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CD-KLASSIEK

Aat-Lambèrt de Kwant

Trauermusik van Johan Ludwig Bach en een boek over de cello-

suites van J.S.Bach.

Een heel bijzondere cd deze keer, die me steeds weer op de herhaal-

toets deed drukken.

Johan Ludwig Bach (1677-1731) was als oudste zoon een telg (en

tijdgenoot)  van de muzikale Bach-familie. Hij schreef zijn Trauermusik

in opdracht van Herzog Ernst von Meiningen die het stuk voor zijn

eigen rouwdienst bestemd had. Prachtige muziek in een bijzonder

mooie en overtuigende uitvoering. De ”Trauermusik” van Johann Lud-

wig Bach geldt als de meest ambitieuze compositie van deze  helaas

min of meer vergeten Duitse componist, die werd geboren in de buurt

van Eisenach. In Meiningen werkte hij als hofmusicus cantor en kapel-

meester. Vandaar de bijnaam: de ”Meininger Bach”.

Hij schreef een vrij groot aantal vocale werken en vrij veel

orkestmuziek die echter vrijwel volledig verloren is gegaan. Dat zijn

vocale muziek toch kon overleven, is voor een belangrijk deel te da-

nken aan Johann Sebastian Bach, die in 1726 in Leipzig naast twee

missen ook achttien cantates van Johann Ludwig opvoerde. Op 24 no-

vember 1724 stierf hertog Ernst Ludwig von Sachsen-Meiningen, die al

jong bezig met het maken van geestelijke poëzie. Zo schreef hij twee

volledige jaargangen cantateteksten, die ook door onder anderen J. S.

Bach zijn gebruikt. Ook was deze hertog al in zijn jonge jaren met zijn

eigen dood bezig. Hij koos een lijktekst, schreef een begrafenispreek

en dichtte een lied dat ten grondslag moest liggen aan de ”Trauer-

musik” en tijdens zijn begrafenis moest worden gespeeld.

In november 1724 kreeg Johann Ludwig Bach, destijds hofkapel-

meester van Ernst Ludwig, de opdracht die begrafenismuziek te schrij-

ven. Diens ”Trauermusik”, een dubbelkorig werk, werd het grootste en

meest ambitieuze stuk dat Johann Ludwig schreef. Een onbekende

auteur maakte van het lied van Ernst Ludwig een driedelig libretto. In het

eerste deel wordt het leven beschreven als een kerker waarin de ziel

gevangenzit; bij de dood worden de kettingen losgemaakt. In deel twee

stijgt de ziel op tot aan de hemelpoort en in het derde deel klinkt het

dankbare lied van de ziel die in de hemelse heerlijkheid is opgenomen.

Muziek van een haast onaardse schoonheid die mij als Bach- liefhebber

diep heeft geraakt! Op deze cd van Harmonia Mundi vertolken het RIAS

Kammerchor en twee orkesten van de Akademie für Alte Musik Berlin

onder leiding van Hans-Christoph Rademann deze ontroerende begra-

fenismuziek van Johann Ludwig Bach. Als solisten treden Anna Prohas-

ka (sopraan), Ivonne Fuchs (alt), Maximilian Schmitt (tenor) en Andreas

Wolf (bas) op.

Trauermusik – Johann Ludwig Bach; RIAS Kammerchor,

Akademie für Alte Musik Berlin o.l.v. Hans-Christoph Rademann.

Harmonia Mundi (HMC 902080); € 16,99

Boek over Bachs cellosuites.

Als Bach-liefhebber, heb ik het boek “De cellosuites Bach, Pablo Ca-

sals en de speurtocht naar een meesterwerk, van Eric Siblin(1), met de

spreekwoordelijke rooie oren gelezen.

Als popmuziekrecensent raakte Eric

Siblin op een dag min of meer per

ongeluk verzeild bij een uitvoering

van de cellosuites van Johann Se-

bastian Bach. Heel merkwaardig dat

juist hij zo geraakt werd door deze

muziek. Zijn “bekering: was de op-

maat tot een zoektocht die drie eeu-

wen mysterie, intrige, politiek en

hartstocht omvat. “De cellosuites”

zijn eigenlijk drie verhalen die kun-

stig verweven zijn: het eerste ver-

haal betreft het verloren manuscript

van Bachs suites; het tweede volgt

Pablo Casals, de wereldberoemde

cellist die aan het eind van de ne-

gentiende eeuw, de suites, die zo

ongeveer vergeten waren, ontdekte,

Hij oefende ze eindeloos en maakte

ze in de jaren dertig van de vorige

eeuw bij een groot publiek bijzonder geliefd. In het derde deel be-

schrijft Siblin zijn fascinatie voor de suites in de eenentwintigste eeuw.

Zijn ontloken liefde voor deze muziek bracht hem naar Barcelona en

naar een herenhuis in België, naar archieven en festivals waar hij  ge-

sprekken had  met onder anderen de Nederlandse cellisten Anner

Bijlsma en Pieter Wispelwey. Hij neemt zelfs celloles om het mysterie

van Bachs muziek te doorgronden.

Het resulteerde tot het prachtig geschreven boek “De cellosuites.”

Als er weer meer belangstelling gaat komen voor de Bach-suites is dat

danken aan Silbins fascinerende meeslepende schrijfstijl. Uitg. De

Bezige bij 2011.

* * *
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En toch

Ik heb veel oud geluk zien gaan,

veranderd terug zien komen.

Het leven blijkt niet stil te staan,

dringt alsmaar in driftig stromen.

Naast kleine vreugden staat verdriet,

de natuur veroorzaakt rampen,

ik ben, deels, stukgebroken riet,

blijf mij aan het leven klampen.

En toch: ik ben pas weer verhuisd,

tref ook hier goede buren,

ook hier een zachte wind die suist

door bomen en langs muren.

Ook hier: lichtjaren er oud licht

schijnt door mijn ruiten binnen.

Ik, stof van sterren, opgericht,

kan leven en beminnen.

(Theo van Reen)



die nieuwe omgeving, heeft men dat hogere bewustzijn, waarvan voor

die tijd geen sprake was. Het feit dat je ontwaakt zeg nog niets, want je

moet wel kunnen aangeven waarin je ontwaakt. Ontwaak je in een hel,

een hemel? Door aangeleerde patronen en de boeken die we lezen,

gaan we ervan uit dat ontwaken iets is wat wij graag willen en dat dit

allemaal prachtig zal zijn, maar dat is nog maar de vraag, omdat we

niet weten waarin we ontwaken. Mensen worden hiermee in slaap ge-

sust en zijn dus niet ontwaakt, want zelfs het bewustzijn dat men heeft,

is niet anders dan de vermeende kennis die men denkt te hebben en

waardoor men in zichzelf die kalmte kan geven.” Waarvan acte!

Guido van Mierlo: Anders denken over water.

Een bijzonder fenomeen. Succesboeken 2011

www.succesboeken.nl

Hoewel in deze rubriek zelden boeken over ge-

zondheid ter sprake komen, maak ik een uitzon-

dering voor het recent verschenen boek “Anders

denken over water.” Hieruit blijkt dat wij veel te

weinig drinken, met alle gevolgen van dien. Zo

hebben o.a. maagzuur, astma, diabetes, hoge

bloeddruk en overgewicht één ding met elkaar

gemeen: een tekort aan water. De Iraanse arts Dr. Batmanghelidj heeft

ontdekt dat deze kwalen een gevolg kunnen zijn van uitdroging. Het

zijn de noodkreten van ons lichaam om aan te geven een tekort aan

water te hebben. Meestal worden deze kwalen bestreden met medicij-

nen die de verschijnselen weliswaar onderdrukken, maar geen gene-

zing bieden. Eenvoudig voldoende water drinken kan deze ziekten en

vele andere kwalen, volgens Van Mierlo, wel genezen. Ook opmerke-

lijk is wat er in het boek over zout wordt gezegd. Na vele jaren door

onwetendheid als ‘slecht” te zijn afgeschilderd, wordt zout nu weer als

wezenlijk onderdeel van het dieet erkend. Batmanghelidj was een van

de voorvechters die daar verandering in heeft gebracht. Water, zout en

het element Kalium regelen samen het watergehalte van het lichaam.

Als vuistregel hebben we drie tot vier gram ongeraffineerd zeezout per

dag nodig voor elke tien glazen die we drinken. In het boek wordt aan-

gegeven hoe zout te gebruiken als ‘sole,” een verzadigde oplossing

van Keltisch zeezout in water.

Het mooie van deze tijd is dat we ons steeds meer bewust worden

van ons lichaam en er over ons lichaamsbewustzijn wordt geschreven.

Het lichaam dat steeds signalen stuurt waarop we helaas niet altijd reage-

ren. Geloof maar in de oprechtheid van het lichaam en de non-verbale ex-

pressiemogelijkheden ervan. Het lichaam liegt niet. Het vertelt ons wat we

spannend of prettig vinden of waar we bang voor zij, als je er tenminste

naar wilt luisteren! luisteren naar de signalen die ons lijf afgeeft.

Marie D. Jones/ Larry Flaxman: Resonantie

als universeel en verbindend principe.

Ankh-Hermes 2011

Soms krijg ik boeken toegestuurd, waarin de au-

teurs alles lijken te willen verklaren en gaat het

me duizelen door de grote hoeveelheid en “alles-

verklarende” informatie. Pfff!

Zo ook in dit typisch Amerikaans getoonzette

boek van Jones en Flaxman. Hun stelling is dat

alles trilt, resoneert, zoals hotelbedden, nee niet

door een aardbeving, maar door resonantie.

Ik ben blij met de vele publicaties waardoor

de moderne fysica zorgt voor een paradigmaverschuiving naar een an-

der, niet materialistisch wereldbeeld, die door materialistische weten-

schappers fel wordt bestreden.

Helaas zit er ook nogal eens wat kaf tussen het koren. Ik doel op

schrijvers die op de semi-wetenschappelijke toer gaan. Het gaat te ver

om uitvoerig op dit boek in te gaan, maar zij gaan m.i. de mist in als zij

schijven over de Schumannresonanties, die ontstaan tussen het aard-

oppervlak (negatief geladen) en de ionensfeer (positief geladen).

Omdat dit Schumann-golfpatroon lijkt op het menselijke hersengolfpa-

troon (EEG), worden de Schumann-resonanties in het alternatieve we-

reldje heel enthousiast omarmd, omdat je via cursussen en workshops

er je geluk mee kunt vinden. Opmerkelijk overigens, we zoeken het ge-

luk vaak in de toekomst in plaats van in het nu. Hoe dan ook, Jones en

Flaxman beweren doodleuk dat Schumann-resonanties verbonden zijn

met de “Egyptische piramiden, heilige geometrie, leylijnen en andere

heilige en in paranormaal opzicht heel interessante plaatsen. Ook

wordt Tesla – de man van de wisselstroom en de dodelijke straal – van

stal gehaald (scoor je altijd mee!) en die volgens hen door een experi-

ment de Schumann-resonantie zwaar verstoorde en de ‘nucleaire‘ ex-

plosie in het Siberische Toengoeska heeft veroorzaakt. Dat allang dui-

delijk is dat de oorzaak door een grote meteoriet werd veroorzaakt,

paste kennelijk niet in hun theorieën.

De achterflap van het boek is verre van bescheiden en belooft een

allesomvattende theorie, vooral op paranormaal gebied, een belofte

die helaas niet wordt waargemaakt.

Wat ook stoort is hun kritiekloze belangstelling voor tal van omstre-

den theorieën over paranormale ervaringen. Het boek heeft een groot

“wat the bleep do we know”- gehalte, een film waarover ik enthousiast

zou moeten zijn, maar dat niet ben.

Het positieve effect van dergelijke boeken en films zou kunnen

zijn, dat mensen zich bewust gaan worden dat de huidige materialisti-

sche dogma’s geen antwoord geven op vele vragen, maar dit boek

biedt ook geen antwoorden en een allesomvattende theorie heb ik er

niet uit kunnen distilleren.

Wijn en Rozen: Soefipoëzie van Rabi’a, Hallaj, Attar, Al’Arabi,

Rumi, Shabistari en Hafez.

Verzameld en vertaald door Wim van der Zwan. Sufi Publications,

Den Haag/Londen. ISBN: 978908618013-4.

Recensie: Rachel Sonius

Voor wie meer wil weten over soefisme en haar poëzie, is dit overzicht

van de werken van klassieke soefi-mystici een goed begin.

In de inleiding van het boek vinden we een overzicht van symbolen

die in de soefi-mystiek veelvuldig voorkomen. De uitleg van deze sym-

bolen is van belang, omdat die het beeld van het soefisme aanvult en

de typische soefi-atmosfeer aangeeft en intensiveert.

Wim van der Zwan heeft zich veel moeite getroost zo dicht moge-

lijk bij de originele tekst te blijven en toch de werken in een heldere,

toegankelijke taal te vertalen, wat niet eenvoudig is. Daarnaast was het

voor hem van groot belang, dat deze gedichten gereciteerd konden

worden. “Het tot klank brengen van deze gedichten doet recht aan hun

oorspronkelijke functie binnen de cultuur waarin ze gecreëerd zijn”.

Wim (Wali) van der Zwan volgt al jaren het soefi-pad van Hazrat

Inayat Khan. Hij is gespecialiseerd in soefi-poëzie, vertaalde vele soe-

fi-verhalen en schreef een boek met verhalen van Nasroeddin. Daarbij

schrijft hij al meer dan tien jaar regelmatig over soefisme in Prana.

De eerste soefimysticus waar we kennis mee maken is Rabi’a al

‘Adawiyya . Zij is de eerst bekende, vrouwelijke soefimysticus die leef-

de in de 8ste eeuw n.C. Al moet er bij gezegd worden dat het woord

soefisme in die tijd nog geen opgang deed. Dan volgen bekende en

minder bekende soefi-mystici als Hallaj, Attar (ook bekend van de “Sa-

menspreking der Vogels”), Al’Arabi, Rumi, Shabistari en Hafez.

Zo neemt Wim ons mee in vogelvlucht door een periode van de

8ste tot de 14de eeuw, die zich voornamelijk afspeelt in het oude Per-

zië. Daarbij geeft hij in het kort het leven van elk van de eerder ge-

noemde soefi-dichters weer. We zullen zien dat de soefi’s vaak ver-

volgd en bedreigd werden, door hun eigen wijze van het bereiken van

Godsrealisatie, die vaak als godslasterlijk werd gezien door de toen-

malige Islamitische ‘clerezij’.

Het is niet eenvoudig in kort bestek het gevoel weer te geven dat

een lezer krijgt bij het lezen van deze gedichten. Maar wat wel gezegd

kan en mag worden is, dat Wim van der Zwan duidelijk met (innerlijke)

kennis en liefde de taak op zich heeft genomen ons in de gelegenheid

te stellen het voor de “Vriend” kloppende soefihart te leren waarderen

en liefhebben.

Voor wie belang hecht aan de bronvermeldingen: deze zijn uitge-

breid achter in het boek te vinden.

Het is eenvoudig:

Je dacht dat je stof was en ontdekt dat

je adem bent.

Eerder was je onwetend,

Nu weet je beter.

Degene die je tot hier heeft gebracht

Zal je ook verder leiden.

(uit:” In de deuropening” van Djelal

ad-din Mohammed Rumi).
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Woord Vooraf ... en Vooral Vooruit

Na zeven jaargangen ligt het eerste nummer van 2011 (8ste

jaargang) voor u. Vanaf 2004 was het een zoeken naar een in-
vulling van Reflectie die zou voldoen aan de begrippen ‘Reli-
gie’ en ‘Spiritualiteit’. Ook in dit nummer voldoet het meren-
deel van de artikelen daaraan. Verdere uitweiding over de arti-
kelen hoeven we dan hier ook niet te geven.

