, samen met zijn vrouw, het coa-

ching- en counselingbureau Fenix en

werd hij docent aan de Humanuniver-

sity, een internationaal centrum voor

therapie en meditatie.

Momenteel geeft hij workshops,

schrijft artikelen en verzorgt wekelijk-

se webradio uitzendingen ‘De Nieuwe

Mens’, www.denieuwemens.eu.

* * * * *

* * *

*
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A Way of Life

Jan Wibbelink

Woord vooraf van de redactie.
Jan Wibbelink gaf aan deze bijdrage de bovenstaande titel

mee. Zeer passend. Het gaat immers om zowel het naamwoord

‘Leven’ als om het werkwoord ‘Leven’. Er zouden ook veel

andere titels gegeven kunnen zijn aan dit artikel, zoals die in

de kopjes (geplaatst door de red.). Het is immers geen strak

omlijnd artikel, maar veeleer een schouwend ‘lezen’ van onze

menselijke, goddelijke opdracht hier op aarde, m.n. vanuit de

Joodse mystiek. Elk ‘paragraafje’ in deze bijdrage  kan aan-

zetten tot bezinning, ja tot meditatief schouwen over de werk-

zaamheid in ons leven. De paragraafjes lijken los van elkaar

te staan en zo kunnen ze ook gelezen worden, maar er zit toch

een geheel in. Zeven paragraafjes: zeven dagen van de week;

elke dag eentje ter overweging. (Frits M.).

Iedere dag begint de schepping opnieuw
En dat gebeurt met de ons gegeven omstandigheden. Daarin

ligt nu juist een groot deel van de opdracht: de omstandighe-

den, de goede zowel als de slechte te aanvaarden en tijdens je

Leven aan het werk te gaan de slechte te verbeteren. Dat bete-

kent ook het accepteren van alle gevoelens, zowel de zware

als de mooie. Zo is ook een maand een wezenlijke tijdreke-

ning, waardoor we iedere maand aan het nieuwe kunnen be-

ginnen, en het vorige vergeten. Een nieuwe maand geeft nieu-

we inspiratie. Iedere maand heeft een eigen teken bij zich. Je

bent hier op aarde om een opdracht te gaan vervullen, om in

deze wereld te helpen, te dienen en te beschermen. Om alles

wat je ziet te verbinden met de Schepper; de hemel met de aar-

de te verbinden; over alles wat je ziet een zegenspreuk uit te

spreken. Dat betekent met God verbinden, waardoor er ver-

lichting kan komen. Dat is de taak van de mens.

God geleidt ons door het leven
Het wezen van God drukt zich in alle tijden steeds weer an-

ders uit in de schepping. Opdracht van de mens is deze vonk-

en achter de verschijningsvormen te herkennen. Door de uit-

straling van die vonken door jou, help je alle anderen. Leven

is dienen. Wat jij ontdekt en beleefd hebt, dat toont zich door

jou. Door bepaalde dingen te mogen beleven, straal je vonken

uit. Juist door te dienen kan het zijn, dat je de boodschap ont-

vangt. God wil dat Zijn wereld een weg is, daarom moet de

mens de weg gaan van zichzelf uit; aan de slag gaan zelf zijn

verlossing te bewerken.

Eerst ‘geloven’, dan ‘zien’
‘Gebod’ is dat wat licht en vreugde geeft. Door ‘geboden’ te

dóén, geeft God jou op Zijn tijd de verlichting. Luisteren naar

God leidt dan tot het ontvangen van inspiratie. Inspiratie komt

van boven. Dan ga je ‘het’ zien. De mens moest uit het para-

dijs, omdat hij de liefde van God niet zag. Hij geloofde niet

wat hem aangeboden werd. In plaats van te geloven in verlich-

ting, wilde hij wéten, bewijzen hebben, dan pas wilde hij gelo-

ven. Daarom wordt het Oerlicht weggenomen. We zien de spi-

rituele wereld niet meer. We zien alleen zilver, d.w.z. geld.

We zien alleen maar de helft. Daarom werd de mens uit het

paradijs gestuurd. Maar er is altijd een manier om er contact

mee te maken. Het Oerlicht is niet verloren. Het blijft steeds

mogelijk uit die Oerbron te putten. Als we ons met de oeroude

tekst bezighouden, het Licht bestuderen, worden we het Licht.

Het is o.a. de heilige Hebreeuwse taal die de sleutel bevat tot

de diepste geheimen van de Schepper en de schepping, die in

het Woord zichtbaar geworden zijn. Het is een taal die uit een

andere wereld stamt en daarom heet die taal tot op de huidige

dag Iwri,(Hebreeër), wat wil zeggen dat in het woord van de

Bijbel (i.c. Thora) nog een draad is die verbonden is met die

andere kant.

Hebreeër: geen ras, maar een eigenschap
Kinderen kunnen tot de achtste maand geluidsgolven zién. Ze

zien het woord, zien de stem en beleven wat God uitspreekt!

Ieder mens kan die Iwri, Hebreeër, zijn. Het is niet voorbe-

houden aan iemand die in een bepaalde streek woont, of een

bepaalde godsdienst heeft. Het zijn hoedanigheden in de mens,

die in ieder mens de Iwri naar voren kan halen. De eerste Iwri

is aartsvader Abraham. Hij is de eerste van wie verteld wordt

dat hij Iwri is. Het is datgene in de mens wat hem wakker

houdt, dat hem losrukt uit de tijdstroom, om hem te brengen

tot het bewustzijn dat hij een eeuwig wezen is, van goddelijke

oorsprong is. Maar wij weten helaas niet op welke wijze wij

het Koninkrijk der Hemelen in ons eigen wezen moeten bou-

wen. Het vereist een sterke, innerlijke discipline om onze

“rokken van dierlijke vellen “, de oude adam, te louteren en

alle begeerten om te zetten in een universeel liefdesgevoel, om

op die manier in ons eigen bewustzijn toestanden van resonan-

tie op te kunnen bouwen, waardoor langzaam, maar zeker, het

lichtend kleed, waarin ons goddelijk Inwezen is gehuld, opge-

bouwd wordt.

Een handleiding voor de omkering van ‘denken’
Het bijbelboek de Openbaring van Johannes is een handlei-

ding voor dit noodzakelijke werk.  In ons “hogere denken”

spreekt de Godheid door middel van symbolen. (Het He-

breeuwse schrift is een symbolentaal, waarvan het bijzondere

is dat elk letterteken ook een getal is. En  woorden die dezelf-

de getalswaarde hebben, hebben met elkaar te maken).

Het boek ‘De Openbaring van Johannes’ bevat een gewel-

dige schoonheid, als men de sleutel heeft het te ontzegelen.

Het omkeren in het denken wordt in het Nieuwe Testament de

”metanoia“ genoemd. Dat wil niet alleen zeggen: berouw heb-

ben, maar veel meer het denken veranderen. Het denken rich-

ten op het onsterfelijke van ons Innerlijk Wezen, in plaats van

op de vergankelijke illusie (verblinding) van de sterfelijke we-

reld van verschijnselen. Het zich bewust worden van onze ei-

gen goddelijke vermogens, dat ons ware Wezen van goddelij-

ke oorsprong is.
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Zo is het verhaal van ‘De verloren Zoon’ een symbool voor de

lagere trillingen in de onderste chakra’s. Wanneer de mens ten

slotte walgt van zijn negatieve lusten (de varkens) die hij

hoedt, keert hij zich naar het wezen van zijn Hogere Natuur.

Dat betekent hetzelfde als gereinigd te worden in het bloed

van de Christus. Eveneens behoort het tot de mogelijkheden

van de mens enorme krachten in ons menselijke bewustzijn tot

ontwikkeling te kunnen brengen, kundalinivuur, of slangen-

kracht, die in wezen hun grondslag in het Kosmisch vuur heb-

ben (God is een “verterend” vuur). Met weet welk een enorme

energie in de stof opgehoopt is: de atoomenergie. Deze kunda-

linikrachten kunnen heel gevaarlijk voor de mens zijn als er

nog de geringste sporen van zelfzucht aanwezig zijn.

Uitbreiding van Bewustzijn:

alles te zien als deel van God

Door o.a. de oude (Hebreeuwse) teksten te bestuderen, werken

we aan een uitbreiding van ons bewustzijn. Een ervaring van

spirituele verbinding kan ontstaan. Als we ons bijv. met de oe-

roude tekst over de ‘genade’ bezighouden, verbinden we ons

met het specifieke aspect van het Licht dat genade uitdrukt, en

in ons leven brengt.

Een belangrijke stelregel is, dat we worden – tot datgene

naderen – aan wie of waaraan we denken. Je kunt bijv. de  tien

Heilige Woorden, de tien Sefiroth van de boom des levens

beléven. Door die te beleven kun je enorme uitbreiding van je

bewustzijn krijgen. Maar … nooit uit het oog verliezen, dat

dat niet het belangrijkste is. De mens hier is er om te doen.

Om hemel en aarde met elkaar te verbinden. Alles als deel van

God zien. Eén grote Eénheid.

Zelfkennis is Godskennis
De hele schepping is gemaakt ten behoeve van de mens, om

het grootste geluk te beleven.

God spreekt in de Thora, in heel de natuur. Wat heeft God

ons te zeggen? Ga eens een boom van binnenuit zien. Wat

hebben bomen en vogels ons te zeggen. Als God bomen op-

roept, gaan de bomen beraadslagen. Een boom leeft en groeit,

maakt de vrucht. Heeft met de mens te maken. Heeft een heel

bijzondere plek in de schepping.

Alles wat geschapen is zegt ons iets; spreekt ons áán. God

spreekt daardoor. God drukt zich  iedere dag in de tijd uit om

het wezenlijke te openbaren.

God wil ons in de tempel ontmoeten. Die tempel is in ons.

In ons diepste wezen, zoals alles in ons is. De gehele kosmos

is in ons. God  heeft de mens geweldig mooi geschapen. Bijna

goddelijk.

“Mens ken u zelve”, staat op het orakel van Delphi. Door

onszelf te leren kennen, zien we iets van God.

Zelfkennis is Godskennis en Godskennis is zelfkennis.

Jan Wibbelink is belangstellend deelnemer in de VK-kerkgemeenten

Raalte en Zwolle. Zijn interesse en zelfverdieping liggen vooral op het

vlak van de bijbels-Hebreeuwse mystiek en taal. Hij is werkzaam in

meerdere studiegroepen daarvan en geeft ook cursussen daarover in

kleinere kring, zoals in de VK-kerkgemeenten Raalte en Zwolle.

* * *

*

Sculptuur van Joost Barbiers in de Beeldentuin van Gees

Foto: Rudolf Smit
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Zeker Weten

Peter van der Wurf

Bij de uitvaart van een goede vriend beëindigde ik mijn toespraak met de woorden: “Als ik eenmaal zal sterven, dan zal ik hem

ontmoeten. We zullen elkaar herkennen, verheugd zijn en elkaar omarmen. Voor mij is dat geen kwestie van geloven, maar van

zeker weten.” Later vroegen sceptische vrienden mij hoe ik dat zo zeker kan weten en ik had daar niet direct een antwoord op.

Wanneer weet je iets zeker?
In gesprekken over dit onderwerp gebruik ik wel eens het vol-

gende voorbeeld.

Stel we zijn een wandeling in een onherbergzaam gebied

aan het voorbereiden. Van groot belang voor het welslagen

van de onderneming is de vraag of het mogelijk is een gevaar-

lijke, snelstromende rivier over te steken. Is daar een brug?

Een verbinding tussen beide oevers waar je overheen kunt lo-

pen zonder natte voeten te krijgen? Reizigers, die het gebied

eerder hebben bezocht, vertellen dat er volgens dorpsbewo-

ners inderdaad sprake is van een soort brug. Als we nu op pad

gaan met de zekerheid dat er een brug zal zijn, dan is dat een

zekerheid die berust op ‘horen zeggen’ en op het gegeven dat

we onze zegslieden vertrouwen. Is dat ‘zeker weten’? Nee,

niet echt, want dat die brug daar is, ervaren we pas als we de

brug zien en er overheen lopen. Dat is de zekerheid van de

eigen ervaring. Dat is pas ‘zeker weten’.

Zeker weten treedt buiten begrenzingen
Weten dat ik mijn gestorven vriend ooit zal terugzien veron-

derstelt het bestaan van een geestelijke wereld of – om een

huiselijker term te gebruiken – de hemel. Immers, als er spra-

ke zal zijn van een ontmoeting tussen mijn vriend en mij, dan

vindt die plaats in de hemel. Hoe zeker kunnen wij weten dat

die hemel er is en wat verstaan wij onder ‘hemel’?

In het voorbeeld hebben we ‘brug’ beschreven als een ver-

binding tussen beide oevers waar je overheen kunt lopen zonder

natte voeten te krijgen. Een dergelijke beschrijving is ook nodig

om te weten wat we bedoelen als we over ‘hemel’ praten.

De hemel is niet een plek. De hemel kent geen beperking-

en van ruimte en tijd. Daarom is het onzin om te zeggen dat

iets of iemand in de hemel is, als dat inhoudt dat iets of ie-

mand ook buiten de hemel kan zijn. Omdat die begrenzing er

niet is, maakt alles en iedereen deel uit van de hemel. Dat

geldt niet alleen voor gestorvenen en ongeboren kinderen,

maar ook voor alle levende mensen die beschikken over een

stoffelijk lichaam. Dat geldt ook voor dieren, planten en mine-

ralen. (Teilhard de Chardin zei: De mens is niet een stoffelijk

wezen dat het geestelijke ervaart, maar hij is een geestelijk

wezen dat het stoffelijke ervaart.”)