Eén van de doelstellingen was en is het universele van reli-
gie en spiritualiteit, juist in onze Kerk, niet over het hoofd te
zien. Daarin is, denkelijk, zeker niet tekort geschoten. Toch
was het steeds een afwegen van welke artikelen wèl of niét;
wat minder van dit, wat meer van dat? Vaak vond men “de lat
ook wat hoog liggen”. Ook hoorden we wel, dat er van dit
soort tijdschriften nog wel méér zijn. Toch nogal wat niet-
kerkleden die zich abonneerden en abonneren op dit tijdschrift
vanwege de invulling. Nogal wat kerkleden die zich afvroegen
en afvragen wat nou het typisch Vrij-Katholieke is van dit
blad. Als Kerk die universeel wil zijn … héél wat, maar … en
daar stem ik mee in: ook te weinig. Maar daarnaast volgt dan
de vraag wie er eigenlijk invulling aan dit blad moe(s)t geven.
“De” redactie en schrijvers “van buiten”, die veel van ons VK-
gedachtegoed een warm hart toedragen en vaak precies de ont-
wikkelingen in onze Kerk bevestigen?

En met dat laatste komen we vanuit een evaluatie tot een
kernpunt: de ontwikkelingen in onze Kerk, die – als we uni-
verseel religieus willen zijn – niet anders dan gerelateerd kun-
nen / moeten worden aan een herkenbare aansluiting aan de
hedendaagse behoeften van zoekende mensen: geestelijk,
maatschappelijk en zelfs wetenschappelijk.

Dat is nou precies wat ook op de laatste landelijke bijeen-
komst (12 maart jl.) is besloten.

Ons blad zal dienen bij te dragen als Vrij-Katholieke Kerk

aan een “herkenbare aansluiting aan hedendaagse behoeften
van Kerk en Maatschappij”. Daarbij dient de invulling van ons
blad inderdaad toch wel méér aan te sluiten aan de ontwikke-
lingen in de eigen Kerk.

Besloten is dat te doen d.m.v. het vaststellen van thema’s (per
periode, nog niet bepaald in duur) die zowel in het “Instituut
voor Studie” (VKIE), als in de “Clericale Synode” als in “den
lande” als in “Reflectie” uitgewerkt zullen worden. Naast ken-
nis die we “in eigen huis” hebben, zullen daar zeker auteurs
“van buiten” bij aangetrokken worden, zodat vanuit verschei-
dene en verschillende disciplines een thema “universeel” én
vrij-katholiek uitgewerkt kan worden, zodat “ons gezicht” be-
kend / herkenbaar wordt in “de maatschappij”.

Wie zou denken, dat ons blad dan een “familieblaadje”
wordt, moet “familie” dan in de juiste betekenis zien … geza-
menlijk aan het werk zijn met het herkenbaar maken van ons
religieus, spiritueel en maatschappelijk gedachtegoed, het ver-
talen naar …; zonder dat “ons” als een soort elite te betitelen;
integendeel.

Wat meer aandacht voor interne aangelegenheden zoals bij
voorbeeld wijdingen en andere bijzondere zaken in onze Kerk
… ja zeker, maar een verzameling van kerkgemeenteblaadjes
zal Reflectie natuurlijk niet kunnen worden, tenzij we het tijd-
schrift ten grave willen dragen.

Het zal veel werk kosten om een “kerkelijk” blad te maken
dat geen familieblaadje in engere zin wordt.

Uitbreiding van de redactie is daarbij zeker nodig, zeker
met vrouwelijke medewerkers.

In maart 2010 heb ik al aangegeven na 7 jaren wel eens te
willen stoppen met Reflectie.

Deze grijsaard staat zeer zeker achter een nieuwe opzet
van Reflectie, maar dat betekent niet dat hij niet wacht op een
spoedige opvolg(st)er.

Ten slotte: denken de abonnees niet-kerkleden aan de be-
taling voor hun abonnement 2011?

Sluitingsdatum kopij voor het zomernummer, 5 juni 2011

Frits Moers, eindredacteur.
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Officiële Mededelingen van de Regionaris

In de afgelopen periode hebben een aantal vreugdevolle gebeurtenissen plaatsgevonden, waaronder op zondag 6 maart de dia-

kenwijding van mevrouw L.E. Noya, van en in de kerkgemeente Amsterdam.

Twee Priesterwijdingen — Op zaterdag 26 maart 2011 zal diaken, mevrouw I. Engelse-Schurink van de kerkgemeente Rotter-
dam tot priester worden gewijd. Haar priesterwijding zal plaatsvinden te Naarden. Bij het verschijnen van dit blad zal die wijding

inmiddels voltrokken zijn. Op zaterdag 14 mei 2011 zal diaken, de heer J.P.A.M. Wieman van en in de kerkgemeente Naarden
tot priester worden gewijd.

Diakenwijding — Op zondag 22 mei 2011 zal mevrouw P. W. van Rooijen, subdiaken in de kerkgemeente Den Haag de wijding
tot diaken ontvangen.

H. Vormsel — Op zondag 20 maart 2011 zal in de kerkgemeente Den Haag het H. Vormsel worden toegediend aan mevrouw
E.A. Carelsen.

X Peter O. Baaij

Het ligt in ons voornemen in het volgende nummer een interview te plaatsen met de twee alsdan nieuwe priesters.



die nieuwe omgeving, heeft men dat hogere bewustzijn, waarvan voor

die tijd geen sprake was. Het feit dat je ontwaakt zeg nog niets, want je

moet wel kunnen aangeven waarin je ontwaakt. Ontwaak je in een hel,

een hemel? Door aangeleerde patronen en de boeken die we lezen,

gaan we ervan uit dat ontwaken iets is wat wij graag willen en dat dit

allemaal prachtig zal zijn, maar dat is nog maar de vraag, omdat we

niet weten waarin we ontwaken. Mensen worden hiermee in slaap ge-

sust en zijn dus niet ontwaakt, want zelfs het bewustzijn dat men heeft,

is niet anders dan de vermeende kennis die men denkt te hebben en

waardoor men in zichzelf die kalmte kan geven.” Waarvan acte!

Guido van Mierlo: Anders denken over water.

Een bijzonder fenomeen. Succesboeken 2011

www.succesboeken.nl

Hoewel in deze rubriek zelden boeken over ge-

zondheid ter sprake komen, maak ik een uitzon-

dering voor het recent verschenen boek “Anders

denken over water.” Hieruit blijkt dat wij veel te

weinig drinken, met alle gevolgen van dien. Zo

hebben o.a. maagzuur, astma, diabetes, hoge

bloeddruk en overgewicht één ding met elkaar

gemeen: een tekort aan water. De Iraanse arts Dr. Batmanghelidj heeft

ontdekt dat deze kwalen een gevolg kunnen zijn van uitdroging. Het

zijn de noodkreten van ons lichaam om aan te geven een tekort aan

water te hebben. Meestal worden deze kwalen bestreden met medicij-

nen die de verschijnselen weliswaar onderdrukken, maar geen gene-

zing bieden. Eenvoudig voldoende water drinken kan deze ziekten en

vele andere kwalen, volgens Van Mierlo, wel genezen. Ook opmerke-

lijk is wat er in het boek over zout wordt gezegd. Na vele jaren door

onwetendheid als ‘slecht” te zijn afgeschilderd, wordt zout nu weer als

wezenlijk onderdeel van het dieet erkend. Batmanghelidj was een van

de voorvechters die daar verandering in heeft gebracht. Water, zout en

het element Kalium regelen samen het watergehalte van het lichaam.

Als vuistregel hebben we drie tot vier gram ongeraffineerd zeezout per

dag nodig voor elke tien glazen die we drinken. In het boek wordt aan-

gegeven hoe zout te gebruiken als ‘sole,” een verzadigde oplossing

van Keltisch zeezout in water.

Het mooie van deze tijd is dat we ons steeds meer bewust worden

van ons lichaam en er over ons lichaamsbewustzijn wordt geschreven.

Het lichaam dat steeds signalen stuurt waarop we helaas niet altijd reage-

ren. Geloof maar in de oprechtheid van het lichaam en de non-verbale ex-

pressiemogelijkheden ervan. Het lichaam liegt niet. Het vertelt ons wat we

spannend of prettig vinden of waar we bang voor zij, als je er tenminste

naar wilt luisteren! luisteren naar de signalen die ons lijf afgeeft.

Marie D. Jones/ Larry Flaxman: Resonantie

als universeel en verbindend principe.

Ankh-Hermes 2011

Soms krijg ik boeken toegestuurd, waarin de au-

teurs alles lijken te willen verklaren en gaat het

me duizelen door de grote hoeveelheid en “alles-

verklarende” informatie. Pfff!

Zo ook in dit typisch Amerikaans getoonzette

boek van Jones en Flaxman. Hun stelling is dat

alles trilt, resoneert, zoals hotelbedden, nee niet

door een aardbeving, maar door resonantie.

Ik ben blij met de vele publicaties waardoor

de moderne fysica zorgt voor een paradigmaverschuiving naar een an-

der, niet materialistisch wereldbeeld, die door materialistische weten-

schappers fel wordt bestreden.

Helaas zit er ook nogal eens wat kaf tussen het koren. Ik doel op

schrijvers die op de semi-wetenschappelijke toer gaan. Het gaat te ver

om uitvoerig op dit boek in te gaan, maar zij gaan m.i. de mist in als zij

schijven over de Schumannresonanties, die ontstaan tussen het aard-

oppervlak (negatief geladen) en de ionensfeer (positief geladen).

Omdat dit Schumann-golfpatroon lijkt op het menselijke hersengolfpa-

troon (EEG), worden de Schumann-resonanties in het alternatieve we-

reldje heel enthousiast omarmd, omdat je via cursussen en workshops

er je geluk mee kunt vinden. Opmerkelijk overigens, we zoeken het ge-

luk vaak in de toekomst in plaats van in het nu. Hoe dan ook, Jones en

Flaxman beweren doodleuk dat Schumann-resonanties verbonden zijn

met de “Egyptische piramiden, heilige geometrie, leylijnen en andere

heilige en in paranormaal opzicht heel interessante plaatsen. Ook

wordt Tesla – de man van de wisselstroom en de dodelijke straal – van

stal gehaald (scoor je altijd mee!) en die volgens hen door een experi-

ment de Schumann-resonantie zwaar verstoorde en de ‘nucleaire‘ ex-

plosie in het Siberische Toengoeska heeft veroorzaakt. Dat allang dui-

delijk is dat de oorzaak door een grote meteoriet werd veroorzaakt,

paste kennelijk niet in hun theorieën.

De achterflap van het boek is verre van bescheiden en belooft een

allesomvattende theorie, vooral op paranormaal gebied, een belofte

die helaas niet wordt waargemaakt.

Wat ook stoort is hun kritiekloze belangstelling voor tal van omstre-

den theorieën over paranormale ervaringen. Het boek heeft een groot

“wat the bleep do we know”- gehalte, een film waarover ik enthousiast

zou moeten zijn, maar dat niet ben.

Het positieve effect van dergelijke boeken en films zou kunnen

zijn, dat mensen zich bewust gaan worden dat de huidige materialisti-

sche dogma’s geen antwoord geven op vele vragen, maar dit boek

biedt ook geen antwoorden en een allesomvattende theorie heb ik er

niet uit kunnen distilleren.

Wijn en Rozen: Soefipoëzie van Rabi’a, Hallaj, Attar, Al’Arabi,

Rumi, Shabistari en Hafez.

Verzameld en vertaald door Wim van der Zwan. Sufi Publications,

Den Haag/Londen. ISBN: 978908618013-4.

Recensie: Rachel Sonius

Voor wie meer wil weten over soefisme en haar poëzie, is dit overzicht

van de werken van klassieke soefi-mystici een goed begin.

In de inleiding van het boek vinden we een overzicht van symbolen

die in de soefi-mystiek veelvuldig voorkomen. De uitleg van deze sym-

bolen is van belang, omdat die het beeld van het soefisme aanvult en

de typische soefi-atmosfeer aangeeft en intensiveert.

Wim van der Zwan heeft zich veel moeite getroost zo dicht moge-

lijk bij de originele tekst te blijven en toch de werken in een heldere,

toegankelijke taal te vertalen, wat niet eenvoudig is. Daarnaast was het

voor hem van groot belang, dat deze gedichten gereciteerd konden

worden. “Het tot klank brengen van deze gedichten doet recht aan hun

oorspronkelijke functie binnen de cultuur waarin ze gecreëerd zijn”.

Wim (Wali) van der Zwan volgt al jaren het soefi-pad van Hazrat

Inayat Khan. Hij is gespecialiseerd in soefi-poëzie, vertaalde vele soe-

fi-verhalen en schreef een boek met verhalen van Nasroeddin. Daarbij

schrijft hij al meer dan tien jaar regelmatig over soefisme in Prana.

De eerste soefimysticus waar we kennis mee maken is Rabi’a al

‘Adawiyya . Zij is de eerst bekende, vrouwelijke soefimysticus die leef-

de in de 8ste eeuw n.C. Al moet er bij gezegd worden dat het woord

soefisme in die tijd nog geen opgang deed. Dan volgen bekende en

minder bekende soefi-mystici als Hallaj, Attar (ook bekend van de “Sa-

menspreking der Vogels”), Al’Arabi, Rumi, Shabistari en Hafez.

Zo neemt Wim ons mee in vogelvlucht door een periode van de

8ste tot de 14de eeuw, die zich voornamelijk afspeelt in het oude Per-

zië. Daarbij geeft hij in het kort het leven van elk van de eerder ge-

noemde soefi-dichters weer. We zullen zien dat de soefi’s vaak ver-

volgd en bedreigd werden, door hun eigen wijze van het bereiken van

Godsrealisatie, die vaak als godslasterlijk werd gezien door de toen-

malige Islamitische ‘clerezij’.

Het is niet eenvoudig in kort bestek het gevoel weer te geven dat

een lezer krijgt bij het lezen van deze gedichten. Maar wat wel gezegd

kan en mag worden is, dat Wim van der Zwan duidelijk met (innerlijke)

kennis en liefde de taak op zich heeft genomen ons in de gelegenheid

te stellen het voor de “Vriend” kloppende soefihart te leren waarderen

en liefhebben.

Voor wie belang hecht aan de bronvermeldingen: deze zijn uitge-

breid achter in het boek te vinden.

Het is eenvoudig:

Je dacht dat je stof was en ontdekt dat

je adem bent.

Eerder was je onwetend,

Nu weet je beter.

Degene die je tot hier heeft gebracht

Zal je ook verder leiden.

(uit:” In de deuropening” van Djelal

ad-din Mohammed Rumi).
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Woord Vooraf ... en Vooral Vooruit

Na zeven jaargangen ligt het eerste nummer van 2011 (8ste

jaargang) voor u. Vanaf 2004 was het een zoeken naar een in-
vulling van Reflectie die zou voldoen aan de begrippen ‘Reli-
gie’ en ‘Spiritualiteit’. Ook in dit nummer voldoet het meren-
deel van de artikelen daaraan. Verdere uitweiding over de arti-
kelen hoeven we dan hier ook niet te geven.