Is er voor mij een ‘zeker weten’ van het bestaan van deze

hemel? De wandelaars, die over de brug lopen, ervaren dat die

brug er is. Ze beleven een ‘zeker weten’. Zo’n ervaring is voor

ons niet weggelegd, als het gaat om het weten van een hemel.

We zullen het moeten doen met dat andere weten: het weten

dat berust op vertrouwen in de informatiebronnen. Het is het

weten waarmee de wandelaars aan hun tocht zijn begonnen

zonder het ‘zeker weten’ van het bestaan van de brug.

Zeker weten vanuit reële ervaringsbronnen
Over de hemel is natuurlijk heel veel geschreven en gezegd,

maar veel daarvan komt niet helemaal overeen met boven-

staande beschrijving. Zulke teksten kunnen mijn sceptische

vrienden niet overtuigen. Ze hebben geen vertrouwen in die

informatiebronnen en ik eigenlijk ook niet.

Anders ligt het, wat mij betreft, met goed gedocumenteerde

beschrijvingen van ervaringen. Ervaringen die niet te verkla-

ren zijn, tenzij je het bestaan van een hemel erbij betrekt. Ik

geef een aantal voorbeelden.

Er zijn vrouwen, die berichten dat zij vóór de geboorte –

soms zelfs nog vóór de conceptie – contact hebben gehad met

het geestelijke wezen dat als hun kind geboren wilde worden.

Hugo Verbrugh bespreekt in zijn boek Een beetje terugkomen

een zestal van deze gevallen [1].   Daarnaast zijn er talloze re-

gistraties van uitspraken van kleine kinderen, die wijzen op

een voorgeboortelijk bewustzijn. In Een velijnen blad [2] be-

schrijft de filosoof Cornelis Verhoeven zo’n gebeurtenis, die

zich bij hem thuis aan tafel heeft voorgedaan…:

Spontaan hield zijn vierjarig dochtertje een soort van toe-

spraak. Ze zei: “Ik vind jullie lieve schatten. Als jullie niet ge-

trouwd waren, had ik jullie toch gekozen. Ik wist al dat ik jul-

lie had; ik wilde jullie hebben. Toen ik in jouw buik zat,

mama, dacht ik al aan jou. Je wist nog niet dat ik erin zat. Jij

dacht dat jullie geen kinderen zouden krijgen. Maar toen ik

voetbalde, toen voelde jij het. Toen ik eruit kwam, toen zeiden

jullie: dat is een meisje, die noemen we Neeltje. En toen ik

nog klein was, als ik dan stout was, dan was jij niet boos; want

daar kan een babietje niks aan doen; die moet ’t nog leren.”

Zeer recent verscheen het fascinerende boek Ik was ooit pi-

loot. [3] Het is het verhaal over de dreumes James, die vanaf zijn

tweede jaar lijdt aan verschrikkelijke nachtmerries. Zijn ouders

komen er na veel gezoek achter dat hij de angst beleeft van een

Amerikaanse gevechtspiloot uit de tweede wereldoorlog, die

met zijn gevechtstoestel in de strijd tegen de Japanners is ver-

ongelukt. James kent de types gevechtsvliegtuigen uit die tijd.

Hij kent de naam van een collega van de verongelukte vlieger

en, zo zegt hij: “Die verongelukte vlieger….dat ben ik”.

Zijn vader, die vanwege zijn christelijk geloof reïncarnatie

afwijst, gaat op onderzoek uit om te bewijzen dat zijn zoontje

zich vergist. Maar het pakt anders uit. Alles wat de kleine Ja-

mes vertelt, blijkt bevestigd te worden door archiefstukken en

verslagen van veteranen…

Een voorbeeld:
James speelt met drie speelgoedsoldaatjes, die hij namen heeft

gegeven. Als zijn vader vraagt waarom hij juist deze namen

heeft gekozen, dan antwoordt de kleine James (en dat is een

“kippenvelmoment” in het verhaal): “Omdat die mij hebben
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opgevangen, toen ik naar de hemel ging.” Vader gaat op on-

derzoek uit en ontdekt dat het de namen zijn van drie colle-

ga-vliegeniers, die al eerder waren gesneuveld.

Er is nóg een voorval waar de vader het moeilijk mee

heeft. Op een keer, in een opwelling, knuffelt hij zijn vierjari-

ge zoon en zegt hoe blij hij met hem is.

James reageert met: “Daarom heb ik je ook uitgezocht. Ik

wist dat je een goede pappa zou zijn. Toen ik jou en mamma

vond, wist ik dat jullie goed voor me zouden zijn”.

Op een vraag van zijn vader vertelt James dat hij hem en

mamma heeft gevonden op Hawaï, waar zij logeerden in een

groot, roze hotel. Toen ze daar ‘s avonds op het strand zaten te

eten heeft hij ze gevonden.

De vader van James is door deze woorden aangeslagen.

Het klopt allemaal! Hij heeft met zijn vrouw gelogeerd in het

bekende, roze Royal Hawaiian hotel. Op de laatste avond heb-

ben ze bij maanlicht op het strand gegeten en dat was vijf we-

ken voordat zijn vrouw zwanger was van James.

Ten slotte wil ik hier noemen het boek Tekenen van leven

na de dood [4]. van dominee, astronoom en parapsycholoog

Charles Tweedale.

Hij schreef zijn boek, omdat hij vindt dat het christendom

meer een moreel en ethisch systeem van gedragsregeling is ge-

worden dan een leerstelling om de mensheid vertrouwd te ma-

ken met de realiteit van een leven na de dood. Daarom noemt

hij in zijn boek meer dan dertig, goed gedocumenteerde geval-

len van verschijningen. Daarbij gaat het niet alleen om geval-

len waarbij de gestorvene zich vertoont aan de nabestaanden,

maar ook over gevallen waarin de overledene aanwijzingen of

raad geeft.

Het gaat bij al deze hierboven genoemde gevallen om wat

Hugo Verbrugh ervaringsgegevens noemt. Je kunt zelf zo’n

indringende ervaring opdoen, maar je kunt ook in de loop van

je leven, door te lezen en te luisteren, een hoop ervaringsgege-

vens van andere, betrouwbare mensen verzamelen. De oogst

zal je misschien vertellen dat deze ervaringsgegevens strijdig

zijn met het denkbeeld ‘hemel’, zoals hiervoor geschetst. Maar

het kan ook zijn dat die ervaringsgegevens een ondersteuning

vormen van het denkbeeld ’hemel’. Ze verschaffen niet een

‘zeker weten’, maar wel een zeker vertrouwen, vergelijkbaar

met het vertrouwen van de wandelaars, die op pad zijn gegaan

zonder het ‘zeker weten’ van het bestaan van een brug.

Zeker weten; zeker vertrouwen: “gewoon wéten”

Is mijn verhaal nu klaar?
Ik ben bang van niet, want het enige, eerlijke antwoord, dat ik

had moeten geven op de vraag van mijn sceptische vrienden:

“Hoe kun je dat zo zeker weten?” had moeten zijn: “Dat weet

ik gewoon”, maar dat antwoord valt niet te verteren. Ik bedoel

namelijk het weten dat je meebrengt vanuit een voorgeboorte-

lijk bestaan. Het is het weten van goed en kwaad, het weten

van waar en niet-waar. Het is het ‘weten van de ziel’ en dat

weten heeft geen bewijzen nodig. Het is er gewoon, maar dat

valt nu eenmaal niet te verkopen aan mijn aardige, sceptische

vrienden.

[1] Hugo S Verbrugh, Een beetje terugkomen, Christofoor, Rotterdam (1982)

[2] Cornelis Verhoeven, Een velijnen blad, Ambo, Baarn (1989)

[3] Bruce en Andrea Leininger, Ik was ooit piloot, Ten Have (2010)

[4] C. Tweedale, Tekenen van leven na de dood, Schors, Amsterdam (1982)

Peter van der Wurf: (Amsterdam 1940). Na zijn studie

elektrotechniek te Delft was hij een aantal jaren wetenschap-

pelijk onderzoeker aan het Natuurkundig Laboratorium van

Philips. Later 10 jaar docent aan het HBO te Eindhoven en 8

jaar stafdocent aan het Philips International Institute.

Kwam als aanvankelijk atheïst (alhoewel Nederlands Her-

vormd) in aanraking met de antroposofie. Een weerwoord van

hem op het boek “Wat een onzin” (door Herman de Regt en

Hans Dooremalen) weigerde “De Volkskrant” te publiceren.

Op aanraden van wetenschapper Dr. Pim van Lommel publi-

ceerde hij het in het tijdschrift “Terugkeer” van Stichting Mer-

kawah.

* * *

*
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Het grootste formele talent is waardeloos

als het niet in dienst staat van een creativiteit

die bij machte is een kosmos te scheppen

Albert Einstein



Een nieuw pleidooi voor het Tibetaanse Jezusevangelie

Johan Pameijer

Een artikel naar aanleiding van het boek van Paul van Oyen:
“Het Evangelie van Issa” (met een voorwoord van Aat de Kwant).

Geloof is verwant met liefde. De christenheid heeft Jezus lief,

daarom gelooft ze in Hem. Dat geloof is gebaseerd op de bij-

belse evangeliën, volgens de Kerk het onomstotelijke woord

van God. Maar wat zou er gebeuren als bleek dat de Bijbel be-

langrijke informatie heeft achtergehouden en dat het geloof op

verdraaide feiten berust? Staat of valt het geloof in Jezus met

het waarheidsgehalte van de bijbelse overlevering? Geduchte

vragen inderdaad over een zeer wezenlijk probleem.

Waar was Jezus gedurende de achttien jaren tussen zijn de-

bat met de schriftgeleerden in de tempel van Jeruzalem en zijn

doop in de Jordaan? De evangeliën zwijgen erover. Toch be-

staat er een andere bron die de leemte invult. Kort na zijn ge-

sprek in de tempel werd de twaalfjarige Jezus meegenomen

naar India. Wat hij daar leerde, maakte hem tot de ware we-

reldleraar, de samensmelter van Oost en West, de verkondiger

van universele wijsheden die zowel voor Indiërs als Wester-

lingen aanvaardbaar zijn. Alle belevenissen, studie, leringen

en woorden zijn vastgelegd in het Pali, de taal van de meeste

Boeddhistische teksten in Tibet.. Het Tibetaanse evangelie van

Issa zou kort na de kruisdood zijn samengesteld en sindsdien

bewaard zijn in de kluis van het Himis-klooster in Lhasa.

Meerdere auteurs kregen het onder ogen en berichtten erover,

maar de Kerk deed het bestaan van het boek af als ketterij,

fantasie en leugens.

Binnenkort verschijnt er een nieuw pleidooi voor het Tibe-

taanse Jezusevangelie. De auteur Paul van Oyen neemt geen

halve maatregelen. Samen met de uitgever van het boek dat

“Het evangelie van Issa” gaat heten, vertrekt binnenkort een

cameraploeg naar India om daar de getuigenissen van een ne-

gental betrouwbare swami’s te filmen en op DVD te zetten. De

waarheid moet nu maar eens boven tafel komen. De grootheid

van Jezus wordt er geenszins door geschaad, integendeel het

respect voor zijn universele wijsheid zal beduidend groeien.

Wat is er waar van zijn verblijf in de ashrams van India en

de kloosters van Tibet?

In mijn bibliotheek staan de lezenswaardige boeken van Eli-

sabeth Claire Prophet (“De onbekende jaren van Jezus”) en

Holger Kersten (“Jezus leefde in India”), maar berust hun in-

houd op waarheid of heeft sensatiezucht de auteurs parten ge-

speeld? Bovendien claimt J.D. Shams in “Waar stierf Jezus” de

plaats van zijn graf te kennen. Dat zou Srinagar in Kashmir zijn.

Rond de gestalte van zo’n groot wezen als Jezus weven

zich altijd legenden en fantasieën. Maar het verhaal over zijn

studiejaren in India en Tibet heeft hardnekkig standgehouden,

ondanks de fanatieke ontkenning van kerkelijke zijde. Mis-

schien wordt het tijd de geruchtenstroom eindelijk eens seri-

eus te gaan nemen en vanuit het Vaticaan met onbevooroor-

deelde onderzoekers af te reizen naar Lhasa om daar het ma-

nuscript met eigen ogen te aanschouwen en het desnoods met

de koolstofmethode op ouderdom te meten.

Paul van Oyen is in elk geval van de authenticiteit over-

tuigd. Het wegmoffelen van boeken over het gewraakte onder-

werp staat haaks op zijn gevoel voor rechtvaardigheid. De lei-

der van de Nederlandse school voor filosofie, die inmiddels

acht vertalingen met commentaar van christelijke teksten op

zijn naam heeft staan, wil de studietijd van Jezus uit de verbor-

genheid halen. Het hindert hem dat een bij Ankh-Hermes in

1988 uitgegeven werk van Elisabeth Claire Prophet uit de pu-

bliciteit is gehouden. Nu zal de onderste steen boven moeten

komen. De achttien verloren jaren van Jezus moeten de bijbel-

se levensbeschrijving van Jezus aanvullen en hier en daar zelfs

corrigeren.

De Boeddha Issa
De bekendheid met het Tibetaanse evangelie dateert al uit

1894. Met het mysterieuze manuscript is de naam van kunst-

schilder, schrijver en journalist Nicolas Notovitch verbonden.

Op zijn reis door Tibet kwam de Russische avonturier te val-

len, brak een been en werd liefdevol opgevangen in een van

die imposante kloosters waaraan het oude Tibet zo rijk was.