Eén van de doelstellingen was en is het universele van reli-
gie en spiritualiteit, juist in onze Kerk, niet over het hoofd te
zien. Daarin is, denkelijk, zeker niet tekort geschoten. Toch
was het steeds een afwegen van welke artikelen wèl of niét;
wat minder van dit, wat meer van dat? Vaak vond men “de lat
ook wat hoog liggen”. Ook hoorden we wel, dat er van dit
soort tijdschriften nog wel méér zijn. Toch nogal wat niet-
kerkleden die zich abonneerden en abonneren op dit tijdschrift
vanwege de invulling. Nogal wat kerkleden die zich afvroegen
en afvragen wat nou het typisch Vrij-Katholieke is van dit
blad. Als Kerk die universeel wil zijn … héél wat, maar … en
daar stem ik mee in: ook te weinig. Maar daarnaast volgt dan
de vraag wie er eigenlijk invulling aan dit blad moe(s)t geven.
“De” redactie en schrijvers “van buiten”, die veel van ons VK-
gedachtegoed een warm hart toedragen en vaak precies de ont-
wikkelingen in onze Kerk bevestigen?

En met dat laatste komen we vanuit een evaluatie tot een
kernpunt: de ontwikkelingen in onze Kerk, die – als we uni-
verseel religieus willen zijn – niet anders dan gerelateerd kun-
nen / moeten worden aan een herkenbare aansluiting aan de
hedendaagse behoeften van zoekende mensen: geestelijk,
maatschappelijk en zelfs wetenschappelijk.

Dat is nou precies wat ook op de laatste landelijke bijeen-
komst (12 maart jl.) is besloten.

Ons blad zal dienen bij te dragen als Vrij-Katholieke Kerk

aan een “herkenbare aansluiting aan hedendaagse behoeften
van Kerk en Maatschappij”. Daarbij dient de invulling van ons
blad inderdaad toch wel méér aan te sluiten aan de ontwikke-
lingen in de eigen Kerk.

Besloten is dat te doen d.m.v. het vaststellen van thema’s (per
periode, nog niet bepaald in duur) die zowel in het “Instituut
voor Studie” (VKIE), als in de “Clericale Synode” als in “den
lande” als in “Reflectie” uitgewerkt zullen worden. Naast ken-
nis die we “in eigen huis” hebben, zullen daar zeker auteurs
“van buiten” bij aangetrokken worden, zodat vanuit verschei-
dene en verschillende disciplines een thema “universeel” én
vrij-katholiek uitgewerkt kan worden, zodat “ons gezicht” be-
kend / herkenbaar wordt in “de maatschappij”.

Wie zou denken, dat ons blad dan een “familieblaadje”
wordt, moet “familie” dan in de juiste betekenis zien … geza-
menlijk aan het werk zijn met het herkenbaar maken van ons
religieus, spiritueel en maatschappelijk gedachtegoed, het ver-
talen naar …; zonder dat “ons” als een soort elite te betitelen;
integendeel.

Wat meer aandacht voor interne aangelegenheden zoals bij
voorbeeld wijdingen en andere bijzondere zaken in onze Kerk
… ja zeker, maar een verzameling van kerkgemeenteblaadjes
zal Reflectie natuurlijk niet kunnen worden, tenzij we het tijd-
schrift ten grave willen dragen.

Het zal veel werk kosten om een “kerkelijk” blad te maken
dat geen familieblaadje in engere zin wordt.

Uitbreiding van de redactie is daarbij zeker nodig, zeker
met vrouwelijke medewerkers.

In maart 2010 heb ik al aangegeven na 7 jaren wel eens te
willen stoppen met Reflectie.

Deze grijsaard staat zeer zeker achter een nieuwe opzet
van Reflectie, maar dat betekent niet dat hij niet wacht op een
spoedige opvolg(st)er.

Ten slotte: denken de abonnees niet-kerkleden aan de be-
taling voor hun abonnement 2011?

Sluitingsdatum kopij voor het zomernummer, 5 juni 2011

Frits Moers, eindredacteur.
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Officiële Mededelingen van de Regionaris

In de afgelopen periode hebben een aantal vreugdevolle gebeurtenissen plaatsgevonden, waaronder op zondag 6 maart de dia-

kenwijding van mevrouw L.E. Noya, van en in de kerkgemeente Amsterdam.

Twee Priesterwijdingen — Op zaterdag 26 maart 2011 zal diaken, mevrouw I. Engelse-Schurink van de kerkgemeente Rotter-
dam tot priester worden gewijd. Haar priesterwijding zal plaatsvinden te Naarden. Bij het verschijnen van dit blad zal die wijding

inmiddels voltrokken zijn. Op zaterdag 14 mei 2011 zal diaken, de heer J.P.A.M. Wieman van en in de kerkgemeente Naarden
tot priester worden gewijd.

Diakenwijding — Op zondag 22 mei 2011 zal mevrouw P. W. van Rooijen, subdiaken in de kerkgemeente Den Haag de wijding
tot diaken ontvangen.

H. Vormsel — Op zondag 20 maart 2011 zal in de kerkgemeente Den Haag het H. Vormsel worden toegediend aan mevrouw
E.A. Carelsen.

X Peter O. Baaij

Het ligt in ons voornemen in het volgende nummer een interview te plaatsen met de twee alsdan nieuwe priesters.



Religie als Her-Verbinding

X Peter O. Baaij

“Mag het gewaad van de genade, waarmee ik mij bekleed en het offer, dat ik zal aanbieden,

in mij een werk van gerechtigheid bekronen en een heilige handeling, tot eer van God en de Engelen-hiërarchieën,

tot vreugde van de Heiligen en tot zaliging van de mensheid.”

Met deze woorden is de celebrant in de Vrij-Katholieke Kerk
zover dat hij/zij de H. Eucharistie kan gaan opdragen. Deze
heeft dan namelijk het kazuifel aangetrokken. Deze woorden
zijn de laatste in een reeks die worden overdacht, gebeden of
gemediteerd bij de liturgische aankleding als voorbereiding op
de H. Eucharistie.

Het is een religieuze handeling en niet zozeer een godsdiensti-
ge. Immers, hier worden woorden gebruikt die verbinding aan-
gaan met de werelden die buiten het zichtbare liggen. Met werel-
den die de mens helpen de weg terug te herkennen; het her-ver-
binden met de essentie van het Onnoembare. Hiermee maak ik
bewust een onderscheid tussen religie en godsdienst, waardoor
godsdienst een instrument wordt van religie. In mijn beleving is
religie dan ook vrij van de invloed van dualiteit. Over die ophef-
fing van dualiteit, “tot zaliging van de mensheid” (zie de tekst
over de volle breedte, boven) gaat het volgende.

In de hedendaagse tijd staan tekenen van het patriarchaat ge-
weldig in de focus. Het patriarchaat dat de ruimte heeft gekre-
gen zijn invloed door de eeuwen heen te kunnen toonzetten.

Denk daarbij in het algemeen aan het beeld Kerk; aan stel-
selmatig misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk; aan de extre-
me bonussen voor hen uit de financiële wereld, die grote
risico’s nemen en de ongelijkheid in honorering van mannen
en vrouwen. Een algemener, collectiever beeld is te zien bij
wat gebeurt met de bewustwording in de Arabische wereld,
het met geweld onderdrukken van de vrijheidsbewegingen.

Waar te nemen is, dat er een tegenbeweging op gang komt,
daar waar de waarheid aan het Licht komt. Afhankelijk van de
context verschilt de heftigheid van die tegenbeweging.

Bijzonder daarbij is, dat spiritualiteit niet lijdt onder deze
verschijnselen, en maar goed ook, omdat het bijdraagt aan het
onderscheid tussen goed en kwaad. Deze verschijnselen laten
zien, dat het patriarchaat aan het afbrokkelen is. Zo geeft o.a.
Karen Hamaker vanuit de psychologie aan: “Ware mannelijk-

heid heeft een liefde voor de waarheid en zoekt die ook”; een
persoonlijk ontwikkeld mannelijk dus, dat jin- en jang-waar-
den in evenwicht heeft, heeft liefde voor de waarheid. Wan-
neer dan de tegenbeweging heeft plaatsgemaakt voor meebe-
wegen, is het evenwicht van jin en jang, van masculien en fe-
minien, hersteld.

Uit onderzoeken en de vele artikelen die de laatste tijd ver-
schijnen, blijken vrouwen succesvoller dan mannen. Dat geldt
voor de beursvloer, door minder risico te nemen; dat geldt
voor het bedrijfsleven, waarin het management uit minstens
40% vrouwen moet bestaan. Zo presteren meisjes op school
gemiddeld beter dan jongens.

In onze maatschappij, als uitdrukking van de tijdgeest, is er
iets gaande. Collectieve verschijningsvormen ervan worden ge-
zien in bijvoorbeeld het gegeven dat mensen meer op hun eigen
kwaliteiten worden beoordeeld en niet op wat ze niet kunnen.

Vrouwen in deze tijd hebben een immense taak om het
beeld van het vrouwelijke te enten in het bewustzijn van de

wereld. Diezelfde beweging doet zich tegelijkertijd ook voor
in het collectief vrouwelijke in onze hedendaagse tijdgeest. En
dat uit zich dan zeer zeker ook in het religieuze; niet dat het
vrouwelijke er vanaf den beginne niet was, maar dat het (insti-
tutioneel) ondergesneeuwd raakte in een patriarchaal bestel.

De Vrij-Katholieke Kerk (in Nederland) heeft in 2003 alle
wijdingen ook voor vrouwen opengesteld, onder andere om tot
gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen te komen. Geluk-
kig is dat onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk nu op-
geheven. Wij zijn nu zeven jaar op weg.

Vanuit de biologie is bekend dat de menselijke cellen na ge-
middeld zeven jaar zijn vervangen. De Vrij-Katholieke Kerk is
nu ingericht om het vrouwelijke tegemoet te kunnen treden. Dit
betekent echter niet, dat daarmee het vrouwelijke priesterschap
zeker is gesteld. De grote onbekendheid met het vrouwelijke
priesterschap is daarmee juist pas aan het licht gekomen. Man-
nelijke priesters voelen (nog) niet wat vrouwelijk priesterschap
is, en vrouwen niet wat mannelijk priesterschap is. Immers, het
door de eeuwen heen dominerende patriarchaat heeft zijn in-
vloed diep in onze cultuur, in de genen, zo niet in DNA, in zijn
sporen achtergelaten; het is als een diep resonerende toon of
klank, zó diep dat het vrouwelijke ervan uitgaat dat het vrouwe-
lijk is, terwijl het (nog) mannelijk is. Het vrouwelijke priester-
schap zal weer eerst tot ont-dekking, tot ont-hulling moeten ko-
men. Pas dan zal het wezenlijke priesterschap zichtbaar worden
en zal zich het mystieke huwelijk van het mannelijke en vrou-
welijke priesterschap hebben voltrokken. Dat is een weg die
mannen en vrouwen samen moeten gaan.

Of het dan allemaal goed is… naar mijn idee en gevoel
niet. Het is pas goed wanneer er een androgyn priesterschap
is. Het beeld daarvan wordt nog omhuld in het collectief onbe-
wuste. Een houvast voor dat beeld zijn, vanuit psychologisch
oogpunt, de archetypische essenties van het mannelijke en
vrouwelijke, het respectievelijk naar buiten gerichte en naar
binnen gerichte, het denken en het voelen, het geven en ont-
vangen, het ongebondene en verbindende. De masculiene en
feminiene kwaliteiten manifesteren zich dan in Wijsheid.

De voortdurende ontwikkeling in de Vrij-Katholieke Kerk
is gericht op de herkenning een deel te zijn van een groter ge-
heel en die éénheid tot uitdrukking te brengen.

Daarbij is het dan ook noodzakelijk te pleiten het woord
‘religie’ te herstellen in zijn ware betekenis: her-verbinden.

De godsdiensten hebben door de eeuwen heen het begrip
religie van zijn werkelijke betekenis ontdaan en de mensheid
zodoende afgeleid van de ware tocht die zij in zich heeft;
her-verbinden met dat waar de mens vandaan gekomen is: van
de Vólheid, van de Eénheid.

Religie absorbeert het resultaat van het mystieke huwelijk
dat elk individueel mens heeft kunnen bereiken in haar / zijn
ervaringen; de balans in jin en jang, het mannelijk en het vrou-
welijk, het masculiene en het feminiene.||
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ging duizelen. Wie echter hiervoor de tijd wil nemen, kan tot verrassen-

de ontdekkingen komen. Vooral in zijn inleiding “Een opvatting van be-

wustzijn” zegt Bruce behartenswaardige dingen. Vooraf aan dit boek

gingen: ‘Reis naar het onbekende’, ‘Reis zonder twijfels’, ‘Reis naar

het hiernamaals’ en ‘Reis naar de oerbron’. De auteur is getraind in het

reizen buiten het fysieke lichaam.

John E.Welshons: Eén ziel, één liefde, één

hart – verbonden zijn met alles en iedereen.

Ankh-Hermes 2010

Treffend is wat John E. Welshons in dit boek

schrijft: ”Is het niet ironisch dat zo velen van ons

zich alleen voelen, op een planeet die bevolkt

wordt door meer dan zeven miljard mensen?

Zelfs in steden waar miljoenen mensen wonen

ben je niet vanzelfsprekend beveiligd tegen een-

zaamheid. Je kunt in een lift neus aan neus

staan, elkaar op straat in winkels passeren en

nog steeds last hebben van een hartverscheu-

rend gevoel van isolement en intens gebrek aan verbondenheid.”

Welshons gaat nog een stap verder: “Zelfs wanneer je met iemand

samenwoont, bestaat de kans dat je lijdt, als je vindt dat diegene niet

de ‘ene’ is met wie je je leven zou willen delen; het kan zijn dat je een

enorme vriendenkring hebt en desondanks gelooft dat geen enkele

band met een ander mens opweegt tegen de afwezigheid van een be-

vredigende liefdesrelatie. Misschien snak je wel naar een gezin, een

groep geestverwanten of vrienden met wie je denkt meer in harmonie

te kunnen zijn. Ondanks de banden die je wel hebt, lijd je aan een ge-

voel van afgescheidenheid en eenzaamheid wanneer je je concen-

treert op wat je niet hebt. In feite zijn de eenzaamste mensen op aarde

vaak degenen die met anderen samenwonen, in een gezin waar angst

en verdriet heerst, in relaties die overlopen van onbegrip en disharmo-

nie, relaties waarin men het gevoel heeft geen contact te hebben. En

dan kunnen mensen lijken op oorlogsschepen die elkaar in de nacht

passeren, soms in stilte, soms met bulderende kanonnen.”

Ons verdriet, ons isolement en onze ellende zijn volgens Welshons

het gevolg van een verkeerde identificatie, van het onvermogen te on-

derkenen dat we werkelijk spirituele – en geen fysieke of psychologische

wezens zijn. Elke keer dat je je gelukkig voelt, elke keer dat je vreugde,

voldoening en liefde voelt, proef je iets van je spirituele aard, van je ziel,

je atman. Maar in je denken vereenzelvig je je uit gewoonte met je

lichaam, met je persoonlijkheid, met de wereld om je heen. En dat heeft

tot gevolg dat je aanneemt dat de momenten van geluk en voldoening

veroorzaakt worden door wat je doet of degene met wie je samen bent.

Het voortduren van dat geluk, denk je, is afhankelijk van die bezigheid,

op die plek, met die specifieke persoon. Je wijt je pijn en teleurstellingen

ten onrechte aan allerlei mensen en omstandigheden. En je bent daarbij

zo onverstandig jouw geluk als hun verdienste te zien.”

Verdere beschrijving van dit boek is na dit citaat overbodig. Een

boek dat me diep geraakt heeft.

Christa Anbeek: Overlevingskunst, Leven met

de dood van een dierbare. Ten Have 2010

Op jonge leeftijd verliest filosofe Christa Anbeek in

korte tijd haar ouders en broer. Met haar vele vra-

gen over de dood komt zij uit bij het boeddhisme.