Zijn verhaal klinkt bijna te fantastisch om waar te kunnen zijn.

De abt van een Boeddhistisch klooster in Ladakh had hem al

ingelicht over het manuscript dat zich in Leh zou bevinden.

Zijn nieuwsgierigheid dreef hem naar het op een top van 4000

meter hoogte prijkende Himis-klooster. Wat de abt hem vertel-

de zou de christelijke wereld kunnen schokken, maar ook kun-

nen doen blaken van trots.

Langs zijn neus weg onthulde de spraakzame abt een diep

gekoesterd geheim: “De naam van Issa wordt alom gerespec-

teerd in de Boeddhistische traditie. Toch is er in het algemeen

weinig over hem bekend, behalve bij de hoofdlama’s die de

rollen hebben gelezen die over zijn leven gaan Ook in onze bi-

bliotheek hebben we manuscripten over het leven en de hande-

lingen van de Boeddha Issa, die de aloude traditie preekte in

India en ook onder de kinderen van Israel.” Ook de reden van

Jezus’ reis naar de Himalaya werd uit de doeken gedaan. Het

was de bedoeling dat hij trouwde op zijn dertiende en dat wei-

gerde Jezus. Om aan de huwelijksverplichting te ontkomen

sloot hij zich bij een handelskaravaan aan, richting India.

Langs de zijderoute doorkruiste hij steppen en woestijnen op

weg naar het land van de Veda’s.

Natuurlijk vroeg Notovitch of hij het manuscript mocht in-

zien, maar de abt weigerde herhaaldelijk. Teleurgesteld be-

steeg Nicolas zijn paard en gaf het de sporen. Nauwelijks on-

derweg kwam hij te vallen en brak zijn been. Lama’s van het

klooster vonden hem en brachten hem terug. Tijdens zijn ge-

dwongen verblijf tussen de Boeddhistische monniken kreeg hij

de rollen toch te zien. De lama’s waren zelfs bereid om de

tekst te vertalen, zodat Nicolas Notovitch als eerste westerling

zicht kreeg op de duistere jeugdjaren van Jezus. Hij vertaalde

de tekst in het Frans en met een stapel papier vol krabbels in

zijn tas zadelde hij zijn paard en gaf het de sporen.
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Een Vaticaanse schat
In Rusland aangekomen liet Notovitch zich aandienen bij de

metropoliet van Kiev, een belezen man met een ruime visie.

Met gefronste wenkbrauwen moet de patriarch de handgeschre-

ven tekst ingezogen hebben, maar zijn reactie was afkeurend.

Deze tekst was zeker belangwekkend, inderdaad, maar de uitga-

ve ervan zou de Kerk geen goed doen. Ook in Rooms-Kathole-

ke kringen kreeg Nicolas het advies om de hele zaak maar te

vergeten. Een van de aangesproken kardinalen zou minzaam

zijn schouders hebben opgehaald over de onthullingen, alsof het

om een boodschappenbriefje ging. Notovitch kon zich nu wel

verbeelden dat hij een grootse vondst had gedaan, de Vaticaanse

bibliotheek bevatte zeker 63 manuscripten en boeken over Jezus

in India. Desondanks liet onze volijverige journalist liet zich

niet intimideren. In 1894 gaf hij zijn Tibetaanse vondst uit on-

der de titel “La vie inconnu de Jesu Christ”.

Bij het samenstellen van de canon werd kennelijk opzette-

lijk voorbijgegaan aan de vormende jaren van de jeugdige Je-

zus. Marcus wijdt zelfs geen woord aan zijn geboorte en be-

gint zijn beschrijving bij het openbare leven. Mattheus en Lu-

cas omkleden de geboorte met legendarische beelden, ont-

leend aan Boeddhistische en Perzische legenden. Johannes

identificeert de lichamelijke Jezus met het mystieke Woord,

dat mens werd, maar niet werd begrepen.

Een mediamiek evangelie
Rond de wisseling van de 19de naar de 20ste eeuw dook uit het

niets een mediamiek ontvangen Aquariusevangelie op. De

schrijver Levi Dowling, die leefde van 1844 tot 1911, was

vanaf zijn prille jeugd een ijverig navorser van de wereldgods-

diensten. In een uitgave uit 1982 (uitgeverij Schors, te Am-

sterdam) staat te lezen: “Met vurige ijver verdiepte hij zich in

de studie der etherische vibraties, vastbesloten om de grote

mysteriën des hemels voor zichzelf op te lossen. Veertig jaar

bracht hij door in studie en stille meditatie en toen bevond hij

zich in een staat van geestelijk bewustzijn, die hem veroor-

loofde het domein van deze superfijne ethers binnen te gaan

en bekend te worden met hun mysteriën.”

Levi zou de tekst van “Het eindpunt van de eeuwen”, de

oorspronkelijke titel van “Het Aquariusevangelie” hebben

ontvangen van Visel, de godin der Wijsheid. De tekst is van

belang, omdat in zes hoofdstukken melding wordt gemaakt

van Jezus’ verblijf in achtereenvolgens India, Tibet, Perzië,

Assyrië, Griekenland en Egypte. Uiteraard is het mogelijk dat

Levi het in het Frans geschreven werk van Nicolas Notovitch

inmiddels had gelezen.

Een onthullende tijdtabel
Achterin het boek “Jezus leefde in India” nam de Freiburger

auteur Holger Kersten een Indiase tijdtabel op, waaruit valt op

te maken dat Jezus voor het jaar 50 van onze jaartelling zijn

opwachting maakte aan het hof van de Indiase vorst Gondop-

hares in de universiteitsstad Taxila. In het jaar 50 wordt hij ge-

zien aan het hof van koning Gopananda en na 50 zwerft Jezus

als prediker door Kashmir onder de naam Yuz Asaf. Tussen

de jaren 70 en 78 staat een ontmoeting tussen Jezus en koning

Shalevahin geregistreerd in een tempel gewijd aan Salomo in

de stad Srinagar. Dat is ook de plaats waar Jezus na het jaar 80

stierf. Zijn lichaam werd bijgezet in het graf dat heden ten

dage nog aan westerse reizigers wordt getoond. De tijdtabel

suggereert dat Jezus zelf rond het jaar 80 nog het vierde

Boeddhistische concilie te Harvan in Kashmir zou hebben bij-

gewoond.

Een geheimzinnig crucifix
In Srinagar ontmoette Holger Kersten een deskundige van hoog

aanzien, een zekere professor Hassnain. De hooggeleerde heer

maakte hem opmerkzaam op een wonderlijke overeenkomst tus-

sen de titels Messias en Maitreya. Bij zijn sterven had de tach-

tigjarige Boeddha Shakyamoeni de komst van een verlosser-

Boeddha voorzegd, die de naam Maitreya zou dragen. Volgens

de professor is de naam Maitreya taalverwant aan het Aramese

“messhya” en het Joodse Maschiach. (Messias).

Hassnain heeft het graf grondig bestudeerd. Twee heiligen

zijn er bijgezet. “De sarcofaag van Yuz Asaf staat volgens de

Joodse traditie in de richting Oost-West. “Dit is”, schrijft Ker-

sten, “een duidelijk bewijs dat Yuz Asaf noch een islamitische

profeet noch een Hindoe geweest kan zijn.” Andere bewijzen

zijn een crucifix en een rozenkrans, gebeiteld in de grafsteen

van de dode. Dat zou wijzen op het gebruik van een kruissym-

bool, onafhankelijk, van de marteldood aan een kruis.

Twee tijdschalen
Los van deze op zichzelf boeiende informatie staan we tegen-

over het raadsel van twee tijdschalen. Volgens de schriften-

vondst in Tibet verbleef Jezus tussen zijn dertiende en zijn

dertigste jaar in het Oosten, maar de gegevens rond het graf in

Srinagar doen vermoeden dat hij daar na zijn vijftigste is neer-

gestreken en er in zijn tachtigste levensjaar een natuurlijke

dood is gestorven.

Meer dan twintig jaar van zijn leven besteedde prof. Hass-

nain aan zijn onderzoek naar de Indische jaren van Jezus. In

dat kader verbleef hij meerdere malen in Alexandrië, de stad

van een beroemde bibliotheek en naast een academie ook een

grote school voor studie in het Boeddhisme.

Uit de Bijbel weten we dat Maria en Josef, de vermeende

ouders van Jezus, naar Egypte vluchtten om aan de vervolging

door Herodes te ontkomen. Waarschijnlijk bracht Jezus daar

een deel van zijn vroege jeugd door en wellicht bezocht hij de

Boeddhistenschool, waar hij de kennis opdeed die hem op zijn

twaalfde deed zegevieren in het debat met de tempeloversten.

Onmiddellijk daarna zou hij, op de vlucht voor een dreigende

uithuwelijking, in het gevolg van Boeddhistische geleerden

naar het oosten zijn gevlucht.

Misschien kwam hij op zijn dertigste terug, maar vluchtte

een paar jaar later voor de dreiging uit het Romeinse kamp,

opnieuw richting Perzië en India. Het zou allemaal kunnen,

maar niets is zeker en bewijzen voor het Indiase verblijf ont-

breken evenzeer als voor de kruisdood.

Voetafdrukken in het graf
Op 29 maart 1997 publiceerde het Algemeen Dagblad een an-

derhalve pagina groot interview met prof. Hassnain. Daarin

vertelt de geleerde waar zijn interesse in Jezus ontstaan is. Zo-

waar in Leh, dezelfde plaats waar Notovitch zijn informatie

opdeed. Geruchten over een verblijf van Jezus in een Boed-

dhistisch klooster in Ladakh spoorden hem aan in de beschik-

bare lectuur te gaan graven. Zowaar vond hij een belangrijke

aanwijzing in het boek “Glimpses of World History” van de

hand van de Indiase president Jawaharlal Nehru. “In heel Cen-

traal Azië, in Kashmir, Ladakh en Tibet bestaat een sterk ge-
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loof dat Jezus of Issa hier heeft rondgereisd,” stond er te lezen.

Een enkele zin, maar belangrijk genoeg om de aanzet tot verd-

er onderzoek te geven.

De legende van de “wijzen uit het oosten” bracht Hassnain

op het spoor van een mogelijk diepe relatie tussen Jezus en het

Oosten. Jezus zou de kruisiging op wonderbaarlijke wijze

hebben overleefd. Niet in de vorm van een opstanding uit de

dood, maar gewoon door het niet intreden van de dood. Na de

kruisafname werden in een schuilplaats zijn wonden liefdevol

verzorgd. Voldoende hersteld, zou Jezus terug zijn gekeerd

naar India, waar hij op hoge leeftijd was gestorven. Het bewijs

voor zijn kruisiging vond prof. Hassnain in de afdrukken van

doorboorde voeten in een steen.

Vele getuigen
In zijn boek voert Paul van Oyen meerdere Indische getuigen

ten tonele. Een van de meest vooraanstaande, swami Abheda-

nanda, een rechtstreekse discipel van de beroemde Ramakrish-

na, kreeg na veel aandrang het oorspronkelijke manuscript on-

der ogen. Hij vertaalde het en verwerkte het tot een boekwerk

dat in1987 het licht zag. Na hem bezochten andere swami’s

het Himis-klooster, lazen het manuscript en raakten overtuigd

van de aanwezigheid van de Palestijnse profeet Issa.

Een van de westerse getuigen is de beroemde schilder

Nicholas Roerich, die in 1929 werd genomineerd voor de No-

belprijs van de Vrede. Ook hij kreeg de bevestiging van het

verblijf van Notovitch in het Himis-klooster. Kort mocht hij

de manuscripten inzien. Zijn snelle aantekeningen stemmen

overeen met die van zijn Russische voorganger, zoals blijkt uit

twee van zijn publicaties. Na hem kwamen meerdere westerse

reizigers poolshoogte nemen in het hoog gelegen klooster. De

resultaten van hun bezoek rechtvaardigen de conclusie van

Paul van Oyen: “Alles bij elkaar beschouwd, is er voldoende

en onafhankelijke informatie beschikbaar die het bestaan van

de tekst bevestigt.”

Geen vervalsing
Dat kerkelijke autoriteiten niet staan te springen om dit soort

verhalen serieus te nemen, is begrijpelijk. Als ze waar zijn,

zou dat de bodem onder hun bestaan wegvagen. Het centrale

dogma van de verzoeningsdood aan het kruis staat of valt met

de waarheid ervan. Binnen de Vrij-Katholieke Kerk wordt

daar genuanceerder over gedacht. Zonder de gelovigen ook

maar iets op te leggen, houdt de VKK de mogelijkheid van

een meer symbolische uitleg wagenwijd open. Of de woorden

van wijsheid nu zijn uitgesproken door iemand die gekruisigd

werd of door een Meester, die was ingewijd in de oosterse en

westerse wijsheid, doet in principe weinig af aan de inhoud

van de overgeleverde teksten.

De verdienste van het boek van Paul van Oyen is juist dat

hij de tekst voor zichzelf laat spreken. De vraag of de tekst

misschien een vervalsing zou kunnen zijn, is niet aan de orde.

Een belangrjjke Hindoeleider bevestigt dat Jezus in India werd

onderricht in de leerstellingen over waarheidlievendheid, ge-

nade, liefde, dienstbaarheid, compassie en ethtica. “Deze fei-

ten worden door christenen onder het tapijt geveegd,” klaagt

de man, die de Hindoese evenknie van de Roomse paus wordt

genoemd. Deze feiten zijn bekend, maar zijn in het Westen al-

tijd genegeerd, ondanks de nieuwsgierigheid naar de ontbre-

kende achttien levensjaren van de jonge Jezus.

De innerlijke Christus
Het Westen kent amper bewijs voor het werkelijke bestaan

van Jezus. In het Oosten schijnen die bewijzen wel degelijk

voorhanden. Maar de Kerk vreest voor de devaluatie van haar

leer, verlies van prestige en de ondergang van het instituut als

de ware feiten omtrent Jezus aan het licht komen.

Het archetypische karakter van de Christus wordt totaal

ondergeschikt gemaakt aan de vermeende geschiedenis. De

gnostici spraken toch duidelijk over de Christus-in-ons, wiens

inwijdingsweg symbolisch werd aangeduid door de levensfei-

ten in de evangeliën. Gnostici hoeven niet bevreesd te zijn

voor het verlies van hun geloof. Hun overtuiging dat Jezus tij-

dens zijn leven de Christus-in-hem gerealiseerd heeft, staat in

geen enkele tegenstelling tot de fraaie teksten in het Evangelie

van Issa, waaruit nu enkele fragmenten, ontleend aan het boek

van Paul van Oyen, worden geciteerd.

“Issa zei dat God zich niet bekommerde om fysieke tem-

pels, die door mensenhanden waren gebouwd, maar dat het in-

nerlijk van de mens de echte tempel van God is. Treed jouw

eigen tempel binnen, in je hart, verlicht die tempel met goede

gedachten en met het geduld en met het onwankelbare geloof

in jullie Vader. Jullie schatten zijn jullie handen en jullie ogen,

want door goed te doen voor jullie naasten voeren jullie een ri-

tueel uit dat een sieraad is voor de tempel waarin Hij woont,

die jullie tot leven wekte. Ik zeg jullie, vervuil jullie innerlijk

niet met kwaadaardigheid, want de Allerhoogste woont altijd

in jullie hart. Wanneer jullie handelen vanuit liefde en toewij-

ding, doe dat dan vanuit innerlijke openheid en laat je niet

leiden tot winstbejag en berekening.”

Wie deze woorden tot zich neemt, kan alleen maar dank-

baar zijn voor de actualiteit die eruit spreekt. Het kan nauwe-

lijks toeval zijn dat in tijden als deze, waarin alles wordt bloot-

gelegd, ook het geheim van de Christusincarnatie onder een

vergrootglas wordt uitgepluisd. De angst voor verlies aan

waardigheid en kerkelijk gezag gaat volkomen teniet door de

universele boodschap, ons nagelaten door een Jezus die heel

waarschijnlijk zijn laatste jaren op aarde in een Tibetaanse

gemeenschap heeft doorgebracht.

Literatuur
Paul van Oyen: “Het evangelie van Issa”.

Holger Kersten: “Jezus leefde in India”

J.D. Shams: “Waar stierf Jezus?”.

Levi Dowling: “Het Aquarius-evangelie”

Algemeen Dagblad 29 maart 1997: “Christus in Kashmir”
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Schoonheid is overal om ons heen,
maar hoe velen zijn er blind voor!

Zoveel mensen beleven weinig blijdschap
aan de natuurlijke, de kalme, de eenvoudige

dingen van het leven.

Pablo Casals



Woord Zoekt Woord

Integrale teksten van drie Abrahamitische religies in boek samengebracht

Aat-Lambèrt de Kwant

Francien van Overbeeke-Rippen, Ruth Rozeboom,

Karen Ghonem-Woets: “Woord zoekt woord”;

Joden, christenen en moslims in gesprek over tekst en traditie.

Verschijnt eind oktober bij Ankh-Hermes.

In deze tijd van heilloze polarisatie en het wegzetten van de

Islam als slechts een gevaarlijke ideologie in plaats van een re-

ligie als de andere, is het lezen van het recent verschenen boek

“Woord voor Woord” een verademing.

Drie vrouwen uit de christelijke, islamitische en joodse re-

ligie wisselden informatie uit over de teksten en tradities van

hun geloof. Zij spraken over hun geloofsbeleving en over de

verschillen en overeenkomsten die zij in hun bronnen tegenk-

wamen. Dit leverde interessante inzichten en visies op, die ook

van belang kunnen zijn voor de hele multiculturele samenle-

ving in Nederland. In ‘Woord zoekt Woord’ hebben zij tek-

sten uit de Bijbel, de Koran en de Tanach over dezelfde onder-

werpen en personen integraal opgenomen en het geloofsleven

in elke religie beschreven. In dialoog en trialoog wagen zij

zich ten slotte ook aan actuele en netelige vragen. Dit unieke

boek kan een belangrijke bijdrage leveren aan een beter

onderling begrip tussen mensen uit deze drie geloofstradities.

Woord voor Woord is een toegankelijk boek voor iedereen

die vooral in deze tijd naar antwoorden zoekt als het gaat om

de verschillen en overeenkomsten van de drie monotheïstische

religies. Lezen van het boek gaf me een Aha-erlebnis; een aan-

tal vragen werden beantwoord. Het boek eindigt met een tekst

die Mohammed doorkrijgt:

‘Maar als jij in twijfel verkeert over wat Wij naar jou heb-

ben neergezonden, vraag dan aan hen die het boek al van

vóór jouw tijd lezen’ (Soera 10:94).

Dit is, zo zeggen de auteurs, de vroegste oproep tot dialoog

en trialoog met Joden en christenen. Mohammed heeft dat ook

gedaan. En tot op de dag van vandaag zijn kinderen van Abra-

ham met elkaar in gesprek over de God van Abraham. Dit ge-

sprek gaat voort, in dialoog en trialoog.

Met toestemming van de uitgever publiceren wij enkele

delen van dit bijzondere boek. Met het oog op het beperkte

aantal pagina’s waarvan we gebruik mogen maken, volstaan

we met de inleidingen in Jodendom en christendom, wat niets

afdoet aan het belang van de boeiende inleiding in de Islam.

Waarom dit boek?
Het idee voor “Woord zoekt Woord” is, zo blijkt uit de inlei-

ding, voortgekomen uit de doelstelling en activiteiten van Stich-

tingTrialoog.( www.stichting-trialoog.nl). Zij houdt zich sinds

tien jaar bezig met het bevorderen van de interreligieuze dia-

loog/trialoog tussen de Abrahamitische geloofsgroepen – joden-

dom, christendom en islam – en het verzamelen en verspreiden

van kennis over deze drie monotheïstische geloofstradities.

Dat gebeurt vanuit de vraag hoe we op een goede, respect-

volle en vruchtbare manier met elkaar vanuit verschillende re-

ligieuze achtergronden in gesprek kunnen gaan over geloof en

religieuze tradities. In het boek wordt die kennis gebundeld

voor een breed publiek.

De actualiteit geeft hiervoor volop aanleiding. Er wordt

wel veel gepraat en beweerd over heilige boeken, tradities en

opvattingen van verschillende bevolkingsgroepen in Neder-

land, maar zonder dat er enige of voldoende kennis aanwezig

is van die boeken, tradities en opvattingen.

De auteurs wijzen op een ander belangrijk kenmerk van

veel discussies: de vermenging van religieuze en culturele tra-

dities. Zij pretenderen niet, dat zij hier een wetenschappelijk

doorwrocht werk neerleggen. Hun doel was het op gang bren-

gen van een dialoog en trialoog vanuit hun respectievelijke

bronnen – Tenach met rabbijnse overleveringen, Bijbel, Koran

en Hadieth (overleveringen over uitspraken en gedrag van de

profeet Mohammed). Zij hebben daarom teksten daaruit verza-

meld in de nieuwste vertaling (tenzij anders aangegeven) over

vergelijkbare onderwerpen, en deze teksten kolomsgewijs met

elkaar laten oplopen om een overzicht te krijgen van wat over-

eenkomst vertoont en wat op onderdelen verschilt; dit met het

oog op het interreligieuze contact dat de drie vrouwelijke au-

teurs – joods, christelijk en islamitisch – voor ogen hebben.

Het is dus een verkenning waarover de discussie nog moet

beginnen en waarbij de motivatie om zich in andermans bron

te verdiepen voorop staat.

Nieuwe Testament en Koran

Inleiding
Het verhaal van het Nieuwe Testament dat voor christenen het

vervolg is op het Oude Testament – de Tanach van de Joden –

vangt aan rond de tijd van de geboorte van Jezus Christus. In

het Evangelie (Arabisch: Indjiel) worden zijn woorden en wer-

ken door vier evangelisten beschreven: Mattheüs, Marcus, Lu-

cas en Johannes.

De evangelist Lucas, die zo nauwkeurig mogelijk heeft

willen nagaan hoe alle verhalen destijds hun beslag hebben

gekregen, geeft af en toe bij het beschrijven van een gebeurte-

nis een globaal overzicht van de toen heersende machten. Zo

noemt hij in hoofdstuk 1 Herodes als koning van Judea toen

de priester Zacharias uit de afdeling van Abia, gehuwd met

Elisabeth uit de dochters van Aäron, via de engel Gabriël van

God de aankondiging kreeg van de geboorte van een zoon, Jo-

hannes, die een voorbode zou zijn van Jezus Christus en een

aankondiger van zijn komst.

In de evangeliebeschrijvingen wordt de goddelijke boodschap

van Jezus Christus vermeld. In de Koran vinden we de boodschap

van God aan zijn profeet en boodschapper Mohammed.

Voor hem was deze boodschap, die hieronder volgt, deels

Gods weergave van wat er vóór Mohammeds tijd al gebeurd
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was, deels ook geboden en leefregels voor zijn stads- en stam-

genoten een richtlijn hoe hij hen moest benaderen.

Jezus Christus heet in de Koran ‘de Masih ‘Isa’. Ook zijn

er woorden vanuit de islamitische traditie opgenomen. Het

zijn uitspraken die toegeschreven zijn aan Jezus, verzameld

door Tarif Khalidi, professor in de Arabische talen aan de uni-

versiteit van Cambridge en directeur van The Centre of

Middle Eastern and Islamic Studies.

De Arabische bronnen van deze teksten dateren uit de 8e

tot de 18e eeuw. Deze woorden worden, ter onderscheiding

van de Koranteksten, cursief weergegeven.

Inleiding in het jodendom
Sjema Jisroel, Adonai Eloheinu, Adonai echad – Hoor Israël:

de EEUWIGE is onze God, de EEUWIGE is één! (Devariem/

Deuteronomium 6:4). Dit vers geeft de kern weer van het

joodse geloof: de proclamatie van het volk Israel dat getuigt

van de absolute uniciteit en het bestaan van één God. Maar

jood-zijn zegt niet op de eerste plaats iets over je geloofsover-

tuiging, als wel iets over je afkomst. Jood-zijn is deel zijn van

een volk; het Joodse volk met zijn eigen land (Israël), taal

(Hebreeuws), cultuur en geschiedenis. Zelfs met zijn eigen

godsdienst – de joodse godsdienst, die vandaag de dag echter

niet per definitie door elke Jood wordt gepraktiseerd, al wordt

dit vanuit godsdienstig perspectief wel als ideaal gezien.

Het Joodse volk en zijn geloof vinden hun oorsprong bij

Abraham, aan wie de God van Israël zich voor het eerst open-

baart. Opgegroeid te midden van meer-godendom, raakt Abra-

ham ervan overtuigd, dat er slechts één God is, die door ons

mensen niet is te bevatten/verbeelden. Dit standpunt neemt in

het jodendom nog altijd een centrale plaats in. God leidt Abra-

ham weg van huis en haard, naar het land Kanaän. Abraham

verblijft daar als vreemdeling, maar God belooft hem in Be-

resjiet/Genesis 15:18 het land aan zijn nakomelingen in bezit

te geven. Het gegeven van het beloofde land, Israël, is ook op

alle mogelijke manieren met het jodendom verweven. Door

Mozes bevrijd uit Egypte en onderweg naar dat beloofde land,

ontvangt en aanvaardt het volk Israël volgens Sjemot/Exodus

24:7 de door God op de berg Sinaï geopenbaarde Tora, het

heilige boek van het jodendom. Daarmee raken we aan een

volgend belangrijk gegeven uit het jodendom, namelijk dat het

Joodse volk door het op zich nemen van de Tora als Gods on-

derricht/onderwijzing wordt tot Gods uitverkoren volk, dat wil

zeggen een volk dat een voortrekkersrol heeft te vervullen in

Gods plan met de schepping: de verwerkelijking hier op aarde

van een Messiaanse Wereld van vrede, liefde en gerechtig-

heid. Kenmerkend voor het jodendom is de enorme leertraditie

– ook wel mondelinge traditie of mondelinge Tora genoemd –

die is ontstaan rond de Tora. Behalve tekstuitleg heeft deze

traditie zich vooral beziggehouden met de vraag hoe een Jood

zijn leven concreet vorm kan geven naar de aanwijzingen ge-

geven in de Tora. In al het materiaal dat zich in de mondelinge

leer ontwikkeld heeft, kunnen we twee domeinen onderschei-

den: de Agada en de Halacha. De Agada is het gedeelte van de

mondelinge traditie dat zich niet rechtstreeks bezighoudt met

de nadere vormgeving van een leven naar Tora. Ze omvat ver-

halen, beelden en gedachten, die het leven naar Tora wel verd-

ieping geven, maar niet direct een bepaalde leefwijze aan de

gemeenschap voorschrijven. De Halacha is het gedeelte van

de mondelinge traditie dat zich wel rechtstreeks bezighoudt

met de nadere vormgeving van een leven naar de Tora. Ze om-

vat discussies en uitleg, die telkens leiden tot een concrete re-

gel die voorschrijft hoe er in een bepaalde situatie naar de

Tora gehandeld moet worden. In dit proces loop je natuurlijk

voortdurend aan tegen de kloof tussen de leer – de Tora – en

een steeds aan verandering en ontwikkeling onderhevige prak-

tijk – het leven. Om deze kloof te kunnen overbruggen zoekt

de joodse leertraditie niet alleen naar de oorspronkelijke bete-

kenis van de tekst, maar is ze vooral gericht op actuele tekstin-

terpretatie – de betekenis die we nu op dit moment aan de tekst

kunnen geven om hem te kunnen laten functioneren naar de

behoeften van dit moment. Op deze manier is het mogelijk dat

de Tora het hoofd kan bieden aan alle moderne vragen en pro-

blemen die uit de praktijk van een leven naar de Tora opko-

men en dat de Tora – en daarmee God – doordringt in elk as-

pect van het leven. De vrijheid die deze wijze van

Tora-‘uitleg’ kent, leidt er echter ook toe dat één tekst nu op

meerdere wijzen kan worden geduid, en dat daardoor dat wat

oorspronkelijk zonder tegenspraak, uniform en in zichzelf ge-

sloten was, nu in het leerproces komt, veelvormig en vol te-

genspraak wordt. Opmerkelijk is hoe het jodendom juist deze

verscheidenheid met grote zorg bewaart. Het uitgangspunt

daarbij is, dat Gods Woord te groot is om ooit door één me-

ning te worden gedekt: Is Mijn Woord niet als een vuur, als

een hamer op de steenrots die versplintert?’ – spreekt de

EEUWIGE (Jirmeja/Jeremia 23:29). De school van rabbi

Jismaël zegt: Zoals de rots in vele stukken versplintert, zo kan

één Toravers vele argumenten bevatten (Talmoed Babli

Sanhedrin 34a).1 En daarmee heeft ieder recht van spreken;

elke worsteling om inzicht wordt geaccepteerd .Want elke

mening wordt gezien als de onthulling van een stukje (een

splinter!) van de waarheid die Tora in zich bergt.