Als jaren later haar partner plotseling overlijdt, wordt

haar leven opnieuw door elkaar geschud. Denken

over de dood staat opnieuw op haar agenda, want

de oude antwoorden voldoen niet meer. Overle-

vingskunst is het verslag van Anbeeks nieuwe zoek-

tocht. Ze gaat te rade bij hedendaagse denkers, le-

raren en schrijvers o. a. Joep Dohmen, Wilhelm

Schmid, Patricia de Martelaere, Christien Hemme-

rechts, Rutger Kopland, Pim van Lommel en Thich Nhat Hanh. Zij wil

weten wat zij met het oog op de dood. te bieden hebben. Is er een hou-

ding van levenskunst te vinden als je geliefde sterft, of is het puur een

kwestie van overleven? Christa Anbeek (1961) is universitair docent Le-

vensbeschouwelijke reflectievaardigheden en boeddhisme aan de Uni-

versiteit voor Humanistiek te Utrecht. Ook in haar eerdere boeken, onder

meer “Zin in zen (2003) en Mimi en Akiko (2005) “ stonden vragen over

zingeving aan leven en dood centraal. Het is niet alleen vanwege haar

beroep dat zij intens bezig is met de dood. Ook haar persoonlijke erva-

ringen, hebben haar aan het zoeken gezet naar en aan het schrijven

over de dood. Ze begint haar boek met een brief vooraf aan haar doch-

ter. ”Het liefst zou ik je schrijven: het hoofdstuk ‘dood’ is afgesloten, ik

leef weer, vol, want wat is een beter antwoord op de dood dan het leven

zelf?" Door haar heldere schrijfstijl blijf je geboeid lezen.

Het thema: een zoektocht naar antwoorden op het waarom van de

dood. Op de vraag: hoe overleef je en hoe kun je goed overleven na

de dood van een geliefde. Ook op de eeuwige vraag: wat is er na de

dood? De zoektocht gaat voor haar via eeuwenoude filosofen en reli-

gieuze denkers. Een ontroerend boek.

Linda Howe: De Akasha kronieken, Het archief

van de ziel. Ankh-Hermes 2010

Het universum leeft en het heeft een geheugen.

Dit energetisch archief bevat kosmische informa-

tie en staat bekend als de Akasha-kronieken. Ooit

waren de kronieken alleen toegankelijk voor spiri-

tuele meesters, maar nu zijn ze open voor ieder-

een. Linda Howe heeft een betrouwbare methode

ontwikkeld waarmee je toegang kunt krijgen tot

deze bron van wijsheid: het pad van het gebed.

Aangezien de kronieken deel uitmaken van

het bewustzijn, zouden ze volgens de auteur altijd

en overal en altijd beschikbaar zijn. Het zijn vooral dergelijke stellighe-

den die mij wat stoorden.

De Akasha-kronieken vormen volgens Howe, een verzamelplaats

van esoterische kennis en bevatten informatie over het verleden, het

heden en de toekomst, die alle tegelijk bestaan. Kronieken die bereik-

baar zijn via het onderbewuste in diepe meditatie. Akasha is een be-

grip uit Oosterse filosofieën en wordt algemeen beschouwd als een

spiritueel pad van de ziel. De kronieken zouden zijn te openen door de

geest af te stemmen op de goddelijke vonk in de mens. Linda Howe,

een ervaren lerares in het lezen van de Akasha-kronieken, beschrijft

hoe zij in contact is gekomen met dit spirituele werk en hoe zij deze

kennis heeft geïnternaliseerd.

Wat bij dergelijke boeken opvalt, is dat ondanks de in het boek be-

schreven oefeningen, bij mij het resultaat uitbleef, maar misschien ben

ik nog niet zover.

Jaap Hiddinga: Bronnen van inspiratie -

Omgaan met mediamieke gaven en gevoelig-

heid. Ankh-Hermes 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, me-

diamieke gaven en hooggevoeligheid besproken.

We zijn vaak kritisch over wat anderen zeggen,

maar informatie uit de geesteswereld nemen we

klakkeloos aan. Er zijn ook kwaadwillende bron-

nen en daarom is het belangrijk om een goed on-

derscheidingsvermogen te ontwikkelen. De schrij-

ver geeft door middel van zijn uittredingen inzicht in de interactie van

de verschillende bronnen met de mens en hoe we op een goede ma-

nier hiernaar kunnen leren luisteren.

Ook veel jongeren zijn hooggevoelig. Vaak worden zij bestempeld als

indigo- of nieuwetijdskinderen, 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.

Jaap Hiddinga, van huis uit chemisch ingenieur en fysicus, kreeg

in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde. Hij

houdt zich nu uitsluitend bezig met het schrijven van boeken en het ge-

ven van consulten en lezingen. Eerder verschenen: Visioenen en uit-

tredingen; Engelen en visioenen; Eindtijd of overgang?; Conceptie, ge-

boorte en leven; Man, vrouw en zielenbewustzijn; De verwarde mens;

Het leven; Goddelijk bewustzijn in de mens en De reis naar het Licht.

Dit alweer tiende boek van Jaap Hiddinga geeft uitleg en goede

raad aan mensen, die met mediamieke gaven worden geboren of deze

tijdens de jeugd ontwikkelen. Hij put uit zijn eigen ervaringen en geeft

veel voorbeelden uit de intense en veelzijdige leerschool, die hij zelf

heeft doorlopen en geeft beschrijvingen van uittredingen en visioenen

en de consequenties daarvan voor zijn feitelijk handelen en zijn verant-

woordelijkheid voor het gewone leven in de wereld. Zijn schrijfstijl is

helder en eenvoudig en maakt deze soms ingewikkelde materie prima

te begrijpen. In een interview over hoger bewustzijn zegt hij onder

meer: ” Wat veel goeroes en leraren vergeten, is dat als de mens wer-

kelijk spiritueel ontwaakt, hij of zij ontwaakt in een niet herkenbare om-

geving en daarmee verwarring ervaart. Pas als men zich bewust is van
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Religie als Her-Verbinding

X Peter O. Baaij

“Mag het gewaad van de genade, waarmee ik mij bekleed en het offer, dat ik zal aanbieden,

in mij een werk van gerechtigheid bekronen en een heilige handeling, tot eer van God en de Engelen-hiërarchieën,

tot vreugde van de Heiligen en tot zaliging van de mensheid.”

Met deze woorden is de celebrant in de Vrij-Katholieke Kerk
zover dat hij/zij de H. Eucharistie kan gaan opdragen. Deze
heeft dan namelijk het kazuifel aangetrokken. Deze woorden
zijn de laatste in een reeks die worden overdacht, gebeden of
gemediteerd bij de liturgische aankleding als voorbereiding op
de H. Eucharistie.

Het is een religieuze handeling en niet zozeer een godsdiensti-
ge. Immers, hier worden woorden gebruikt die verbinding aan-
gaan met de werelden die buiten het zichtbare liggen. Met werel-
den die de mens helpen de weg terug te herkennen; het her-ver-
binden met de essentie van het Onnoembare. Hiermee maak ik
bewust een onderscheid tussen religie en godsdienst, waardoor
godsdienst een instrument wordt van religie. In mijn beleving is
religie dan ook vrij van de invloed van dualiteit. Over die ophef-
fing van dualiteit, “tot zaliging van de mensheid” (zie de tekst
over de volle breedte, boven) gaat het volgende.

In de hedendaagse tijd staan tekenen van het patriarchaat ge-
weldig in de focus. Het patriarchaat dat de ruimte heeft gekre-
gen zijn invloed door de eeuwen heen te kunnen toonzetten.

Denk daarbij in het algemeen aan het beeld Kerk; aan stel-
selmatig misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk; aan de extre-
me bonussen voor hen uit de financiële wereld, die grote
risico’s nemen en de ongelijkheid in honorering van mannen
en vrouwen. Een algemener, collectiever beeld is te zien bij
wat gebeurt met de bewustwording in de Arabische wereld,
het met geweld onderdrukken van de vrijheidsbewegingen.

Waar te nemen is, dat er een tegenbeweging op gang komt,
daar waar de waarheid aan het Licht komt. Afhankelijk van de
context verschilt de heftigheid van die tegenbeweging.

Bijzonder daarbij is, dat spiritualiteit niet lijdt onder deze
verschijnselen, en maar goed ook, omdat het bijdraagt aan het
onderscheid tussen goed en kwaad. Deze verschijnselen laten
zien, dat het patriarchaat aan het afbrokkelen is. Zo geeft o.a.
Karen Hamaker vanuit de psychologie aan: “Ware mannelijk-

heid heeft een liefde voor de waarheid en zoekt die ook”; een
persoonlijk ontwikkeld mannelijk dus, dat jin- en jang-waar-
den in evenwicht heeft, heeft liefde voor de waarheid. Wan-
neer dan de tegenbeweging heeft plaatsgemaakt voor meebe-
wegen, is het evenwicht van jin en jang, van masculien en fe-
minien, hersteld.

Uit onderzoeken en de vele artikelen die de laatste tijd ver-
schijnen, blijken vrouwen succesvoller dan mannen. Dat geldt
voor de beursvloer, door minder risico te nemen; dat geldt
voor het bedrijfsleven, waarin het management uit minstens
40% vrouwen moet bestaan. Zo presteren meisjes op school
gemiddeld beter dan jongens.

In onze maatschappij, als uitdrukking van de tijdgeest, is er
iets gaande. Collectieve verschijningsvormen ervan worden ge-
zien in bijvoorbeeld het gegeven dat mensen meer op hun eigen
kwaliteiten worden beoordeeld en niet op wat ze niet kunnen.

Vrouwen in deze tijd hebben een immense taak om het
beeld van het vrouwelijke te enten in het bewustzijn van de

wereld. Diezelfde beweging doet zich tegelijkertijd ook voor
in het collectief vrouwelijke in onze hedendaagse tijdgeest. En
dat uit zich dan zeer zeker ook in het religieuze; niet dat het
vrouwelijke er vanaf den beginne niet was, maar dat het (insti-
tutioneel) ondergesneeuwd raakte in een patriarchaal bestel.

De Vrij-Katholieke Kerk (in Nederland) heeft in 2003 alle
wijdingen ook voor vrouwen opengesteld, onder andere om tot
gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen te komen. Geluk-
kig is dat onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk nu op-
geheven. Wij zijn nu zeven jaar op weg.

Vanuit de biologie is bekend dat de menselijke cellen na ge-
middeld zeven jaar zijn vervangen. De Vrij-Katholieke Kerk is
nu ingericht om het vrouwelijke tegemoet te kunnen treden. Dit
betekent echter niet, dat daarmee het vrouwelijke priesterschap
zeker is gesteld. De grote onbekendheid met het vrouwelijke
priesterschap is daarmee juist pas aan het licht gekomen. Man-
nelijke priesters voelen (nog) niet wat vrouwelijk priesterschap
is, en vrouwen niet wat mannelijk priesterschap is. Immers, het
door de eeuwen heen dominerende patriarchaat heeft zijn in-
vloed diep in onze cultuur, in de genen, zo niet in DNA, in zijn
sporen achtergelaten; het is als een diep resonerende toon of
klank, zó diep dat het vrouwelijke ervan uitgaat dat het vrouwe-
lijk is, terwijl het (nog) mannelijk is. Het vrouwelijke priester-
schap zal weer eerst tot ont-dekking, tot ont-hulling moeten ko-
men. Pas dan zal het wezenlijke priesterschap zichtbaar worden
en zal zich het mystieke huwelijk van het mannelijke en vrou-
welijke priesterschap hebben voltrokken. Dat is een weg die
mannen en vrouwen samen moeten gaan.

Of het dan allemaal goed is… naar mijn idee en gevoel
niet. Het is pas goed wanneer er een androgyn priesterschap
is. Het beeld daarvan wordt nog omhuld in het collectief onbe-
wuste. Een houvast voor dat beeld zijn, vanuit psychologisch
oogpunt, de archetypische essenties van het mannelijke en
vrouwelijke, het respectievelijk naar buiten gerichte en naar
binnen gerichte, het denken en het voelen, het geven en ont-
vangen, het ongebondene en verbindende. De masculiene en
feminiene kwaliteiten manifesteren zich dan in Wijsheid.

De voortdurende ontwikkeling in de Vrij-Katholieke Kerk
is gericht op de herkenning een deel te zijn van een groter ge-
heel en die éénheid tot uitdrukking te brengen.

Daarbij is het dan ook noodzakelijk te pleiten het woord
‘religie’ te herstellen in zijn ware betekenis: her-verbinden.

De godsdiensten hebben door de eeuwen heen het begrip
religie van zijn werkelijke betekenis ontdaan en de mensheid
zodoende afgeleid van de ware tocht die zij in zich heeft;
her-verbinden met dat waar de mens vandaan gekomen is: van
de Vólheid, van de Eénheid.

Religie absorbeert het resultaat van het mystieke huwelijk
dat elk individueel mens heeft kunnen bereiken in haar / zijn
ervaringen; de balans in jin en jang, het mannelijk en het vrou-
welijk, het masculiene en het feminiene.||
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ging duizelen. Wie echter hiervoor de tijd wil nemen, kan tot verrassen-

de ontdekkingen komen. Vooral in zijn inleiding “Een opvatting van be-

wustzijn” zegt Bruce behartenswaardige dingen. Vooraf aan dit boek

gingen: ‘Reis naar het onbekende’, ‘Reis zonder twijfels’, ‘Reis naar

het hiernamaals’ en ‘Reis naar de oerbron’. De auteur is getraind in het

reizen buiten het fysieke lichaam.

John E.Welshons: Eén ziel, één liefde, één

hart – verbonden zijn met alles en iedereen.

Ankh-Hermes 2010

Treffend is wat John E. Welshons in dit boek

schrijft: ”Is het niet ironisch dat zo velen van ons

zich alleen voelen, op een planeet die bevolkt

wordt door meer dan zeven miljard mensen?

Zelfs in steden waar miljoenen mensen wonen

ben je niet vanzelfsprekend beveiligd tegen een-

zaamheid. Je kunt in een lift neus aan neus

staan, elkaar op straat in winkels passeren en

nog steeds last hebben van een hartverscheu-

rend gevoel van isolement en intens gebrek aan verbondenheid.”

Welshons gaat nog een stap verder: “Zelfs wanneer je met iemand

samenwoont, bestaat de kans dat je lijdt, als je vindt dat diegene niet

de ‘ene’ is met wie je je leven zou willen delen; het kan zijn dat je een

enorme vriendenkring hebt en desondanks gelooft dat geen enkele

band met een ander mens opweegt tegen de afwezigheid van een be-

vredigende liefdesrelatie. Misschien snak je wel naar een gezin, een

groep geestverwanten of vrienden met wie je denkt meer in harmonie

te kunnen zijn. Ondanks de banden die je wel hebt, lijd je aan een ge-

voel van afgescheidenheid en eenzaamheid wanneer je je concen-

treert op wat je niet hebt. In feite zijn de eenzaamste mensen op aarde

vaak degenen die met anderen samenwonen, in een gezin waar angst

en verdriet heerst, in relaties die overlopen van onbegrip en disharmo-

nie, relaties waarin men het gevoel heeft geen contact te hebben. En

dan kunnen mensen lijken op oorlogsschepen die elkaar in de nacht

passeren, soms in stilte, soms met bulderende kanonnen.”