De joodse filosoof A.J. Heschel merkt op: ‘Het Woord is

eens gegeven; de inspanning om het te begrijpen moet voor al-

tijd doorgaan. Het is niet genoeg om de geboden te aanvaar-

den, om zelfs na te leven. Het bestuderen, onderzoeken, navor-

sen van de Tora is een vorm van eredienst, een hoogste plicht.’

Maimonides zegt: ‘Iedereen uit Israël is verplicht Tora te le-

ren: de arme zowel als de rijke, de jongeling zowel als de

grijsaard die groot is geweest, maar wiens kracht is afgeno-

men. Zelfs wie arm is en door tsedaka wordt onderhouden en

langs de deuren moet bedelen; zelfs wie getrouwd is en kinde-

ren heeft – ieder moet tijd reserveren voor het leren van Tora,

overdag en ’s nachts, zoals er staat in Jehosjoea/Jozua 1:8:

Overdenk haar dag en nacht (Misjneh Tora, Sefer Mada [Boek

van Kennis], Hilchot Talmoed Tora [wetten van Torastudie] I,

8].’2 Het wordt gezien als de opdracht van ieder mens en iede-

re generatie om deze worsteling aan te gaan. Om de Tora te

vertalen naar zijn tijd; om de Tora inpasbaar te maken in zijn

wereld, want dat is de ware bedoeling van een onderwijzing.

Inleiding in het christendom
Christen-zijn wil zeggen: volgeling willen zijn van Jezus

Christus, met wiens geboorte te Bethlehem de jaartelling van

het christendom is begonnen. Zijn geboorte werd door de eng-

el Gabriël aangekondigd aan Maria. Eerder was aan de priester

Zacharias de komst van een zoon, Johannes, aangekondigd,

die de voorbode zou worden van deze Messias Jezus. De naam

Jezus – Grieks voor Jozua –, in het Hebreeuws Jesua of Jeho-

sua en in hetArabisch ‘Isa’, betekent ‘God is redding.’ De titel

Christus, in het Grieks ‘Christó’, in het Hebreeuws ‘Masiach’
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en in hetArabisch ‘Masih’ betekent ‘Messias’, ‘Gezalfde’ –

gezalfd met de Geest van God (Lucas 4:18).

Als volgelingen van Jezus Christus aanvaarden christenen

naast de Tanach/het Oude Testament ook het Nieuwe Testa-

ment, waarin Jezus Christus woorden heeft gesproken als

Woorden van God (Johannes 1:14, 12:49,50). Als drager van

Gods Woord en gezalfd met Zijn Geest is hij voor zijn volge-

lingen de dienaar die Gods wil volbrengt (Johannes 6:38,39).

De Boodschap van God, verwoord door Jezus in het Evang-

elie, weergegeven door de evangelisten Mattheüs, Marcus, Lu-

cas en Johannes, wordt met name teruggevonden in de zoge-

naamde Bergrede in Mattheüs 5-7 en in zijn gelijkenissen in

de vier evangeliebeschrijvingen. Ook in de rede over zijn te-

rugkomst met daarbij de criteria bij het laatste oordeel (Mat-

theüs 25) is de Boodschap duidelijk, evenals in zijn Openba-

ring, die hij – volgens de aanhef van het boek – van God

ontving en die hij zijn engel heeft laten meedelen aan zijn

dienaar Johannes.

In gesprekken met zijn twaalf Joodse leerlingen (discipe-

len) en met mensen in zijn omgeving gaat Jezus, zelf Jood, re-

gelmatig uit van teksten in de Tanach van de Joden, die door

de christenen later als het Oude Testament zijn aanvaard. Deze

bestaat uit de Tora/Instructie – waarvan naar zijn zeggen geen

tittel of jota geschrapt mag worden –, de Neviem/Profeten en

de Chetoeviem/Geschriften. In het later geschreven en aan-

vaarde Nieuwe Testament zijn behalve de Evangeliebeschrij-

vingen en de Openbaring aan Johannes ook de Handelingen en

Brieven van Apostelen opgenomen. Oude en Nieuwe

Testament samen vormen voor christenen de Bijbel.

Ontstaan en ontwikkeling van het christendom
Nadat Jezus vlak voor het Pesachfeest door mensenhand was

gekruisigd en gestorven, en op de eerste dag na het feest door

God uit de dood was opgewekt, heeft hij, voordat hij ten he-

mel werd opgenomen, zijn discipelen – later apostelen ge-

noemd – de opdracht gegeven: Ga op weg en maak alle volken

tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Va-

der, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze tot

inkeer moeten komen en zich moeten houden aan alles wat ik

jullie opgedragen heb. Zij moesten evenwel wachten op de

doop met de Heilige Geest en hebben dat biddend gedaan. Tij-

dens het joodse Wekenfeest is deze Godsgeest uitgestort. Pet-

rus heeft toen met een vurige toespraak gevolg gegeven aan de

oproep van Jezus tot verkondiging, en tijdens dit Wekenfeest

hebben drieduizend Joden zich laten dopen op de naam van

Jezus. Daarna zijn de apostelen de wereld ingetrokken met de

oproep tot inkeer, zoals Jezus hun had opgedragen. In Anti-

ochië werden de volgelingen van Jezus Christus voor het eerst

‘christenen’ genoemd. In het begin was er als het ware één

christelijke familie. Zo heeft Jezus het bedoeld toen hij aan

zijn leerlingen de opdracht gaf om zijn boodschap, het evang-

elie – in het Grieks ‘goede boodschap’ – aan alle volkeren te

brengen, opdat alle mensen in hem zouden geloven.

Tot deze eerste christenen behoorden Joden, maar ook

mensen die de God van Israël voordien niet kenden. Samen

vormden zij de groepen in de steden en op het platteland, die

men ‘kerken’ noemde; ‘kerk’ is afkomstig uit het Grieks en

betekent ‘van de Heer.’ Iedere groep werd geleid door een

‘oudste’ (in het Grieks ‘presbyter’). Al gauw verenigden deze

kleinere kerken zich rond de vijf grote steden van het toenma-

lige Romeinse Rijk en werden zo de vijf hoofdsteden van het

christendom. De belangrijkste stad was Rome, omdat daar de

apostelen Petrus en Paulus gestorven zijn en begraven liggen.

De andere steden waren Constantinopel (nu Istanboel), Jeruza-

lem, Antiochië (in Turkije) en Alexandrië (in Egypte). In deze

steden rezen er al spoedig vragen over de persoon en status

van Jezus Christus: was hij goddelijk en/of menselijk? En hoe

moet je als navolger van Jezus Christus leven? De antwoorden

waren vaak verschillend en daardoor ontstonden er onenighe-

den. Ook politieke tegenstellingen bemoeilijkten de relaties.

Sommige groepen scheidden zich af en zo zijn verschillende

christelijke kerken ontstaan.

Velen die zich afvroegen waar de gelovigen zich aan

moesten houden, vonden als antwoord in de verschillende

evangeliebeschrijvingen richtlijnen van Jezus. Met name zijn

Bergrede is bekend geworden. Jezus roept daarin op tot liefde

voor de naaste, zelfs voor de vijand, en méér te doen dan het

gewone; en om te vergeven tot zeventig maal zeven keer toe.

Zo geeft Jezus vaak een interpretatie die verder gaat dan de

reeds bestaande opvattingen.

In de vierde eeuw vonden ingrijpende veranderingen

plaats. Toen na de dood van de senior-keizer van het westelijk

rijk zijn zoon Constantijn (de Grote) het bevel van het leger op

zich nam en in 312 een overwinning op Maxentius bij de Mil-

viusbrug behaalde, interpreteerde hij dit feit als een verhoring

door de christelijke God van zijn bede om hulp, en werd chris-

ten. Het christendom, dat tot dan toe nog uit gemeenten van

vervolgde christenen bestond, veranderde daarna in gevestigde

kerken. Sindsdien heeft het christendom vele gezichten gehad,

variërend van onverdraaglijk machtsinstituut, dat later zelfs

aanzette tot de kruistochten, tot bewegingen die toch steeds

weer teruggrepen naar het Evangelie van Jezus Christus –

waar Franciscus van Assisi een sprekend voorbeeld van was.

Vanaf de vijfde eeuw hebben de oosterse kerken – rond

Antiochië en Alexandrië – zich afgescheiden van de andere. In

de elfde eeuw kwam er een schisma – een radicale en lange

scheiding – tussen de oosterse en westerse christenen, omdat

de macht van Rome niet meer door de andere kerken werd er-

kend. Zo ontstonden twee grote polen: in het Westen het

(rooms) katholicisme en in het Oosten de orthodoxie. In de

16de eeuw ontstond er in het Westen een groep van mensen

die zich spiritueel wilden hervormen en terugkeren naar het

Evangelie – ‘de reformatie.’ Ze zetten zich af tegen de macht

van de paus. Het initiatief kwam van de Duitser Martin Luther

en de Fransman Johannes Calvijn. Dit protestantisme raakte

later zelf weer onderverdeeld in verschillende groeperingen,

zoals lutheranen, hervormden en gereformeerden. Het anglica-

nisme ontstond in dezelfde eeuw door een breuk tussen de ko-

ning van Engeland en de paus. Christenen over de hele wereld

hebben de boodschap van Jezus Christus verstaan en getracht

ernaar te handelen. Nog steeds vieren zij enkele van de vroe-

gere feestdagen, ook al hebben die een andere betekenis ge-

kregen. Het joodse Pesach, herinnerend aan de bevrijding uit

de slavernij van Egypte, is voor de christenen samengevallen

met het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. En het Pink-

sterfeest herinnert de christenen aan de uitstorting van de

Heilige Geest tijdens het Wekenfeest en de opdracht van Jezus

om met Gods Boodschap de wereld in te gaan.

* * *

*
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Bijna Dood en werkelijk Dood!

Hoofdstuk 2 uit: David Fontana: “Na de dood. Wat kunnen we verwachten?”
Overgenomen met toestemming van de uitgever: Ankh-Hermes (2010)

Het moment van de overgang
Als we een naaste verliezen, vragen we ons af of er nu van zijn

ervaringen, zijn hoop, zijn wijsheid en zijn liefde voor anderen

niets overblijft. Is hij of zij verdwenen, behalve een handjevol

as of een grafsteen op een stil kerkhof? Zelfs als we in een le-

ven na de dood geloven, kunnen we ons afvragen wat er met

ons gebeurt en wat ons op onze eindbestemming wacht. Dat zijn

heel natuurlijke vragen. Als we een vriend naar een ver land

zien vertrekken of we gaan zelf weg, vragen we ons dat soort

dingen ook af. Een verstandige reiziger bereidt zijn reis goed

voor, omdat hij weet dat dat zijn reis zal vergemakkelijken. Als

dat voor reizigers in deze wereld opgaat, dan moet dat toch ze-

ker wel voor reizigers in de andere wereld gelden.

En toch zeggen sommige mensen dat de belangstelling

voor het leven na de dood de aandacht voor het hier en nu af-

leidt. Het tegendeel is waar. De grote spirituele tradities bena-

drukken alle dat we niet alleen het leven van nu slechts kun-

nen begrijpen in samenhang met een toekomstig bestaan, maar

dat een bepaald sociaal en moreel gedrag in dit leven nodig is,

als we goed voorbereid willen zijn op de bredere horizonten

van het volgende. De meerderheid van de wereldbevolking ge-

looft in een leven na de dood, zelfs de seculiere westerlingen,

maar het is heel iets anders of we alleen maar geloven in iets

of daarvan dan ook de consequenties voor ons leven beseffen.

Gebeurtenissen op de drempel
Om een onderzoek naar het leven na de dood te starten, kun je

het beste beginnen met de dood zelf en hoe dat zal zijn, en met

de aanwijzingen die we daarvoor door bijna-doodervaringen

(BDE’s) hebben verkregen. Het woord bijna-doodervaring

staat voor wat mensen meemaken als ze bijna of zelfs werke-

lijk even helemaal klinisch dood zijn (d.w.z. zonder aantoon-

bare hart- of hersenactiviteit). Door de moderne reanimatie-

methoden worden mensen nu uit dit schemerdonker terugge-

haald en een aantal onderzoekers hebben de verhalen van

mensen die dit hebben meegemaakt, opgeschreven (Crookall

1978, Moody 1977, Fenwick en Fenwick 1995, Fox, 2003).

Als dit verslagen van een leeg niets waren, zou het tegen het

bestaan van een leven na de dood pleiten. Maar een significant

percentage – bijvoorbeeld 12% van de 344 gevallen van een

hartstilstand die door Pim Van Lommel en collega’s in het

Rijnstate ziekenhuis in Arnhem (Van Lommel et al 2001) wer-

den onderzocht – vertelt over een blijven bestaan van het be-

wustzijn buiten het fysieke lichaam. Dr. Sam Parnia (Parnia

2005) concludeerde dat 10% van de duizend willekeurig uitge-

kozen mensen in Engeland vertelden van een uittreding uit

hun fysieke lichaam, hetzij tijdens een bijna-doodervaring,

hetzij in volkomen gezondheid (tijdens een uittreding).

Hier volgt een voorbeeld van dr. Robert Crookall, wiens

boeken een goudmijn van case studies van zulke ervaringen

zijn. Het is maar een kort verhaal, maar des te fascinerender

door zijn eenvoud en oprechtheid en typisch voor veel van dit

soort verhalen. Het is van een jonge vrouw die dood werd ver-

klaard tijdens haar bevalling.

Ik hoorde de dokter zeggen: ‘Ze is dood. Dat moet ik tegen

haar man gaan zeggen!’ Ik was intussen uit mijn lichaam ge-

gaan en zweefde door wat een donkere tunnel leek (met aan

het einde een glimp van een prachtig landschap). Pijn had ik

niet, alleen een heerlijk gevoel van geluk. Ik voelde iemand bij

me, maar zag niemand. Maar ik hoorde wel een stem die zei:

‘Je moet terug! Je kind heeft je nodig!’ Ik keerde terug in mijn

lichaam en toen hoorde ik de dokter zeggen: ‘Nee, grote goed-

heid, ik voel haar hart!’

Deze ervaring heeft me de zekerheid gegeven dat er een

wereld na de dood is en heeft me daar een eeuwig vertrouwen

in gegeven.

Het is interessant te zien dat verslagen zoals dit, dat jaren

geleden geschreven is, tot in details overeenkomen met de ver-

slagen die nu geschreven worden.

In een publicatie van Parnia bijvoorbeeld, vertelt een

vrouw die een hartstilstand kreeg tijdens een baarmoederope-

ratie, dat ze ‘door een tunnel suist’ en een ‘verblindend licht
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aan het eind’ ziet, dat ze dan in een ‘prachtige weide’ stapt en

een jonge vrouw in een witte jurk tegenkomt die ‘maar bleef

zeggen dat ik terug moest, dat het mijn tijd nog niet was en dat

ik nog dingen te doen had op aarde. Ik voelde me heel verdrie-

tig … maar herinnerde me toen dat ik drie kinderen had…’

De persoon in één van de verslagen in haar uitstekende

overzicht en discussie van de BDE’s door Margot Grey (1985)

beschrijft de tunnel ervaring en vervolgt:

Je nadert het einde van de tunnel als je een wit licht ziet …

Terwijl je er naartoe gaat…wordt het langzamerhand groter

en groter…en dan zie je een schitterend mooi blauwwit licht

dat… helemaal geen pijn aan je ogen doet.

Andere verslagen die door Grey worden aangehaald gaan

ook over dit licht en een prachtig landschap. Bijvoorbeeld:

Het was … van een totale schoonheid … Het licht was heel fel,

maar niet verblindend… ik…voelde absolute vrede… Ik weet

alleen dat ik daar was, ik ben er niet bang voor…het is zo in-

tens mooi.

Al deze verslagen bevatten bepaalde kenmerken van een

BDE: het kunnen horen van de diagnose van klinisch dood te

zijn, het gevoel van in een donkere tunnel te zweven, de glimp

van een helder licht en dan een prachtig landschap aan het ein-

de van de tunnel, de afwezigheid van pijn, het geluksgevoel,

de opdracht om terug naar het lichaam te gaan en de blijvende

overtuiging dat er leven na de dood is. Deze overtuiging is een

van de beste bewijzen voor het blijvende psychologische ef-

fect van de BDE. De meeste mensen die een BDE hebben ge-

had, zeggen dat hierdoor hun angst voor de dood geheel is

weggenomen – ze zijn een keer doodgegaan en weten hoe dat

is. Dr. Michael Sabom heeft gezien dat tweeëntachtig procent

van zijn patiënten met een BDE zegt niet erg bang meer voor

de dood te zijn, terwijl zevenenzeventig procent nu nog sterker

in een leven na de dood gelooft. Ter vergelijking: slechts twee

procent van de patiënten die geen BDE tijdens hun klinische

dood had gehad, zei minder bang voor de dood te zijn en niet

één zei een sterker geloof in een leven na de dood te hebben.

Interessant genoeg blijkt godsdienst geen verschil te maken

tussen de mensen met of zonder BDE, wat suggereert dat de

godsdienstige verwachting niet van invloed is op het wel of

niet optreden van een BDE (Sabom 1982 en 1998).

Maar zouden bijna-doodervaringen

misschien hallucinaties kunnen zijn?
Critici zeggen dat BDE’s gewoon hallucinaties zijn die

door de medicijnen, anoxie (zuurstofgebrek) of door een over-

maat aan koolzuur in het bloed veroorzaakt zijn en ons daarom

niets kunnen vertellen over het sterven of een leven na de

dood. Maar deze mening is weerlegd door een aantal autoritei-

ten op het gebied van de hersenen en de geest, zoals de neuro-

psychiater Peter Fenwick van het LondenseMaudsley Univer-

siteitsziekenhuis (Fenwick en Fenwick 1995).

In zijn onderzoek van driehonderd BDE’s ontdekte Fen-

wick dat slechts veertien procent ten tijde van zijn BDE medi-

cijnen kreeg toegediend – en hij wijst erop dat in elk geval de

door medicijnen veroorzaakte BDE’s chaotisch zijn, in tegen-

stelling tot de spontane BDE’s, die typisch levendig en samen-

hangend zijn. Ook zuurstofgebrek wijst Fenwick van de hand,

omdat, hoewel deze toestand vaak bij piloten wordt opgewekt

als onderdeel van hun opleiding (en vroeger ook bij medicij-

nenstudenten), er niemand van hen een BDE heeft gemeld.

Bovendien leidt zuurstofgebrek tot disoriëntatie van de herse-

nen en verwarring.

Hij geeft toe dat teveel koolzuur in het bloed hallucinaties

teweeg kan brengen, maar dat daardoor ook spastische spier-

trekkingen kunnen ontstaan, die je niet bij BDE’s ziet.

Het argument dat BDE’s worden veroorzaakt door endorfi-

ne, de pijnstiller die de hersenen zelf produceren, is ook al niet

overtuigend, omdat BDE-achtige ervaringen niet door mensen

met een hoog endorfinepeil, zoals lange afstandlopers, worden

gemeld.

Een ander vaak gehoord argument is dat BDE’s veroorzaakt

kunnen worden door afwijkingen in de hersenelektriciteit, want

er kunnen, als er bepaalde delen van de hersenen met zwak-

stroom worden geprikkeld, mystieke ervaringen worden veroor-

zaakt. Deze ervaringen echter zijn vaak chaotisch en fragmenta-

risch, in tegenstelling tot de samenhangende en betekenisvolle

BDE’s. Bovendien kregen de mensen met BDE’s op dat mo-

ment geen middelen die de hersenen prikkelen. Het argument

dat je BDE’s kunt vergelijken met de ervaringen met psychede-

lische middelen als LSD en mescaline, gaat voorbij aan het feit

dat, in tegenstelling tot het consistente karakter van BDE’s, deze

drugtripjes typisch intens persoonlijk van aard zijn en van mens

tot mens heel veel verschillen (zie Groff 1975). Maar het regu-

liere ketamine, dat medisch wordt toegepast als een dissociatief

verdovingsmiddel (een verdovingsmiddel dat de zintuigen verd-

ooft, maar waarbij men niet buiten bewustzijn raakt), brengt

soms uittredingen teweeg als het in subklinische doseringen

wordt gebruikt. In een recent onderzoek van zesendertig ketami-

ne gebruikers, constateerde Ornella Corazza (2008) dat ong-

eveer drieëndertig procent van deze mensen er ‘absoluut zeker’

van was dat ze, onder invloed van de drug, buiten hun lichaam

traden en in sommige gevallen hun lichaam van bovenaf konden

zien. Ook tunnelervaringen, ontmoetingen met engelen en met

overledenen en het bezoeken van mystieke plaatsen werden ge-

meld – allemaal eigenschappen van de BDE. Het gebeurde veel

minder vaak dan bij BDE’s, maar toch meldde zesenveertig pro-

cent van de door Corazza ondervraagden dat ze minder bang

voor de dood waren door hun ervaringen met ketamine. Ketami-

ne wordt niet klinisch toegepast bij stervenden, kan dus de ge-

melde BDE’s niet verklaren, maar hoe kan het dan dat sommige

hiervan dezelfde verschijnselen vertonen? Het zou kunnen zijn

dat ketamine een chemische werking op de hersenen heeft, die

te vergelijken is met degene die plaatsvindt tijdens een BDE,

maar of dit nu zo is of niet, ketamine kan die gebieden in de

hersenen die er gewoonlijk voor zorgen dat de geest het contact

met het lichaam verliest, afremmen. Daardoor kan het de condi-

ties waarin uittredingen kunnen plaatsvinden, mogelijk maken,

wat natuurlijk niet hetzelfde is als ze veroorzaken. Karl Jansen

(2001), die niet erg openstaat voor een ander-dimensionele ver-

klaring van de ervaringen met ketamine, erkent dat ketamine het

de geest onder andere mogelijk kan maken ‘contact’met andere

realiteiten te leggen, hoewel hij terecht wijst op de gevaren van

het gebruik voor andere doeleinden.

Een andere poging van de critici om BDE’s te verklaren is

dat de hersenen stervende zijn, chaotisch worden en hun peri-

fere voorstellingsvermogen verliezen (vandaar het tunnelef-

fect). Maar als BDE’s inderdaad door de stervende hersenen

worden veroorzaakt, zou je verwachten dat ze steeds meer on-

samenhangend worden, terwijl het juist zo kenmerkend voor

BDE’s is dat ze samenhangend zijn. Ook de bewering dat het

23

Reflectie 7(3) herfst 2010



verlies van perifere visie het tunneleffect zou veroorzaken,

verklaart niet dat sommige mensen aan het einde van de tunnel

een prachtig landschap zien, of waarom sommigen het tunne-

leffect meemaken tijdens de terugtocht naar hun lichaam, als

de hersenen niet meer stervend zijn.

Er wordt ook gezegd dat degenen die een BDE meemaken,

beïnvloed zijn door wat ze hebben gelezen. Maar als je ze

vraagt wat ze er voor hun BDE van afwisten, geeft een over-

groot aantal aan dat ze niet van dit verschijnsel op de hoogte

waren. Bovendien zeggen de onderzoekers niets over BDE’s

voor ze naar het verhaal van de mensen die er een hebben ge-

had geluisterd hebben; ze vragen gewoon of ze zich iets kun-

nen herinneren van de periode dat ze tijdens hun medische

ingreep buiten bewustzijn waren. We moeten natuurlijk wel

op de eerlijkheid van de mensen kunnen vertrouwen, maar dr.

Melvin Morse (Morse en Perry 1990) ontdekte dat acht van de

twaalf kinderen die een hartstilstand hadden gehad, over een

BDE vertelden, die vergelijkbaar was met die van volwasse-

nen. En er was geen enkele aanwijzing dat ze, op hun jonge

leeftijd, al wisten dat BDE’s bestaan.

Zijn mensen die een BDE hebben werkelijk dood?

Het hangt ervan af wat we onder dood verstaan. Als mensen

vertellen dat ze met succes gereanimeerd zijn, waren ze dan

echt wel dood? Daar kunnen we kort over zijn: alle mensen

die Pim van Lommel heeft onderzocht en ook de mensen uit

de vele andere onderzoeken, waren klinisch dood verklaard.

Kenmerkend is ook dat de mensen met een BDE zeggen dat ze

wisten dat ze dood waren en in de meerderheid van de geval-

len is hun houding ten opzichte van het leven en het doel en de

waarden ervan, en ook van de spirituele realiteiten, significant

positiever geworden. Volgens alle erkende criteria zijn ze

overleden en teruggekomen in hun lichaam dat ze nog in leven

kan houden. De moderne reanimatiemethoden laten mensen

herleven die enkele jaren geleden klinisch dood gebleven zou-

den zijn, maar dat is geen reden de betekenis van klinisch

dood te herzien. Onder klinisch dood verstaan we het ontbre-

ken van levenstekenen die het fysieke leven mogelijk maken,

waarbij er niets op wijst dat herstel van die tekenen aantoont

dat er geen sprake van een klinische dood geweest kan zijn.

Medisch gezien kan het zijn dat de grens tussen leven en dood

in beide richtingen even door de zieke kan worden overschre-

den en dat is wat er gebeurt bij een BDE.