Ons verdriet, ons isolement en onze ellende zijn volgens Welshons

het gevolg van een verkeerde identificatie, van het onvermogen te on-

derkenen dat we werkelijk spirituele – en geen fysieke of psychologische

wezens zijn. Elke keer dat je je gelukkig voelt, elke keer dat je vreugde,

voldoening en liefde voelt, proef je iets van je spirituele aard, van je ziel,

je atman. Maar in je denken vereenzelvig je je uit gewoonte met je

lichaam, met je persoonlijkheid, met de wereld om je heen. En dat heeft

tot gevolg dat je aanneemt dat de momenten van geluk en voldoening

veroorzaakt worden door wat je doet of degene met wie je samen bent.

Het voortduren van dat geluk, denk je, is afhankelijk van die bezigheid,

op die plek, met die specifieke persoon. Je wijt je pijn en teleurstellingen

ten onrechte aan allerlei mensen en omstandigheden. En je bent daarbij

zo onverstandig jouw geluk als hun verdienste te zien.”

Verdere beschrijving van dit boek is na dit citaat overbodig. Een

boek dat me diep geraakt heeft.

Christa Anbeek: Overlevingskunst, Leven met

de dood van een dierbare. Ten Have 2010

Op jonge leeftijd verliest filosofe Christa Anbeek in

korte tijd haar ouders en broer. Met haar vele vra-

gen over de dood komt zij uit bij het boeddhisme.

Als jaren later haar partner plotseling overlijdt, wordt

haar leven opnieuw door elkaar geschud. Denken

over de dood staat opnieuw op haar agenda, want

de oude antwoorden voldoen niet meer. Overle-

vingskunst is het verslag van Anbeeks nieuwe zoek-

tocht. Ze gaat te rade bij hedendaagse denkers, le-

raren en schrijvers o. a. Joep Dohmen, Wilhelm

Schmid, Patricia de Martelaere, Christien Hemme-

rechts, Rutger Kopland, Pim van Lommel en Thich Nhat Hanh. Zij wil

weten wat zij met het oog op de dood. te bieden hebben. Is er een hou-

ding van levenskunst te vinden als je geliefde sterft, of is het puur een

kwestie van overleven? Christa Anbeek (1961) is universitair docent Le-

vensbeschouwelijke reflectievaardigheden en boeddhisme aan de Uni-

versiteit voor Humanistiek te Utrecht. Ook in haar eerdere boeken, onder

meer “Zin in zen (2003) en Mimi en Akiko (2005) “ stonden vragen over

zingeving aan leven en dood centraal. Het is niet alleen vanwege haar

beroep dat zij intens bezig is met de dood. Ook haar persoonlijke erva-

ringen, hebben haar aan het zoeken gezet naar en aan het schrijven

over de dood. Ze begint haar boek met een brief vooraf aan haar doch-

ter. ”Het liefst zou ik je schrijven: het hoofdstuk ‘dood’ is afgesloten, ik

leef weer, vol, want wat is een beter antwoord op de dood dan het leven

zelf?" Door haar heldere schrijfstijl blijf je geboeid lezen.

Het thema: een zoektocht naar antwoorden op het waarom van de

dood. Op de vraag: hoe overleef je en hoe kun je goed overleven na

de dood van een geliefde. Ook op de eeuwige vraag: wat is er na de

dood? De zoektocht gaat voor haar via eeuwenoude filosofen en reli-

gieuze denkers. Een ontroerend boek.

Linda Howe: De Akasha kronieken, Het archief

van de ziel. Ankh-Hermes 2010

Het universum leeft en het heeft een geheugen.

Dit energetisch archief bevat kosmische informa-

tie en staat bekend als de Akasha-kronieken. Ooit

waren de kronieken alleen toegankelijk voor spiri-

tuele meesters, maar nu zijn ze open voor ieder-

een. Linda Howe heeft een betrouwbare methode

ontwikkeld waarmee je toegang kunt krijgen tot

deze bron van wijsheid: het pad van het gebed.

Aangezien de kronieken deel uitmaken van

het bewustzijn, zouden ze volgens de auteur altijd

en overal en altijd beschikbaar zijn. Het zijn vooral dergelijke stellighe-

den die mij wat stoorden.

De Akasha-kronieken vormen volgens Howe, een verzamelplaats

van esoterische kennis en bevatten informatie over het verleden, het

heden en de toekomst, die alle tegelijk bestaan. Kronieken die bereik-

baar zijn via het onderbewuste in diepe meditatie. Akasha is een be-

grip uit Oosterse filosofieën en wordt algemeen beschouwd als een

spiritueel pad van de ziel. De kronieken zouden zijn te openen door de

geest af te stemmen op de goddelijke vonk in de mens. Linda Howe,

een ervaren lerares in het lezen van de Akasha-kronieken, beschrijft

hoe zij in contact is gekomen met dit spirituele werk en hoe zij deze

kennis heeft geïnternaliseerd.

Wat bij dergelijke boeken opvalt, is dat ondanks de in het boek be-

schreven oefeningen, bij mij het resultaat uitbleef, maar misschien ben

ik nog niet zover.

Jaap Hiddinga: Bronnen van inspiratie -

Omgaan met mediamieke gaven en gevoelig-

heid. Ankh-Hermes 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, me-

diamieke gaven en hooggevoeligheid besproken.

We zijn vaak kritisch over wat anderen zeggen,

maar informatie uit de geesteswereld nemen we

klakkeloos aan. Er zijn ook kwaadwillende bron-

nen en daarom is het belangrijk om een goed on-

derscheidingsvermogen te ontwikkelen. De schrij-

ver geeft door middel van zijn uittredingen inzicht in de interactie van

de verschillende bronnen met de mens en hoe we op een goede ma-

nier hiernaar kunnen leren luisteren.

Ook veel jongeren zijn hooggevoelig. Vaak worden zij bestempeld als

indigo- of nieuwetijdskinderen, 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.

Jaap Hiddinga, van huis uit chemisch ingenieur en fysicus, kreeg

in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde. Hij

houdt zich nu uitsluitend bezig met het schrijven van boeken en het ge-

ven van consulten en lezingen. Eerder verschenen: Visioenen en uit-

tredingen; Engelen en visioenen; Eindtijd of overgang?; Conceptie, ge-

boorte en leven; Man, vrouw en zielenbewustzijn; De verwarde mens;

Het leven; Goddelijk bewustzijn in de mens en De reis naar het Licht.

Dit alweer tiende boek van Jaap Hiddinga geeft uitleg en goede

raad aan mensen, die met mediamieke gaven worden geboren of deze

tijdens de jeugd ontwikkelen. Hij put uit zijn eigen ervaringen en geeft

veel voorbeelden uit de intense en veelzijdige leerschool, die hij zelf

heeft doorlopen en geeft beschrijvingen van uittredingen en visioenen

en de consequenties daarvan voor zijn feitelijk handelen en zijn verant-

woordelijkheid voor het gewone leven in de wereld. Zijn schrijfstijl is

helder en eenvoudig en maakt deze soms ingewikkelde materie prima

te begrijpen. In een interview over hoger bewustzijn zegt hij onder

meer: ” Wat veel goeroes en leraren vergeten, is dat als de mens wer-

kelijk spiritueel ontwaakt, hij of zij ontwaakt in een niet herkenbare om-

geving en daarmee verwarring ervaart. Pas als men zich bewust is van
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Boekeninfo

Aat-Lambèrt de Kwant

Marcel Messing: Een zaaier ging uit. Over de

parabels van Jezus. Altemaira 2000

Marcel Messing: De laatsten zullen de eersten

zijn. Over de parabels van Jezus. Altemira–

Becht 2001

Marcel Messing: Het huis op een rots ge-

bouwd.  Over de parabels van Jezus. Altemira

2010

Marcel Messing is auteur van veel boeken. Zijn in

2006 verschenen boek “Worden wij wakker? Over

de verborgen machten achter het wereldtoneel“

was een bestseller, maar riep ook minder positieve

reacties op. Hij zou een doemdenker zijn die men-

sen angst aanjaagt. Toch lijken de klimatologische en andere ontwikke-

lingen op het wereldtoneel hem gelijk te geven en beginnen aanvankelijk

kritische journalisten en publicisten zich achter hun oren te krabben. En

eerlijk gezegd was ik in mijn recensie van het boek aanvankelijk even-

eens kritisch. Maar eigenlijk moet je iemand leren kennen, spreken en

horen spreken, alvorens je een oordeel gaat vellen! Zo verging het ook

mij bij een van zijn lezingen in De Roos in Amsterdam. Daarna ben ik

zijn boek toch anders gaan lezen en ook zijn andere boeken. Ik doel op

zijn serie boeken over de parabels van Jezus. Een van de opvallendste

manieren van het onderricht van Jezus was het vertellen van parabels.

In deze parabels ligt een schat aan inzichten verborgen, die niet alleen

de tand des tijds hebben doorstaan, maar tevens leidraad en stimulans

zijn bij de verdieping van ons bestaan.

In de eerste twee delen over de parabels van Jezus besprak Mar-

cel Messing respectievelijk elf en negen parabels uit canonieke, gnos-

tische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit andere spirituele

en religieuze tradities plaatste. Met dit laatste deel wordt de trilogie vol-

tooid. Hierin geeft hij een toelichting op tien parabels, waarvan er ze-

ven verrassend actueel blijken te zijn. Marcel Messing weet deze para-

bels op verrassende manier naar de actualiteit van deze tijd te ver-

plaatsen.

Wedergeboorte van de aarde

Tien jaar na publicatie van het eerste deel, leven we midden in een

grote overgangstijd, waar ook de Maya’s, Hopi-Indianen, Aborigines en

andere oude bevolkingsgroepen over spraken en waar diverse voor-

spellingen over bestaan. De parabels van Jezus die op deze over-

gangstijd betrekking hebben, worden besproken tegen de achtergrond

van de huidige crises op het gebied van onder meer klimaat, natuur en

economie. In ”Het huis op een rots gebouwd” vertelt Messing dat na

ingrijpende gebeurtenissen in relatie tot het zonnestelsel er sprake zal

zijn van een complete wedergeboorte van de planeet Aarde.

Vier parabels (onderwijzingen van Jezus in het Tweede Testa-

ment) worden in dit derde deel van een serie van vier besproken zoals

ze voorkomen in het evangelie van Lucas. Een ook in dat van Mat-

theus, een andere ook in het apocriefe - of fictieve - evangelie van de

Heilige Twaalven. Het gaat om de verhalen over de plaats aan tafel

(vervolg van het verhaal over genezen op de sabbat), schuldenaars,

de rijke man en de arme Lazarus en over het huis op de rots gebouwd.

Het Gaat Messing erom door de uitleg van deze parabels mensen

van nu te wijzen op het kwaad in de wereld dat hen afhoudt van hun

‘pad tot bevrijding’. Hij verwijst ook naar andere verhalen en legendes

in verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Ook legt hij histori-

sche en hedendaagse politieke verbanden met betrekking tot de macht

van de staat, de Rooms-Katholieke Kerk en de wereldeconomie. De

boodschap is dat het ‘huis op de rots gebouwd’, de spirituele mens,

uiteindelijk zal samenvallen met het grote goddelijke Al. Messing is

van mening dat wij mensen, te lang op krukken hebben gelopen. Te

lang zijn ze onwetend gebleven over de eeuwenoude krachten die

achter het wereldtoneel de mens manipuleren. Deze krachten leveren

in onze tijd een vaak meedogenloze strijd om hun oude torens van

macht en uitbuiting te kunnen handhaven. Soms blazen ze torens die

tot de hemel reiken op, om terreur over de aarde te zaaien. In dit kli-

maat van angst en onzekerheid treden er ondertussen vele valse lera-

ren en Christussen op. Hij verwijst daarbij ook naar Benjamin Creme

(1) en de maitraya wiens komst kennelijk steeds maar wordt uitgesteld.

Het zijn volgens Messing pogingen om ons opnieuw te boeien, te

knechten en ons in hun netwerk van religieuze ideologieën vast te kun-

nen houden. Hij noemt ze wolven in schaapskleren. Sommigen van

hen zijn verbonden met geheime genootschappen. Hun methodes om

de mens te bespelen zijn soms uiterst slim. Ze gebruiken zelfs esoteri-

sche woorden in hun occulte stelsels, beroepen zich op woorden van

grote leraren en verwijzen naar heilige boeken (waar maar al te vaak

op eenzijdige wijze uit geciteerd en geïnterpreteerd wordt).

Met behulp van HAARP (2) en andere geavanceerde technologie

(Tesla-technologie bijvoorbeeld) is men al in staat om holografische

beelden van de Boeddha of Jezus, de lang verwachte Maitreya of de

‘Iman Mahdi’ op het hemeldoek te projecteren. Er wordt al druk mee

geëxperimenteerd. Het militair-industrieel complex beschikt over tech-

nieken waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben. In zijn

boek Worden Wij Wakker? is daar meer over te lezen.

Heel wat lichtverschijnselen, zoals onlangs in Noorwegen, worden al

toegeschreven aan de werkzaamheid van de wedergekomen Christus,

vergezeld van vriendelijke buitenaardse broeders en zusters. Her en der

worden heldere ‘sterren’ waargenomen die als een ‘ster van Bethlehem’

de komst van de lang verwachte Messias zouden voorafgaan.

Het is, zo zegt Messing, dan ook de hoogste tijd om naar binnen te

gaan, om af te dalen in de grot van ons hart. Het hart immers is de

plaats waar de goddelijke essentie verblijft. Het is tijd om te overwegen

wat het betekent dat het ‘koninkrijk’, het universele bewustzijn, ‘nader

dan handen en voeten’ is, ja in ons zelf is, als het onvergankelijke Zelf.

Het is tijd om standvastig te blijven en ons innerlijk huis op de rots van

waarheid, licht en liefde te bouwen.

(1) Benjamin Creme werd bekend, doordat hij Maitreya aankondig-

de als de nieuwe Wereldleraar. De term Maitreya is afkomstig uit het

boeddhisme, maar het geldt in dit opzicht voor alle godsdiensten in de

wereld. Creme noemt Maitreya ‘de Christus’. In 1959 ging Creme voor

het eerst geloven in Maitreya, omdat hij volgens hem een boodschap

van zijn Meester zou hebben gekregen. Vlak na die eerste boodschap,

volgde een tweede boodschap, waarin Creme verteld werd, dat Mait-

reya spoedig “zou” verschijnen.

(2) Verscholen in de bossen van Alaska ligt het H.A.A.R.P com-

plex. Volgens het Pentagon is H.A.A.R.P een onschuldig wetenschap-

pelijk onderzoekscentrum, maar vlg. Marcel Messing en deskundigen

zouden hiermee minder onschuldige doelen worden nagestreefd waar-

mee het klimaat zou worden ontregeld.

Anselm Grün: Het lied van de liefde.

Ten Have 2010

Het is van alle tijden dat mensen hun verlangen naar

liefde uitdrukken in liederen. Anselm Grün neemt de

bijbelse hoogliederen van Paulus en Salomo onder de

loep en slaat de brug naar onze tijd.

In dit boek benadert Grün het thema ‘liefde’ vanuit

het beroemde 13de hoofdstuk uit de Korintiërsbrief 1

van Paulus en vanuit het oudtestamentische, zinnen-

prikkelende boekje ‘Hooglied’ van Salomo’. Grüns interpretatie is ver-

rassend en praktisch: hij behandelt de liefde expliciet vanuit de filoso-

fie, psychologie en relatietherapie. Een origineel boek met eyeopeners

over het thema, dat zo ook het belang van de christelijke spiritualiteit

op het gebied van de liefde aantoont.

Anselm Grün is monnik en economisch directeur van de benedictij-

nenabdij Münsterschwarzach. Hij combineert benedictijnse spiritualiteit

met inzichten uit de psychologie en filosofie.

Bruce Moen: Reisgids voor het onbekende.

Zwerk 2010

Dit is het vijfde en laatste deel uit de serie

Ontdekkingsreizen naar het onbekende. Bruce

Moon is een ervaren reiziger naar het onbeken-

de. De van huis uit werktuigbouwkundige heeft

een systematisch geheel van concepten, technie-

ken en oefeningen gecreëerd dat door mensen

over de hele wereld gebruikt wordt om uit eigen

hand het bewijs te krijgen van het leven na de

dood. Hij hamert erop dat je niet langer genoegen

hoeft te nemen met het verhaal van iemand an-

ders. Doel van deze reisgids naar het onbekende is om zelf de waar-

heid te ontdekken. “Stel je voor hoe je leven zal veranderen als je

weet, zonder enige twijfel, dat je een eeuwig wezen bent, een wezen

dat nooit dood gaat.”

Het boek bevat vele oefeningen en hulpmiddelen om zelf het hier-

namaals te verkennen, maar is soms zo gedetailleerd dat het me even
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Bisschopszegel van mgr. Gert Jan van der Steen

Op 20 september 2010 werd priester Gert Jan van der Steen gewijd tot bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk. Elke bisschop heeft

een bisschopszegel. Daarin wordt op symbolische manier uitgedrukt aan welke waarden de bisschop gedurende zijn ambtstermijn

in het bijzonder aandacht wil geven, wil “verdedigen”. Hieronder kunt u kennismaken met het bisschopszegel van mgr. Gert Jan.

Het zegel is ontstaan in samenspraak met J.F.van Heijningen, wapenkundige te Utrecht. De afbeelding van het zegel zal binnenk-

ort nog iets meer gestileerd worden. Gebruikelijk is om een formele beschrijving van een zegel te maken die ook in de vaklitera-

tuur gepubliceerd kan worden. Hieronder volgt eerst deze formele beschrijving, gevolgd door een verdere uitleg van X Gert Jan.

Formele beschrijving van het bisschopszegel
Het belangrijkste onderdeel van een bisschopszegel bestaat uit
een schild met daaronder een spreuk. Achter het schild zijn
een staf en soms een mijter opgenomen. Rondom zijn een plat-
te hoed en kwastjes gedrapeerd.

De spreuk  ‘PLENI  SUNT CAELI ET TERRA GLORIA
TUA’ (‘Hemel en aarde zijn vervuld van
uw glorie’) is ontleend aan de het ‘Sanc-
tus’ dat in de H. Mis wordt gezongen.

Op het schild staat een aantal symbo-
len, in dit geval een viertal lelies verbon-
den door een cirkel met daarbinnen een
hart. Iconografisch staan de lelies voor de
Heilige Drievuldigheid. Ook heeft Gabriël
lelies in handen tijdens de annunciatie. De
blauwe cirkel verbeeldt de focus van de
Moeder, verbonden met de blauwe lelies
van de Heilige Drievuldigheid die zich
naar alle windstreken uitstrekt. Hun ver-
enigde kracht brengt het wereldhart voort.
Het gouden veld symboliseert de ‘glorie’
uit de spreuk. PLENI = ‘vervuld, vol’. Om
dat ‘vervuld’ te verbeelden, is in het gehe-
le schild goud genomen. Ook binnen de ring is het veld goud.

Zo straalt de heerlijkheid vanuit het kloppend hart over de
hele schepping (het schild).  De krul van de staf staat mede
voor het mysterie van inwaartse ontwikkeling, ondersteund
door de Wijsheid van de Moeder. De hoed met tweemaal zes
groene kwasten is binnen de VKK het teken van een wijbis-
schop. Een regionair bisschop heeft vier rijen kwasten en een
voorzittend bisschop vijf rijen. De staf is het algemeen heral-
disch teken van een bisschop binnen de VKK.

Verdere uitleg
In de Missie en Visie van onze Kerk wordt gesproken over een
verdere integratie van christendom, esoterie, mystiek en gnos-
tiek. Deze integratie houdt mij erg bezig. Vragen die ik mijzelf
stel zijn: welke ideaalbeelden zijn hier werkzaam, hoe kunnen
zij geïntegreerd worden en hoe kan hieruit iets nieuws ontstaan?

De symboliek van het bisschopszegel kwam tot stand van-
uit een aantal innerlijke beelden, die zich voor mij voegden tot
één totaalbeeld. Het volgende is daarvan een interpretatie.

Persoonlijke voorkeuren staan integratie vaak in de weg. Zo
is de één meer geneigd tot een kosmologische, objectieve bena-
dering en een ander meer tot een innerlijke, subjectieve benade-
ring. Echter, beide benaderingen kunnen gecombineerd worden.
Wij zeggen dan: God is zowel transcendent als immanent. Deze
benadering komt in het bisschopszegel tot uitdrukking. Ook het
vrouwelijk aspect wordt tot uitdrukking gebracht.

Eerst het transcendente beeld van God, in openbaring vol-
gens het beeld van de Heilige Drievuldigheid.

Het transcendente is vooral het kenmerk van de esoterie en
van het kosmologische gedeelte van de gnostiek. Zoals gezegd
staat de lelie met haar drie bladen iconografisch voor de Heilige
Drievuldigheid. Deze is universeel aanwezig: zij openbaart zich

vanuit het pleroma naar alle vier windstre-
ken. “Hemel en aarde zijn vervuld van uw
glorie”. Hemel en aarde duiden ook meer-
dere niveaus aan. Zij vormen door de open-
baring echter een diepere eenheid. Zij zijn
álle doortrokken van de eigenschappen van
God: liefde, waarheid, licht, goedheid enzo-
voort. Dit lijkt een eindbeeld, het ideaal
waarnaar de schepping streeft, een schep-
ping in wording. Maar het ideaal is reeds
aanwezig, het wordt ons geopenbaard en
wij verwerkelijken dat. In de prefatie van
de Heilige Mis stemmen de engelen met
ons in. Gezamenlijk vormen wij een een-
heid, alles doordringend en verbindend, in
lof tot God.

God immanent vinden wij in het hart.
De mystiek en de innerlijke gnosis zeggen: “in het hart is Hij
te vinden”. De plaats van het hart is ook de plaats van de Moe-
der: “Zij bewaart alles in haar hart.” Alle ervaring, op alle ni-
veaus, wordt door Haar bewaard, wordt geïntegreerd en komt
als Wijsheid ter beschikking. De Wijsheid wordt in Liefde ge-
geven.

De Moeder steunt en compenseert alles. Als nodig ver-
zoekt Zij de Zoon om de Geest te zenden en een nieuwe
schepping mogelijk te maken, in Haar Wijsheid.

Hier gaat immanentie weer in transcendentie over. Duali-
teiten worden door schepping en ontwikkeling overwonnen.
Beide zijn in wezen vormen van compensatie, ter handhaving
van de eenheid. Het werk van de Moeder.

De cirkel verbindt het immanente met het transcendente.
Zoals gezegd in onze Meditatie op de Wijsheid: het is de kring
die over de afgrond wordt getrokken. Geen statische cirkel,
maar een vibrerende cirkel van leven.

Godsbeelden zijn niet statisch. Zij vloeien in elkaar over,
zoals het leven in zichzelf overvloeit.

Gegeven deze uitleg zijn er zeker andere, persoonlijke in-
terpretaties en verbindingen mogelijk. Voor mijzelf werkt de
symboliek meditatief: er wordt meer in uitgedrukt dan met
woorden valt te vertellen.

X Gert Jan
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Boekeninfo

Aat-Lambèrt de Kwant

Marcel Messing: Een zaaier ging uit. Over de

parabels van Jezus. Altemaira 2000

Marcel Messing: De laatsten zullen de eersten

zijn. Over de parabels van Jezus. Altemira–

Becht 2001

Marcel Messing: Het huis op een rots ge-

bouwd.  Over de parabels van Jezus. Altemira

2010

Marcel Messing is auteur van veel boeken. Zijn in

2006 verschenen boek “Worden wij wakker? Over

de verborgen machten achter het wereldtoneel“

was een bestseller, maar riep ook minder positieve

reacties op. Hij zou een doemdenker zijn die men-

sen angst aanjaagt. Toch lijken de klimatologische en andere ontwikke-

lingen op het wereldtoneel hem gelijk te geven en beginnen aanvankelijk

kritische journalisten en publicisten zich achter hun oren te krabben. En

eerlijk gezegd was ik in mijn recensie van het boek aanvankelijk even-

eens kritisch. Maar eigenlijk moet je iemand leren kennen, spreken en

horen spreken, alvorens je een oordeel gaat vellen! Zo verging het ook

mij bij een van zijn lezingen in De Roos in Amsterdam. Daarna ben ik

zijn boek toch anders gaan lezen en ook zijn andere boeken. Ik doel op

zijn serie boeken over de parabels van Jezus. Een van de opvallendste

manieren van het onderricht van Jezus was het vertellen van parabels.

In deze parabels ligt een schat aan inzichten verborgen, die niet alleen

de tand des tijds hebben doorstaan, maar tevens leidraad en stimulans

zijn bij de verdieping van ons bestaan.

In de eerste twee delen over de parabels van Jezus besprak Mar-

cel Messing respectievelijk elf en negen parabels uit canonieke, gnos-

tische en apocriefe teksten, die hij naast inzichten uit andere spirituele

en religieuze tradities plaatste. Met dit laatste deel wordt de trilogie vol-

tooid. Hierin geeft hij een toelichting op tien parabels, waarvan er ze-

ven verrassend actueel blijken te zijn. Marcel Messing weet deze para-

bels op verrassende manier naar de actualiteit van deze tijd te ver-

plaatsen.

Wedergeboorte van de aarde

Tien jaar na publicatie van het eerste deel, leven we midden in een

grote overgangstijd, waar ook de Maya’s, Hopi-Indianen, Aborigines en

andere oude bevolkingsgroepen over spraken en waar diverse voor-

spellingen over bestaan. De parabels van Jezus die op deze over-

gangstijd betrekking hebben, worden besproken tegen de achtergrond

van de huidige crises op het gebied van onder meer klimaat, natuur en

economie. In ”Het huis op een rots gebouwd” vertelt Messing dat na

ingrijpende gebeurtenissen in relatie tot het zonnestelsel er sprake zal

zijn van een complete wedergeboorte van de planeet Aarde.

Vier parabels (onderwijzingen van Jezus in het Tweede Testa-

ment) worden in dit derde deel van een serie van vier besproken zoals

ze voorkomen in het evangelie van Lucas. Een ook in dat van Mat-

theus, een andere ook in het apocriefe - of fictieve - evangelie van de

Heilige Twaalven. Het gaat om de verhalen over de plaats aan tafel

(vervolg van het verhaal over genezen op de sabbat), schuldenaars,

de rijke man en de arme Lazarus en over het huis op de rots gebouwd.

Het Gaat Messing erom door de uitleg van deze parabels mensen

van nu te wijzen op het kwaad in de wereld dat hen afhoudt van hun

‘pad tot bevrijding’. Hij verwijst ook naar andere verhalen en legendes

in verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Ook legt hij histori-

sche en hedendaagse politieke verbanden met betrekking tot de macht

van de staat, de Rooms-Katholieke Kerk en de wereldeconomie. De

boodschap is dat het ‘huis op de rots gebouwd’, de spirituele mens,

uiteindelijk zal samenvallen met het grote goddelijke Al. Messing is

van mening dat wij mensen, te lang op krukken hebben gelopen. Te

lang zijn ze onwetend gebleven over de eeuwenoude krachten die

achter het wereldtoneel de mens manipuleren. Deze krachten leveren

in onze tijd een vaak meedogenloze strijd om hun oude torens van

macht en uitbuiting te kunnen handhaven. Soms blazen ze torens die

tot de hemel reiken op, om terreur over de aarde te zaaien. In dit kli-

maat van angst en onzekerheid treden er ondertussen vele valse lera-

ren en Christussen op. Hij verwijst daarbij ook naar Benjamin Creme

(1) en de maitraya wiens komst kennelijk steeds maar wordt uitgesteld.

Het zijn volgens Messing pogingen om ons opnieuw te boeien, te

knechten en ons in hun netwerk van religieuze ideologieën vast te kun-

nen houden. Hij noemt ze wolven in schaapskleren. Sommigen van

hen zijn verbonden met geheime genootschappen. Hun methodes om

de mens te bespelen zijn soms uiterst slim. Ze gebruiken zelfs esoteri-

sche woorden in hun occulte stelsels, beroepen zich op woorden van

grote leraren en verwijzen naar heilige boeken (waar maar al te vaak

op eenzijdige wijze uit geciteerd en geïnterpreteerd wordt).

Met behulp van HAARP (2) en andere geavanceerde technologie

(Tesla-technologie bijvoorbeeld) is men al in staat om holografische

beelden van de Boeddha of Jezus, de lang verwachte Maitreya of de

‘Iman Mahdi’ op het hemeldoek te projecteren. Er wordt al druk mee

geëxperimenteerd. Het militair-industrieel complex beschikt over tech-

nieken waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben. In zijn

boek Worden Wij Wakker? is daar meer over te lezen.

Heel wat lichtverschijnselen, zoals onlangs in Noorwegen, worden al

toegeschreven aan de werkzaamheid van de wedergekomen Christus,

vergezeld van vriendelijke buitenaardse broeders en zusters. Her en der

worden heldere ‘sterren’ waargenomen die als een ‘ster van Bethlehem’

de komst van de lang verwachte Messias zouden voorafgaan.

Het is, zo zegt Messing, dan ook de hoogste tijd om naar binnen te

gaan, om af te dalen in de grot van ons hart. Het hart immers is de

plaats waar de goddelijke essentie verblijft. Het is tijd om te overwegen

wat het betekent dat het ‘koninkrijk’, het universele bewustzijn, ‘nader

dan handen en voeten’ is, ja in ons zelf is, als het onvergankelijke Zelf.

Het is tijd om standvastig te blijven en ons innerlijk huis op de rots van

waarheid, licht en liefde te bouwen.

(1) Benjamin Creme werd bekend, doordat hij Maitreya aankondig-

de als de nieuwe Wereldleraar. De term Maitreya is afkomstig uit het

boeddhisme, maar het geldt in dit opzicht voor alle godsdiensten in de

wereld. Creme noemt Maitreya ‘de Christus’. In 1959 ging Creme voor

het eerst geloven in Maitreya, omdat hij volgens hem een boodschap

van zijn Meester zou hebben gekregen. Vlak na die eerste boodschap,

volgde een tweede boodschap, waarin Creme verteld werd, dat Mait-

reya spoedig “zou” verschijnen.

(2) Verscholen in de bossen van Alaska ligt het H.A.A.R.P com-

plex. Volgens het Pentagon is H.A.A.R.P een onschuldig wetenschap-

pelijk onderzoekscentrum, maar vlg. Marcel Messing en deskundigen

zouden hiermee minder onschuldige doelen worden nagestreefd waar-

mee het klimaat zou worden ontregeld.

Anselm Grün: Het lied van de liefde.

Ten Have 2010

Het is van alle tijden dat mensen hun verlangen naar

liefde uitdrukken in liederen. Anselm Grün neemt de

bijbelse hoogliederen van Paulus en Salomo onder de

loep en slaat de brug naar onze tijd.

In dit boek benadert Grün het thema ‘liefde’ vanuit

het beroemde 13de hoofdstuk uit de Korintiërsbrief 1

van Paulus en vanuit het oudtestamentische, zinnen-

prikkelende boekje ‘Hooglied’ van Salomo’. Grüns interpretatie is ver-

rassend en praktisch: hij behandelt de liefde expliciet vanuit de filoso-

fie, psychologie en relatietherapie. Een origineel boek met eyeopeners

over het thema, dat zo ook het belang van de christelijke spiritualiteit

op het gebied van de liefde aantoont.