Zelfs het argument dat mensen uit verschillende culturen

significant andere BDE’s hebben, geldt niet. In een vier jaar du-

rend onderzoek in de USA en India, concludeerden Osis en Ha-

raldson (1995) uit achthonderd zevenenzeventig gedetailleerde

gesprekken met terminale patiënten, dat de honderdtwintig men-

sen in beide landen die een BDE hadden gehad, dit als een we-

zenlijke ervaring hadden ondervonden. Deze ervaring is een van

de belangrijkste factoren van de BDE, waaruit we zouden kun-

nen concluderen dat overleving van de dood bestaat. Bovendien

merkten ze op dat een aantal basisovertuigingen in de godsdien-

sten van beide culturen – zoals godsgericht, redding en verge-

ving bij de christenen en reïncarnatie en het opgaan in Brahman

bij de hindoes – niet aanwezig waren, waardoor ze konden vast-

stellen dat culturele conditionering door christelijke en hindoe

leringen niet meespeelde in de ‘visionaire ervaringen van de

stervenden’. En hoewel het geloof sterk speelde in de culturen

van de USA en India ‘waren de verschijnselen in beide culturen

vaak niet in overeenstemming met hun godsdienstige overtui-

gingen over leven na de dood’.

* * * * *

* * *

*
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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



Boekeninfo

Aat (Lambèrt ) de Kwant

Mineke Schipper: In het begin was er nie-

mand. Hoe komt het dat er mensen zijn?

Bert Bakker 2010.

Waar komen de eerste mensen vandaan?

Werden ze uit de hemel gegooid? Of kropen

ze uit de aarde naar boven? Zijn we uit het

niets geschapen? Of van goddelijk zweet,

zaad of tranen, of misschien van zilver,

goud, steen of klei? Er was niemand bij,

maar in alle culturen hebben mensen van

oudsher nagedacht over hoe het allemaal

begonnen is. En overal is door de eeuwen

heen in verhalen uitgelegd hoe de eerste

mensen zijn ontstaan en hoe het komt dat er

mannen en vrouwen zijn. Over die ortho-

doxe, onorthodoxe, en soms zelfs hilarische, oorsprongverhalen

schreef Mineke Schipper een uniek boek dat inzicht geeft in universele

vragen, onzekerheden en angsten. De echo’s van oude mythen gal-

men nadrukkelijk na in hedendaagse menselijke verhoudingen.

Autrice biedt een verzameling aan van oorsprongverhalen over het

begin van de kosmos en heeft maar liefst ruim 1500 mythen en volks-

verhalen gevonden, die uit alle delen van de wereld komen. Ze worden

gerubriceerd in twee delen. Het eerste gaat over de vraag naar de eer-

ste mensen, hun herkomst en schepping en hun contacten met de go-

den van de hemel. Zij tekent de invloeden die culturen op elkaar heb-

ben. Het tweede deel gaat over de relatie tussen mannen en vrouwen

zoals die in mythen en korte verhalen worden geschetst. Het levert

soms hilarische taferelen op over de gebreken van de partners en over

de rollen die zij spelen. De beschreven scheppingsverhalen schenken

veel aandacht aan sekseverschillen en voortplanting, waarbij soms

mannen baren en vrouwen ‘hun geheim bewaren’. De schrijfster laat in

haar epiloog zien hoe de mythen van belang zijn voor het heden en

verweven zijn in het brein van de levenden. Het boek levert een rijke

schat aan informatie voor lezers die verder willen zien dan de Genesis-

verhalen en Darwins evolutietheorie.

Andreas Weber: Biokapitaal De verzoe-

ning van economie, natuur en menselijk-

heid. Ankh-Hermes 2010.

De mensheid wordt geconfronteerd met veel

problemen die niet op te lossen lijken: kli-

maatverandering, verlies aan biodiversiteit,

globalisering en een steeds grotere kloof tus-

sen arm en rijk - maar ook met jachtigheid en

zinloosheid, vooral in de welvarende regio’s.

Al deze verschijnselen hebben slechts één

oorzaak: het feit dat alle menselijk streven

ondergeschikt wordt gemaakt aan één heilig

doel, economische groei. Steeds maar toene-

mende welvaart maakt echter niet gelukkig -

mensen willen niet alleen maar meer goede-

ren, maar ook tevreden kunnen leven met elkaar. Weber wil daarom

naar een nieuwe, ecologisch georiënteerde economie toe die met de na-

tuur samenwerkt in plaats van er tegenin gaat.

Hoewel er aanvankelijk slechts enkele critici waren die inzagen dat

de uitbuiting van de natuur niet steeds kan doorgaan, is de groep die

zich zorgen maakt over hoe we met het milieu omgaan, steeds groter,

hoewel in ons land de milieuproblemen vooral in de politiek worden ge-

bagatelliseerd. Weber denkt echter dat het vijf voor twaalf is. Hij denkt

dat het tijd is voor een nieuw evenwicht in de vorm van een ecologisch

georiënteerde economie. Een evenwicht waarbij de natuur gespaard

wordt en waarbij mensen uiteindelijk gelukkiger kunnen worden. Aan

de hand van theorieën van collega’s, biologen en andere wetenschap-

pers toont hij aan hoe we naar die nieuwe ecologie kunnen toewerken.

Verder laat hij op basis van praktijkvoorbeelden zien dat op bepaalde

plaatsen in de wereld dit nieuwe evenwicht met succes is ingevoerd.

Het boek van Weber is heel toegankelijk geschreven. Het is duide-

lijk dat hij het boek schreef vanuit zijn biologische achtergrond en zijn

grote liefde voor de natuur. Er is weinig in te brengen op zijn kritiek op

het streven naar steeds meer welvaart. Zijn aanbevelingen voor een

meer humanistische economie en hoe dit op den duur positief kan uit-

pakken, klinkt heel logisch, maar de prakrijk is weerbarstiger.

Nico Dekkers: Terugtocht naar het paradijs. Nicomedia 2010.

De terugtocht naar het paradijs is volgens Nico Dekkers de bewust-

zijnsontwikkeling van de mens; de innerlijke beleving speelt daarbij

een centrale rol.

Het boek bevat een grote verscheidenheid van materiaal: spirituele

inzichten, bijbelverhalen, exegetische notities, wetenschappelijke ge-

gevens, spirituele oefeningen, levenswijsheid, prachtige foto’s en af-

beeldingen, en zelfs een door de auteur getoonzet ‘Amen’

Behalve voor persoonlijk gebruik is het ook geschikt als werkboek voor

gespreksgroepen en bij cursussen.

Nico Dekkers is doctor in de technische wetenschappen (o.a. verbon-

den geweest aan de kerncentrale in Borssele). Hij is musicus (o.a. als

organist en cantor verbonden geweest aan de Protestantse gemeente

te Goes). Hij heeft zich ingezet in het kader van de Spirituele Sociëteit

Zeeland. Hij geeft spirituele lezingen en cursussen.

Stefan Brönnle / Ulrich Kurt Dierssen: Elektromagnetische vervui-

ling. Gevolgen voor lichaam en  geest. Ankh-Hermes 2010

Of mobieltjes slecht zijn voor je gezondheid? De een zegt van wel, de

ander vindt het maar onzin. Veel mensen willen het niet eens weten …

Overal in onze leef- en woonomgeving zijn we omgeven door appara-

ten en leidingen, die elektromagnetische straling afgeven. Computers,

mobieltjes, magnetrons, radio, tv en elektrische bedrading produceren

allemaal elektromagnetische velden. Wat zijn de effecten van deze

straling op ons geestelijk en lichamelijk welzijn? Op basis van feitelijke

en technische informatie en vanuit hun jarenlange praktijkervaring in

de bouwbiologie bewijzen de auteurs de schadelijkheid van elektro-

smog.

Ze willen echter absoluut niet demoniseren, maar voorlichting ge-

ven en bewustmaken. We kunnen dan verantwoord  en selectiever met

de apparaten omgaan en meer acht slaan op de eventuele risico’s

voor onze gezondheid. Volgens hen is het de moeite waard om aan-

dacht te schenken aan wat ziekten en verstoringen van de routine van

ons alledaagse leven ons willen zeggen. ”Zij bewerkstelligen een ware

individuele bewustzijnsontwikkeling. Op collectief bewustzijnsniveau

wil misschien ook de in de twintigste eeuw (tijdens de overgang van

het Vissen – naar het Watermantijdperk) zo present geworden elektro-

smog ons niets zeggen?

Als we leren begrijpen wát, zou dat tot een maatschappelijke

kwantumsprong kunnen bijdragen”.

Sid Jacobson / Eernie Colón: Het leven van Anne Frank. De grafi-

sche biografie.Uitgeverij L/ Luitingh – Sijthoff 2010

Onder wetenschappelijke en educatieve begeleiding van deskundigen

van de Anne Frank Stichting en van het gerenommeerde uitgevershuis

Farrar, Straus and Giroux in New York, schreven en tekenden de schrij-

vers de eerste geautoriseerde, grafische biografie van Anne Frank. Zij

maakten intensief gebruik van de authentieke collecties van de Anne

Frank Stichting en het Anne Frank Fonds in Basel, bestaande uit foto´s,

brieven en objecten van de familie Frank. Ook raadpleegden ze talrijke

bronnen van gezaghebbende vaderlandse en internationale historici.

De meer dan complete grafische biografie begint met het leven van

de ouders van Anne Frank – Otto en Edith – en met de eerste jaren van

Anne en zusje Margot in Frankfurt. Gaandeweg komen de opkomst van

nazi-Duitsland, de verhuizing van het gezin Frank naar Amsterdam, de

Duitse inval en de bezettingsjaren aan bod. Er wordt een intiem portret

geschilderd van de onderduik, het dagelijks leven en de verhoudingen in

het achterhuis, en het opgroeien en schrijverschap van Anne. Op basis

van ooggetuigenverslagen worden ten slotte het verraad en de deporta-

tie naar Westerbork verbeeld, en de laatste maanden, tot en met Mar-

gots en Annes tragische dood in Bergen-Belsen.

De  biografie eindigt met de terugkeer van Otto Frank – die als eni-

ge van de onderduikers de jodenvervolging overleefde – en met de pu-

blicatie van Anne’s teksten onder de titel Het Achterhuis, het boek dat

inmiddels wereldwijd door miljoenen is gelezen.

Anne B. Ryan: Genoeg is genoeg. Algemene en persoonlijke uit-

gangspunten voor de 21e eeuw.Petiet 2010

Hoe zou het zijn als wij het welzijn van mens, dier en planeet centraal

zouden stellen bij al onze besluiten?

Genoeg is het uitgangspunt voor een bevredigend, eigentijds ant-

woord op die vraag. Dit boek bekijkt ‘genoeg’ als een intrinsiek morele
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en ecologische filosofie die de toekomst posi-

tief kan bepalen. Genoeg kan een praktisch

politiek beleid vormen, zodat de kwaliteit van

het leven voor alle leven op aarde verbetert

en de planeet kan worden gered. Genoeg is

een praktisch uitgangspunt voor ieders indivi-

duele leven.

Dit boek is een mix van praktische voor-

stellen, en brengt veel aspecten samen van

filosofie, moraliteit, ecologie, spiritualiteit,

burgerschap, economie en politiek.

Anita Hoevenaars: Bewustzijnsverandering & Relatie. De psycho-

logie van de spirituele evolutie. Met cd. en een voorwoord van Aat

de Kwant www.bewustinrelatie.nl. Ook verkrijgbaar in de boek-

handel.

Dit boek van tot voor kort nog Reflectieredactielid, biedt een diepgaand

inzicht in de spirituele evolutie die nu gaande is. Dit wordt gekoppeld

aan de gevolgen hiervan in de relatie met onszelf, met anderen, Moe-

der Aarde en het Goddelijke.

Laat ik het maar meteen zeggen: Bewustzijnsverandering & Relatie

is behalve een heel informatief ook een persoonlijk en moedig boek.

Anita schrijft openlijk over de diepe dalen waar zij doorheen is gegaan.

Hoe diep haar donkerte ook was, het blijvende spoor dat het achterlaat

is een spoor van liefde en dankbaarheid. “Een diepe liefde voor mezelf,

anderen en het Leven,” zegt ze in haar inleiding. Er is moed voor nodig

om, zoals zij dat doet, zich zo kwetsbaar op te stellen; we zitten wat dat

betreft op dezelfde lijn. Zelf heeft Anita een leven achter de rug met ex-

treme periodes van donkerte, waarin zij geconfronteerd werd met ang-

sten, verdriet, boosheid en pijn die in die donkere kant huisden.

“Die jaren waren op zijn zachtst gezegd, niet altijd even leuk, maar

de groei die ik daardoor gekregen heb, is bijna niet in woorden uit te

drukken”, zegt ze in een interview dat ik met haar voor Prana had.

Het boek gaat vooral over eenheidsbewustzijn. “Maar, hoe groot

ons verlangen naar Eenheid ook is, we hebben het nog niet helemaal

gevonden. We kunnen er vanuit gaan dat we het nog niet onvoorwaar-

delijk ervaren en uitdrukken zolang als we er naar verlangen. Dit ver-

langen komt voort uit een tekort aan ervaren van eenheid. Willen we

dit verlangen vervuld zien, dan begint het met het accepteren dat het

nog niet vervuld is.” Hier raakt zij de kern: acceptatie dat je verlangen

nog niet vervuld is en wellicht ook niet zal worden, ook niet in een rela-

tie. Waarop zij doelt, is het bewust worden van je eenheidsbewustzijn.