Anselm Grün is monnik en economisch directeur van de benedictij-

nenabdij Münsterschwarzach. Hij combineert benedictijnse spiritualiteit

met inzichten uit de psychologie en filosofie.

Bruce Moen: Reisgids voor het onbekende.

Zwerk 2010

Dit is het vijfde en laatste deel uit de serie

Ontdekkingsreizen naar het onbekende. Bruce

Moon is een ervaren reiziger naar het onbeken-

de. De van huis uit werktuigbouwkundige heeft

een systematisch geheel van concepten, technie-

ken en oefeningen gecreëerd dat door mensen

over de hele wereld gebruikt wordt om uit eigen

hand het bewijs te krijgen van het leven na de

dood. Hij hamert erop dat je niet langer genoegen

hoeft te nemen met het verhaal van iemand an-

ders. Doel van deze reisgids naar het onbekende is om zelf de waar-

heid te ontdekken. “Stel je voor hoe je leven zal veranderen als je

weet, zonder enige twijfel, dat je een eeuwig wezen bent, een wezen

dat nooit dood gaat.”

Het boek bevat vele oefeningen en hulpmiddelen om zelf het hier-

namaals te verkennen, maar is soms zo gedetailleerd dat het me even

30

Reflectie 8(1) voorjaar 2011

Bisschopszegel van mgr. Gert Jan van der Steen

Op 20 september 2010 werd priester Gert Jan van der Steen gewijd tot bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk. Elke bisschop heeft

een bisschopszegel. Daarin wordt op symbolische manier uitgedrukt aan welke waarden de bisschop gedurende zijn ambtstermijn

in het bijzonder aandacht wil geven, wil “verdedigen”. Hieronder kunt u kennismaken met het bisschopszegel van mgr. Gert Jan.

Het zegel is ontstaan in samenspraak met J.F.van Heijningen, wapenkundige te Utrecht. De afbeelding van het zegel zal binnenk-

ort nog iets meer gestileerd worden. Gebruikelijk is om een formele beschrijving van een zegel te maken die ook in de vaklitera-

tuur gepubliceerd kan worden. Hieronder volgt eerst deze formele beschrijving, gevolgd door een verdere uitleg van X Gert Jan.

Formele beschrijving van het bisschopszegel
Het belangrijkste onderdeel van een bisschopszegel bestaat uit
een schild met daaronder een spreuk. Achter het schild zijn
een staf en soms een mijter opgenomen. Rondom zijn een plat-
te hoed en kwastjes gedrapeerd.

De spreuk  ‘PLENI  SUNT CAELI ET TERRA GLORIA
TUA’ (‘Hemel en aarde zijn vervuld van
uw glorie’) is ontleend aan de het ‘Sanc-
tus’ dat in de H. Mis wordt gezongen.

Op het schild staat een aantal symbo-
len, in dit geval een viertal lelies verbon-
den door een cirkel met daarbinnen een
hart. Iconografisch staan de lelies voor de
Heilige Drievuldigheid. Ook heeft Gabriël
lelies in handen tijdens de annunciatie. De
blauwe cirkel verbeeldt de focus van de
Moeder, verbonden met de blauwe lelies
van de Heilige Drievuldigheid die zich
naar alle windstreken uitstrekt. Hun ver-
enigde kracht brengt het wereldhart voort.
Het gouden veld symboliseert de ‘glorie’
uit de spreuk. PLENI = ‘vervuld, vol’. Om
dat ‘vervuld’ te verbeelden, is in het gehe-
le schild goud genomen. Ook binnen de ring is het veld goud.

Zo straalt de heerlijkheid vanuit het kloppend hart over de
hele schepping (het schild).  De krul van de staf staat mede
voor het mysterie van inwaartse ontwikkeling, ondersteund
door de Wijsheid van de Moeder. De hoed met tweemaal zes
groene kwasten is binnen de VKK het teken van een wijbis-
schop. Een regionair bisschop heeft vier rijen kwasten en een
voorzittend bisschop vijf rijen. De staf is het algemeen heral-
disch teken van een bisschop binnen de VKK.

Verdere uitleg
In de Missie en Visie van onze Kerk wordt gesproken over een
verdere integratie van christendom, esoterie, mystiek en gnos-
tiek. Deze integratie houdt mij erg bezig. Vragen die ik mijzelf
stel zijn: welke ideaalbeelden zijn hier werkzaam, hoe kunnen
zij geïntegreerd worden en hoe kan hieruit iets nieuws ontstaan?

De symboliek van het bisschopszegel kwam tot stand van-
uit een aantal innerlijke beelden, die zich voor mij voegden tot
één totaalbeeld. Het volgende is daarvan een interpretatie.

Persoonlijke voorkeuren staan integratie vaak in de weg. Zo
is de één meer geneigd tot een kosmologische, objectieve bena-
dering en een ander meer tot een innerlijke, subjectieve benade-
ring. Echter, beide benaderingen kunnen gecombineerd worden.
Wij zeggen dan: God is zowel transcendent als immanent. Deze
benadering komt in het bisschopszegel tot uitdrukking. Ook het
vrouwelijk aspect wordt tot uitdrukking gebracht.

Eerst het transcendente beeld van God, in openbaring vol-
gens het beeld van de Heilige Drievuldigheid.

Het transcendente is vooral het kenmerk van de esoterie en
van het kosmologische gedeelte van de gnostiek. Zoals gezegd
staat de lelie met haar drie bladen iconografisch voor de Heilige
Drievuldigheid. Deze is universeel aanwezig: zij openbaart zich

vanuit het pleroma naar alle vier windstre-
ken. “Hemel en aarde zijn vervuld van uw
glorie”. Hemel en aarde duiden ook meer-
dere niveaus aan. Zij vormen door de open-
baring echter een diepere eenheid. Zij zijn
álle doortrokken van de eigenschappen van
God: liefde, waarheid, licht, goedheid enzo-
voort. Dit lijkt een eindbeeld, het ideaal
waarnaar de schepping streeft, een schep-
ping in wording. Maar het ideaal is reeds
aanwezig, het wordt ons geopenbaard en
wij verwerkelijken dat. In de prefatie van
de Heilige Mis stemmen de engelen met
ons in. Gezamenlijk vormen wij een een-
heid, alles doordringend en verbindend, in
lof tot God.

God immanent vinden wij in het hart.
De mystiek en de innerlijke gnosis zeggen: “in het hart is Hij
te vinden”. De plaats van het hart is ook de plaats van de Moe-
der: “Zij bewaart alles in haar hart.” Alle ervaring, op alle ni-
veaus, wordt door Haar bewaard, wordt geïntegreerd en komt
als Wijsheid ter beschikking. De Wijsheid wordt in Liefde ge-
geven.

De Moeder steunt en compenseert alles. Als nodig ver-
zoekt Zij de Zoon om de Geest te zenden en een nieuwe
schepping mogelijk te maken, in Haar Wijsheid.

Hier gaat immanentie weer in transcendentie over. Duali-
teiten worden door schepping en ontwikkeling overwonnen.
Beide zijn in wezen vormen van compensatie, ter handhaving
van de eenheid. Het werk van de Moeder.

De cirkel verbindt het immanente met het transcendente.
Zoals gezegd in onze Meditatie op de Wijsheid: het is de kring
die over de afgrond wordt getrokken. Geen statische cirkel,
maar een vibrerende cirkel van leven.

Godsbeelden zijn niet statisch. Zij vloeien in elkaar over,
zoals het leven in zichzelf overvloeit.

Gegeven deze uitleg zijn er zeker andere, persoonlijke in-
terpretaties en verbindingen mogelijk. Voor mijzelf werkt de
symboliek meditatief: er wordt meer in uitgedrukt dan met
woorden valt te vertellen.

X Gert Jan
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Column Hans Feddema

M E E R   V A N U I T   H E T   H A R T

Sinds enige tijd weten we dat alles energie is; dat we omringd
worden door een groot Energieveld, dat we positief dan wel
negatief beïnvloeden met onze gedachten en intenties. Van be-
lang is daarom er bij stil te staan welke energie we uitzenden
als vredesactivist. We kennen het onderscheid tussen positieve
en negatieve energie, ook al vergeten we dat nogal eens, zeker
als we ergens tegen ageren. Maar in het persoonlijke leven
merken we, dat negativisme schadelijk is zowel voor jezelf –
het gaat in je cellen zitten, weten we sinds kort – als voor de
ander. Als ik een depressieve persoon op bezoek heb, kan ik
bij wijze van spreken door diens energie worden meegezogen,
als ik niet sterk ben. Als we erg klagerig, bitter dan wel woe-
dend zijn, voegen we dat toe aan het energieveld om ons heen.

We beschikken in wezen over twee zeer verschillende
programma’s in ons leven;

1) ons overlevingsprogramma en 2) ons programma van
liefde en gerichtheid op vrede.

Het eerste is het dominante en heeft als basis zowel contro-
le als vier vormen van angst: 1e die voor het leven, 2e die voor
de dood, 3e die voor de medemens en 4e die voor onze eigen
creatieve kracht. Overleven gaat meestal ten koste van de an-
der en geeft vaak veel (voor het lichaam) schadelijke stress.

Het tweede programma opereert vanuit het menselijke
hart, waarvan we vroeger dachten dat deze slechts een pomp
was. Maar het hart heeft een veel bredere functie. Het is een
liefdesklier en scheidt niet alleen liefdeshormonen af, die het
welzijn positief beïnvloeden, maar het kan ook zelfstandig
denken met haar 70.000 hersencellen. Het hart kan voelen en

heeft ook een geheugen. Maar de mensen zitten  meestal in
hun hoofd en verkennen vanuit hun brein de wereld. Daardoor
vergeten ze  dat het hart het echte orgaan en centrum is om
mee te leven en te genieten en dat het daarvoor alles in huis
heeft. Juist ook voor op liefde en vrede gericht leven. Als we
van het overleven willen overschakelen naar het tweede pro-
gramma, is het zaak, aldus  de bekende schrijver Ab Straat-
man, ons hart te activeren en ons brein te verbinden met het
hart. Het zal ons blij maken en minder woedend, ook al blij-
ven we met overtuiging en blije gezichten betogen voor vrede.
Het meer bewust leven vanuit het hart is voor mij althans een
eyeopener.

* * *

Dr. Hans Feddema  is antropoloog

en publicist. Hij is ook bestuurslid

van  “De Linker Wang”.

Boeiende interviews op Kwantpunt

Aat / Lambert de Kwant.

In mijn programma “Kwantpunt” (www.indigosoulstation) interview ik wekelijk mensen die
actief of betrokken zijn zijn op het gebied van muziek, zingeving, spiritualiteit, mystiek en esoterie.

Ook aan de VKK zal binnenkort aandacht woren besteed.

Een heel boeiend interview was met Marcel Messing waarin 2012 ter sprake kwam.
De interviews blijven een week lang in het archief staan.

Desgewenst kan het interview na uitzending ook digitaal worden toegezonden.
De interviews worden iedere maandagavond  uitgezonden tussen 21.00 en 22.00 uur.
www.indigosoulstation.nl. Wie dat wil kan ook van de chatfunctie gebruik maken.

Binnenkort worden de interviews ook uitgezonden via de community site Net Samen.
(www.netsamen.nl) waarmee onlangs een samenwerkingverband tot stand kwam en waar nu ook de

stichting Quantumsymposia (www.quantumsymposia.nl ) is ondergebracht.
Net Samen heeft een breik van meer dan 7000 leden en is bedoeld voor

iedere spiritueel geïnteresseerde die met anderen wil delen.

verteld wordt geen dor, feitelijk verslag is, maar dat gevoelens
meespreken.

Tot slot
Het leven zelf is de ware religie. En als we kijken naar de be-
tekenis van religie (religare), betekent het: Verbinden. En ie-
der individu heeft zijn eigen ideaal om zich mee te verbinden.
Een mens die zich bewust is van eergevoel, schaamte en me-
deleven, een gevoel heeft van oprechtheid, die mens leeft, die
mens is religieus.

Hazrat Inayat Khan zegt in zijn Soefi-boodschap: “Als er
een komende religie is, een nieuwe religie van de toekomst,
dan zal het deze religie zijn, de religie van het hart. Naarmate
de tijd vordert, zal men zijn ogen verder openen, zodat men
weet en begrijpt dat de ware religie bestaat in het openen van
het hart, in het verruimen van onze blik en in het beleven van
die religie, die de enige religie is”.

Karen Armstrong mag dank gezegd worden. Zij heeft een
voorbeeld gesteld. In duidelijke, krachtige taal geeft zij ant-
woord, op haar manier, met haar mogelijkheden. Zij reikt ons
handvatten aan ook iets te doen. Ieder op zijn wijze.

Rachel Sonius is altaardienaar in de VK-kerkgemeente te Raalte. Ook

is zij ingewijd in de Soefi-Orde.

Noten
¹). Een geschiedenis van God (1995), De Strijd om God (2000), Islam (2001),

De Grote Transformatie (2005) en De kwestie God (2009).
²). ‘Technology, Entertainment and Design’, een kleine, particuliere non-profit

organisatie.
³). Naast de verwijzingen door Karen Armstrong, zocht uw recensente nog een

aantal uitspraken (uit vele), zoals:
Uit het Hindoeïsme:

“Breng me een vijg.” “Hier is hij, heer,” “Splijt hem doormidden”. “Het is
gedaan, heer”. “Wat zie je daar?”

“Heel kleine zaadjes , heer.” “Splijt een daarvan doormidden”. “Het is gedaan,
heer.” “Wat zie je daar?” “Helemaal niets, heer.”

Toen zei hij tegen hem: “Waarlijk, m’n jongen, die allerfijnste essentie die je
niet kunt waarnemen, waarlijk, m’n jongen, uit die allerfijnste essentie
ontstaat deze grote heilige vijgenboom. Geloof me, m’n jongen’, zei hij,
“de hele wereld heeft die fijnste essentie als ziel. Dat is de werkelijk-
heid. Dat is Atman. Dat ben jij.’ (Chandogya Oepanisjad, 6.12.1-3)

“Zoek je God? Zoek Hem dan in de mens! Zijn goddelijkheid openbaart zich
in de mens meer dan in wat dan ook. Zoek naar een mens met een liefde
voor God die overstroomt, een mens die hunkert naar God, een mens die
is bedwelmd door Zijn liefde. In zo iemand heeft God zich geïncarneerd.
(Sri Ramakrishna (1836-1886).

Moge de wereld vredig zijn. Mogen de slechten zachtaardig worden. Mogen
alle schepselen denken aan aller welzijn. Moge hun geest zich bezig-
houden met wat weldadig is. En moge ons hart worden ondergedompeld
in onzelfzuchtige liefde voor de Heer. (Bhagavata Puruna 5.18.9)

Uit het Boeddhisme

“We zijn wat we denken. Ons hele bestaan is het product van gedachten. Met
onze gedachten scheppen we de wereld”.

“De zoeker die zijn waakzaamheid koestert en verwarring geen kans geeft, zal
nooit vallen. Hij heeft de weg naar vrede gevonden.”

“Aarzel niet het goede te doen. Wie aarzelt, brengt het denken in de verleiding
naar het kwade over te hellen.”

“Elk wezen is bang voor geweld. Elk wezen vreest de dood. Elk wezen houdt
van het leven.”

“Wie in anderen zichzelf ziet, zal niemand kwaad doen of schade
berokkenen.”

“Voordat u een ander kunt vormen, dient u eerst uzelf te vormen. Dit is
moeilijker dan anderen de weg te wijzen.”