Niet meer denken dat je afgescheiden bent, als je een poosje alleen

bent. Wanneer je je dit bewust wordt, komt er een dag waarop je ge-

woon in je uppie je heel fijn en vervuld voelt.

Het lezen en het op je laten inwerken van de teksten in dit boek

heeft een helend effect, merkte ik. Ik denk in dit verband aan Osho die

zei: “De liefde die een contact met de waarheid zelf kan worden, is een

liefde die uit je bewustzijn ontstaat, niet uit je lichaam, maar uit je in-

nerlijke wezen.”

Er wordt veel gesproken over het ‘veld’, dat onzichtbare netwerk

waarmee we zonder het te beseffen, verbonden zijn.

Anita Hoevenaars laat haar lezers en luisteraars naar de cd op dit veld

als het ware intunen; ze brengt iets aan het trillen.

Mariele Sartorius: De kunst van het al-

leen zijn Met of zonder partner . Kok 2007

Dit boek verscheen enkele jaren geleden,

maar ik schenk er aandacht aan, omdat Sar-

torius een boek schreef over een thema dat

steeds actueler wordt. Er zijn in ons alleen

al tweeëneenhalf miljoen singles en het aan-

tal ‘alleengaanden’ neemt alleen maar toe.

Met alle gevolgen van dien.

Er zijn de laatste jaren ook spirituele da-

tingsites (www, netsamen.nl) waarop men-

sen een spirituele partner kunnen vinden. In

de profielen lees je vaak dat mensen het in

hun uppie best naar hun zin hebben, veel

vrienden en familie, maar veel van hen hik-

ken toch tegen vooral en niet te vergeten, de weekenden aan.

Mariele schreef een met humor gevuld boek waaruit blijkt hoeveel pre’s

het alleenzijn eigenlijk heeft.

Maar ja, wie wordt nooit eens bevangen door een gevoel van leeg-

te? Juist mensen die samenleven of omringd zijn door familie en vrien-

den, kunnen overvallen worden door vlagen van eenzaamheid en niet

toekomen aan zelfbewustzijn.

In dit boek geeft de autrice niet alleen inzicht in de (noodzakelijke)

behoefte aan alleenzijn, maar wil ons vooral leren genieten van het le-

ven op zichzelf, zonder afhankelijk te zijn van de levenskracht van een

ander. Aan de hand van praktische voorbeelden van situaties waarin je

alleen kunt zijn, word je geleid tot bezinning op je eigen kern en hoe je

die het beste uit jezelf kunt halen. De kunst alleen te zijn blijkt in wezen

de hogeschool van communicatie.

Dit boek biedt veel verdieping door psychologische en filosofische

inzichten, maar is toch heel toegankelijk door de vlotte schrijfstijlen en

verluchtiging met citaten en korte dialogen.

Alleenzijn is niet enkel erg en zielig, maar het kan ook een duidelij-

ke en bewuste levenskeuze zijn. Het verdriet van eenzaamheid kan

worden omgebogen naar acceptatie en vervolgens naar blijdschap. Na

een verkenning over wat alleenzijn en eenzaamheid zijn, hoe je je dan

voelt en hoe je daarmee omgaat, wordt aan de hand van praktische

voorbeelden ingegaan op de filosofie van het alleenzijn. Daarbij komen

vele aspecten van het alleenzijn in relatie tot de samenleving aan de

orde. Vervolgens wordt de fijne psychologie van alleenstaanden be-

handeld. Tal van voorkomende dagelijkse situaties waarmee alleen-

staanden in relatie met de omgeving en kennissenkring geconfronteerd

kunnen worden en hoe je daarmee om kunt gaan, komen in dit boek

ter sprake.

Alleenzijn, zegt Sartorius, brengt je in discussie met je eigen innerlijk

leven en dat kan rijkdom, zelfbewustzijn en zielenrust opleveren. Een

voor mensen die alleen zijn geschreven boek, dat met de beschrijving

van herkenbare praktijksituaties en voorbeelden zicht geeft op hoe je

daaruit het beste kunt halen, opdat je prettiger in het leven staat.

Een prima boek voor op de nachtkastjes!

Osho: De laatste illusie. Een andere kijk op sterven.  Osho Publi-

katies 1988-2008.

De visie van Osho op de dood is onder andere in dit opnieuw uitgege-

ven boek weergegeven.

Alleen op een ten volle geleefd bewust leven kan volgens Osho

een menswaardige dood volgen. Zo wijst hij er meerdere malen op dat

mensen al voor de tijd van hun dood gestorven zijn.

Hij heeft in menig opzicht een nogal radicale visie ten aanzien van

de dood. De dood is de piek van het leven, zo geeft hij aan. Het boek

geeft veel nieuwe inzichten omtrent sterven, die het waard zijn ze te

overdenken. Het boek bevat korte teksten en meditaties die betrekking

hebben op de thema’s leven en dood. Toch wordt een en ander vanuit

een volstrekt nieuwe visie benaderd.

Zo wordt de dood neergezet als iets wat onlosmakelijk met het le-

ven is verbonden. Hij spreekt over de mythe van onze onsterfelijkheid

en over de realiteit die niet sterft. Verder komt het Tibetaanse Doden-

boek aan de orde. Ook spreekt hij over het recht om te sterven.

Door het hele boek heen wordt een appèl gedaan om het leven zo

intens mogelijk te leven, nu dit nog mogelijk is.

Uit het boek blijkt hoe belangrijk Osho het vond om vooral toch be-

wust te leven. “Degenen”, zo zegt hij, ”die onbewust sterven, zullen op

een andere planeet weer geboren worden, in een andere moeder-

schoot – want het leven kan niet vernietigd worden, zelfs niet door

kernwapens. Die kunnen alleen de omhulsels waarbinnen het leven

bestaat, vernietigen.”

Aankondiging van boeken

Jaap Hiddinga: Bronnen van inspiratie.

Omgaan met mediamieke gaven en Hoogge-

voeligheid. Ankh-Hermes, november 2010.

Waar komt inspiratie vandaan? Is zij altijd ge-

wenst? Hoe gaan we daar als mens mee om?

In dit boek worden alle aspecten van inspiratie,

mediamieke gaven en hooggevoeligheid be-

sproken. We zijn vaak kritisch over wat anderen

zeggen, maar informatie uit de geesteswereld

nemen we klakkeloos aan. Er zijn ook kwaa-

dwillende bronnen en daarom is het belangrijk

een goed onderscheidingsvermogen te ontwik-
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kelen. Hiddinga geeft door middel van zijn uittredingen inzicht in de in-

teractie van de verschillende bronnen met de mens en hoe we op een

goede manier hiernaar kunnen leren luisteren. Ook veel jongeren zijn

hooggevoelig. Vaak worden zij bestempeld als indigo- of nieuwetijds-

kinderen, maar wat ervaren zij nu echt? De schrijver geeft waardevolle

tips hoe we onze kinderen beter kunnen begrijpen en hoe we antwoord

kunnen geven op de vele vragen die zij hebben.

Hans Stolp: Het geheim van de twee Ge-

lukskinderen. Het raadsel van de jeugd

van Jezus ontsluierd. Ankh-Hermes okto-

ber 2010.

Een oud geheim komt aan het licht: tweedui-

zend jaar geleden waren er twéé kinderen

die beiden Jezus heetten. Over het ene kind

vertelt het evangelie van Mattheus, over het

andere het evangelie van Lucas. Het ene

kind stierf toen het twaalf jaar oud was en in-

spireerde het andere, ja, leefde in dat andere

kind voort. De Essenen kenden dit geheim,

evenals middeleeuwse schilders als Rafaël

en Michelangelo. Ook Leonardo da Vinci

vertelt – voor wie ogen heeft om te zien –

over de twee Gelukskinderen. En honderd jaar geleden was het Rudolf

Steiner die dit geheim weer in de openbaarheid bracht. In dit boek

wordt dit oude, esoterische geheim toegelicht. Het is een geheim dat

diep ontroert en een nieuw zicht geeft op de gestalte van Jezus.

Masaru Emoto: Water en het universum.

Ankh-Hermes, september 2010.

Gedurende vijftien jaar intensief onderzoek

heeft Emoto duizenden waterkristallen gefotog-

rafeerd. Weinige waren zo mooi en levensbe-

vestigend als de kristallen die ontstonden bij de

woorden ‘liefde’ en ‘dankbaarheid’. Hij laat zien

hoe water betrokken is bij de schepping van het

universum en onderzoekt de betekenis van

woorden en taal, hun oorsprong en hun effect

op de vorm van de waterkristallen. Duidelijk

wordt hoe water samen met onze gebeden,

emoties en positieve woorden ons en het gehe-

le universum kan helen. Dr. Emoto legt uit dat water zijn echte vorm

heeft verloren, net zoals onze eigen manier van leven zich steeds meer

verwijderd heeft van onze essentie. Hij geeft aan hoe je je levensstijl

kunt veranderen en hoe je een betere communicatie, harmonieuzere re-

laties en meer gezondheid kunt creëren.

Gerrti Teule: Ethiek, schoonheid en eo-

nen. De evolutie als ethisch kompas

voor een verwarde Wereld. Ankh-Her-

mes, november 2010.

Mondiale ethische richtlijnen voor deze

tijd; van overconsumptie en oneerlijke

verdeling.

Onze beschaving kent een aantal pro-

blemen. Er dreigt een tekort aan grond-

stoffen en drinkwater. Een miljard mensen

heeft honger en de wereldbevolking groeit

exponentieel. Deze problemen zijn in we-

zen ethische problemen, want het gaat om

vragen over eerlijke verdeling en recht-

vaardige wereldplanning. Is ethiek een

achterhaald woord? Waar vinden we mon-

diale ethische richtlijnen? In religieuze

boeken van openbaring, waarin steeds minder mensen geloven? Of in

het materialistische survival of the fittest? Gerrit Teule beschrijft een

unieke basis voor ethiek: de natuurlijke bewustzijnsevolutie, met mo-

derne natuurkunde en kwantummechanica als basis en Spinoza als

gesprekspartner. Dit vormt de grondslag voor een natuurlijke ethiek.

Het levert ook een zinvolle bijdrage aan een oplossing voor de twee

kernproblemen van de mensheid: overconsumptie en overbevolking.

* * *

*

De Liefde Zelf

De Liefde ben Jij Zelf.
Wat je voelt Ben Jij.
Wat ik voel Ben Ik.
Het wordt gespiegeld

door jou in mij en mij in jou,
maar wij zijn Het Zelf.

Buiten De Liefde is niets.
Alles is in De Liefde

en De Liefde is in alles.
Jij hebt het herkend in mij,
maar je bent Het altijd Zelf.
Ik heb het herkend in jou,

maar ik ben Het altijd Zelf.
Het is niet te verliezen
want wij zijn Het Zelf.

Zelfs als de vorm wegvalt,
dan is daar nog altijd

De Liefde Zelf.
In jou Zelf

en in mij Zelf.
Het is het

Ene
Eeuwige

Zelf.

Lydia Schaap.

Mother of the world
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk

· is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de

wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

· verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit

theosofie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in

het licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling van de

mens;

· beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, evenmin

stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde tot

lidmaatschap;

· bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

· richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

· laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en

geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de

overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei

van de mens niet mogelijk is;

· is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het be-

gin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen celi-

baat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder persoon-

lijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar levenson-

derhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke

geweten van mensen. De nadruk ligt op haar functie als bedie-

naar van de Sacramenten en het voorgaan in de erediensten,

alsook  op het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben

of daarom vragen.

In de ‘VKK in Nederland’ (en aangesloten landen)

staan alle wijdingen en ambten open voor zowel mannen als

vrouwen. Onder de geestelijken van deze Kerk in Nederland

bevinden zich momenteel drie vrouwelijke priesters en een

vrouwelijke diaken.

Adressen

Episcopaat Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Regionaris: Mgr. P.O. Baaij. Kajuit 11, 1319  AL  Almere.

Mgr. GJ van der Steen. Winkelsteeg  5, 7975  PV  Uffelte

Vicaris-generaal a.i.

Pr. Th. Mensink. Snoeckgensheuvel 57, 3817 HL Amersfoort.

Centraal Kerkbestuur

Secr.: Gijsselterweg  17.a, 7963  PG  Ruinen

Penningm.: bank 73.24.53.690; giro 302100, t.n.v.penningm.

VKK-CKB, Amersfoort

Clericale Synode

Secr. : Brinklaan  39 –A, 1404  JS  Bussum.

Web-site VKK-NL: www.vkk.nl

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amsterdam

St. Gabriëlkerk, Deurloostraat 17.

Secr.: Kajuit  11, 1319  AL  Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en al Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr.: Hans Tiemeierhof  13, 6836  MK  Arnhem.

Den Haag

St. Albaankerk, Rietzangerlaan 2a.

Secr.: Rietzangerlaan  4-II, 2566 SV Den Haag .

Haarlem

St. Raphaëlkerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr.: Rollandstraat  3, 2013  SL  Haarlem.

Naarden

Kerk van de H.Michaël en alle Engelen, Meentweg 9.

Secr.: Badhuislaan 18, 1402  ST  Bussum

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

Secr.: Wielewaalstraat 11, 7471  HC Goor.

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr.: Jan Steenstraat 25, 3117  TB  Schiedam.

Utrecht

St. Maartenkapel, Herenstraat 27.

Secr.: Ambt. Dorknoperlaan 41, 1336 GA Almere.

Zwolle

St. Michaëlkerk, Enkstraat 44.

Secr.:  Lhee 26, 7991  PG  Dwingeloo
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Moeder en kind. Sculptuur (brons) van Aleid Nyp-Holman. Gefotografeerd door Rudolf Smit in de beeldentuin van Gees