Uit de “Bezinning op de Wijsheid” van de Vrij-Katholieke Kerk:

“Leer ons dat Woord te verstaan dat in de mysteriën van ons geloof door de
schepselen van deze wereld tot ons gesproken wordt. Open onze harten
voor elkaar! Want wij wensen niet slechts te horen, maar met elkaar de
grondslag te leggen voor de gemeenschap met Uw Zoon. Door U, onze
goddelijke Moeder”. ||
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Aan Jejosjoea ben Josef

Kind van Mirjam en Jozef,

joodse man uit Nazaret,

levend uit het Godsbesef

dat Jahweh ten leste redt,

U doorzag elk leeg gebod,

telde rijkdom, rang noch stand,

Gij hielp zieken in hun lot,

had zelfs niet, geen huis, geen land.

~

Na Uw dood en Uw verrijzen

groeide een gemeenschap groots:

ambten, kerken en paleizen,

Grieks, Romeins maar weinig joods.

‘k Wil U om Uw voorbeeld eren,

joodse man uit Nazaret,

die ons liefde wilde leren:

ja, ook zonder straf en wet.

Breek de schellen van mijn ogen,

– U, die blinden weer deed zien –

dat ik U meer volgen moge,

dat ik Jahweh vrijer dien.

(Theo van Reen)

De gedichten van Theo van Reen, die zijn geplaatst
in dit nummer van Refectie, werden genomen uit zijn

bundels "Hij preekte in een paar gehuchten"
(2009, uitg. Skandalon) en "Een schuivende horizon"

(2008, uitg. Free Musketeers)
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Sinds enige tijd weten we dat alles energie is; dat we omringd
worden door een groot Energieveld, dat we positief dan wel
negatief beïnvloeden met onze gedachten en intenties. Van be-
lang is daarom er bij stil te staan welke energie we uitzenden
als vredesactivist. We kennen het onderscheid tussen positieve
en negatieve energie, ook al vergeten we dat nogal eens, zeker
als we ergens tegen ageren. Maar in het persoonlijke leven
merken we, dat negativisme schadelijk is zowel voor jezelf –
het gaat in je cellen zitten, weten we sinds kort – als voor de
ander. Als ik een depressieve persoon op bezoek heb, kan ik
bij wijze van spreken door diens energie worden meegezogen,
als ik niet sterk ben. Als we erg klagerig, bitter dan wel woe-
dend zijn, voegen we dat toe aan het energieveld om ons heen.

We beschikken in wezen over twee zeer verschillende
programma’s in ons leven;

1) ons overlevingsprogramma en 2) ons programma van
liefde en gerichtheid op vrede.

Het eerste is het dominante en heeft als basis zowel contro-
le als vier vormen van angst: 1e die voor het leven, 2e die voor
de dood, 3e die voor de medemens en 4e die voor onze eigen
creatieve kracht. Overleven gaat meestal ten koste van de an-
der en geeft vaak veel (voor het lichaam) schadelijke stress.

Het tweede programma opereert vanuit het menselijke
hart, waarvan we vroeger dachten dat deze slechts een pomp
was. Maar het hart heeft een veel bredere functie. Het is een
liefdesklier en scheidt niet alleen liefdeshormonen af, die het
welzijn positief beïnvloeden, maar het kan ook zelfstandig
denken met haar 70.000 hersencellen. Het hart kan voelen en

heeft ook een geheugen. Maar de mensen zitten  meestal in
hun hoofd en verkennen vanuit hun brein de wereld. Daardoor
vergeten ze  dat het hart het echte orgaan en centrum is om
mee te leven en te genieten en dat het daarvoor alles in huis
heeft. Juist ook voor op liefde en vrede gericht leven. Als we
van het overleven willen overschakelen naar het tweede pro-
gramma, is het zaak, aldus  de bekende schrijver Ab Straat-
man, ons hart te activeren en ons brein te verbinden met het
hart. Het zal ons blij maken en minder woedend, ook al blij-
ven we met overtuiging en blije gezichten betogen voor vrede.
Het meer bewust leven vanuit het hart is voor mij althans een
eyeopener.

* * *
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en publicist. Hij is ook bestuurslid

van  “De Linker Wang”.

Boeiende interviews op Kwantpunt

Aat / Lambert de Kwant.

In mijn programma “Kwantpunt” (www.indigosoulstation) interview ik wekelijk mensen die
actief of betrokken zijn zijn op het gebied van muziek, zingeving, spiritualiteit, mystiek en esoterie.

Ook aan de VKK zal binnenkort aandacht woren besteed.

Een heel boeiend interview was met Marcel Messing waarin 2012 ter sprake kwam.
De interviews blijven een week lang in het archief staan.

Desgewenst kan het interview na uitzending ook digitaal worden toegezonden.
De interviews worden iedere maandagavond  uitgezonden tussen 21.00 en 22.00 uur.
www.indigosoulstation.nl. Wie dat wil kan ook van de chatfunctie gebruik maken.

Binnenkort worden de interviews ook uitgezonden via de community site Net Samen.
(www.netsamen.nl) waarmee onlangs een samenwerkingverband tot stand kwam en waar nu ook de

stichting Quantumsymposia (www.quantumsymposia.nl ) is ondergebracht.
Net Samen heeft een breik van meer dan 7000 leden en is bedoeld voor

iedere spiritueel geïnteresseerde die met anderen wil delen.

verteld wordt geen dor, feitelijk verslag is, maar dat gevoelens
meespreken.

Tot slot
Het leven zelf is de ware religie. En als we kijken naar de be-
tekenis van religie (religare), betekent het: Verbinden. En ie-
der individu heeft zijn eigen ideaal om zich mee te verbinden.
Een mens die zich bewust is van eergevoel, schaamte en me-
deleven, een gevoel heeft van oprechtheid, die mens leeft, die
mens is religieus.

Hazrat Inayat Khan zegt in zijn Soefi-boodschap: “Als er
een komende religie is, een nieuwe religie van de toekomst,
dan zal het deze religie zijn, de religie van het hart. Naarmate
de tijd vordert, zal men zijn ogen verder openen, zodat men
weet en begrijpt dat de ware religie bestaat in het openen van
het hart, in het verruimen van onze blik en in het beleven van
die religie, die de enige religie is”.

Karen Armstrong mag dank gezegd worden. Zij heeft een
voorbeeld gesteld. In duidelijke, krachtige taal geeft zij ant-
woord, op haar manier, met haar mogelijkheden. Zij reikt ons
handvatten aan ook iets te doen. Ieder op zijn wijze.

Rachel Sonius is altaardienaar in de VK-kerkgemeente te Raalte. Ook

is zij ingewijd in de Soefi-Orde.

Noten
¹). Een geschiedenis van God (1995), De Strijd om God (2000), Islam (2001),

De Grote Transformatie (2005) en De kwestie God (2009).
²). ‘Technology, Entertainment and Design’, een kleine, particuliere non-profit

organisatie.
³). Naast de verwijzingen door Karen Armstrong, zocht uw recensente nog een

aantal uitspraken (uit vele), zoals:
Uit het Hindoeïsme:

“Breng me een vijg.” “Hier is hij, heer,” “Splijt hem doormidden”. “Het is
gedaan, heer”. “Wat zie je daar?”

“Heel kleine zaadjes , heer.” “Splijt een daarvan doormidden”. “Het is gedaan,
heer.” “Wat zie je daar?” “Helemaal niets, heer.”

Toen zei hij tegen hem: “Waarlijk, m’n jongen, die allerfijnste essentie die je
niet kunt waarnemen, waarlijk, m’n jongen, uit die allerfijnste essentie
ontstaat deze grote heilige vijgenboom. Geloof me, m’n jongen’, zei hij,
“de hele wereld heeft die fijnste essentie als ziel. Dat is de werkelijk-
heid. Dat is Atman. Dat ben jij.’ (Chandogya Oepanisjad, 6.12.1-3)

“Zoek je God? Zoek Hem dan in de mens! Zijn goddelijkheid openbaart zich
in de mens meer dan in wat dan ook. Zoek naar een mens met een liefde
voor God die overstroomt, een mens die hunkert naar God, een mens die
is bedwelmd door Zijn liefde. In zo iemand heeft God zich geïncarneerd.
(Sri Ramakrishna (1836-1886).

Moge de wereld vredig zijn. Mogen de slechten zachtaardig worden. Mogen
alle schepselen denken aan aller welzijn. Moge hun geest zich bezig-
houden met wat weldadig is. En moge ons hart worden ondergedompeld
in onzelfzuchtige liefde voor de Heer. (Bhagavata Puruna 5.18.9)

Uit het Boeddhisme

“We zijn wat we denken. Ons hele bestaan is het product van gedachten. Met
onze gedachten scheppen we de wereld”.

“De zoeker die zijn waakzaamheid koestert en verwarring geen kans geeft, zal
nooit vallen. Hij heeft de weg naar vrede gevonden.”

“Aarzel niet het goede te doen. Wie aarzelt, brengt het denken in de verleiding
naar het kwade over te hellen.”

“Elk wezen is bang voor geweld. Elk wezen vreest de dood. Elk wezen houdt
van het leven.”

“Wie in anderen zichzelf ziet, zal niemand kwaad doen of schade
berokkenen.”

“Voordat u een ander kunt vormen, dient u eerst uzelf te vormen. Dit is
moeilijker dan anderen de weg te wijzen.”

Uit de “Bezinning op de Wijsheid” van de Vrij-Katholieke Kerk:

“Leer ons dat Woord te verstaan dat in de mysteriën van ons geloof door de
schepselen van deze wereld tot ons gesproken wordt. Open onze harten
voor elkaar! Want wij wensen niet slechts te horen, maar met elkaar de
grondslag te leggen voor de gemeenschap met Uw Zoon. Door U, onze
goddelijke Moeder”. ||
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levend uit het Godsbesef

dat Jahweh ten leste redt,

U doorzag elk leeg gebod,

telde rijkdom, rang noch stand,

Gij hielp zieken in hun lot,

had zelfs niet, geen huis, geen land.

~

Na Uw dood en Uw verrijzen

groeide een gemeenschap groots:

ambten, kerken en paleizen,

Grieks, Romeins maar weinig joods.

‘k Wil U om Uw voorbeeld eren,

joodse man uit Nazaret,

die ons liefde wilde leren:

ja, ook zonder straf en wet.

Breek de schellen van mijn ogen,

– U, die blinden weer deed zien –

dat ik U meer volgen moge,

dat ik Jahweh vrijer dien.

(Theo van Reen)

De gedichten van Theo van Reen, die zijn geplaatst
in dit nummer van Refectie, werden genomen uit zijn

bundels "Hij preekte in een paar gehuchten"
(2009, uitg. Skandalon) en "Een schuivende horizon"

(2008, uitg. Free Musketeers)



Zich herinneren,
de zesde stap: actie. Een kleine, vriendelijke daad kan een om-
mekeer in iemands leven betekenen, zegt Karen. Belangrijk is
dan ook om alle positieve momenten waarop iemand moeite
deed om te helpen, zich te her-inneren. Woorden, zowel snij-
dende als opbeurende, die we allemaal wel eens hebben ge-
hoord, kunnen een vérdragend effect hebben. Reden dus om
ons te bedenken waar wij ons gesteund, en waar wij ons ge-
krenkt voelden. We beschermen de ander tegen onze eigen
destructieve neigingen door ons dit te herinneren. Zijn wij im-
mers niet in de kern allemaal hetzelfde?

Ruimte bieden
In de zevende stap krijgen we aanwijzingen hoe ruimte te bie-
den aan de ander, zodat we tot een “nieuwe authentiekere per-
soonlijkheid kunnen komen.” Door ‘leegheid’ ervaren we em-
pathie. Op het moment dat we even niet bezig zijn met onszelf
of de directe wereld om ons heen, zien we hoe we open komen
te staan voor een ander, in feite.. hoe we ruimte maken voor
een ander. Als we dit niet kunnen toepassen, zullen we de an-
der nooit echt kunnen begrijpen. Karen haalt aan dat het
grootste inzicht van de religies is geweest dat de kern van elke
man en elke vrouw buiten ons bevattingsvermogen valt en
transcendent is. Op het moment dat wij ons dat realiseren,
geldt de uitspraak: “Ken Uzelf”. Wat een wonder is de mens.

Dialoog om vrede te bereiken
De achtste stap handelt over ‘dialoog’, waarmee wij in deze
tijd steeds trachten Vrede te bereiken of te bewaren, óf we
gaan over tot competitieve debatten om iets af te dwingen.
Tegenwoordig is het voor bepaalde functies vereist een goed
“debater’ te zijn. Er zijn zelfs opleidingen voor. Ogenschijn-
lijk wordt een ‘overwinning’ behaald, maar degene die deze
vaardigheden niet bezit, word ondermijnd. Is dit de bedoeling
van een dialoog? Is een dialoog niet een onderzoek waarin
boze opzet geen plaats heeft en partijen in aandacht en meele-
vendheid naar elkaar kunnen luisteren? Om zodoende kennis
op te doen? Inzicht te verkrijgen? Is het doel van discussie te
winnen, of kiezen we voor waarheid. Zijn wij bereid indien
nodig onze opvattingen bij te stellen, of zelfs te herzien? Of
zijn wij bang voor vernietigende kritiek van onze achterban?
Uit ervaring weet uw recensente hoe moeilijk het is ‘het wes-
ten’ uit te leggen aan een land als Iran, en niet minder moeilijk
Iran uit te leggen aan het westen. Het vereist ‘leegmaking’ van
de toehoorder. Een ‘leegmaking’ ook voor een situatie in onze
eigen omgeving, als de ander iets uit te leggen heeft, hoe pijn-
lijk dat ook kan zijn. Welwillendheid, de bereidheid een ander
te horen, niet alleen de woorden, maar ook de verholen bood-
schap, helpt ons een vruchtbare discussie te leveren.

Zorg voor iedereen
is stap negen, binnen onze eigen omgeving, maar zeker ook
daarbuiten. En we zullen ons moeten instellen op het principe
dat er absolute gelijkheid van mensen is. Wij leven in een we-
reld van verscheidenheid, en vormden groepen om eenheid te
ervaren. Zoals al eerder is gesteld, leven we vandaag in een
‘werelddorp’. We zijn niet meer verstoken van informatie over
hoe het andere bevolkingsgroepen vergaat. Deze andere bevol-
kingsgroepen met hun eigen culturele achtergrond en/of religie
bevinden zich zelfs in ons eigen land. Velen ervaren dit als een

‘gevaar’. Een gevaar voor eigen identiteit, normen en waarden.
Maar Karen zegt niet te vergeten dat andere bevolkingsgroepen
net zo naar ons gekeken hebben, toen wij op onze ontdekkings-
reizen landen en bevolkingsgroepen onder koloniaal bewind
stelden, of ook poogden te bekeren tot het Christendom. Deze
pijn leeft nog steeds. Daden hebben gevolgen op de langere ter-
mijn, zegt zij. Tevens wijst zij ons op de herkomst van verschil-
lende producten waar wij gebruik van maken en roept ons op
hierbij stil te staan. Ook wijst zij ons op de gevaren ‘religieuze
exclusiviteit’ en ‘tribaal chauvinisme’.

“Kennis”
Stap tien brengt ons op het onderwerp ‘kennis’. Als we afstand
hebben genomen van een, zoals zij dat noemt tribale wereldvi-
sie, kunnen we elkaar leren kennen. Hoeveel weten we van de
‘ander’? En is de informatie die tot ons komt al dan niet ge-
kleurd? Is er (democratisch) een politiek leider gekozen op
grond van het feit dat hij een fenomenaal ‘debater’ is waardoor
hij in staat is opponenten te overtroeven? Of worden wij door
een religieus leider om de oren geslagen met een goddelijke
wet, waardoor wij misschien wel anders willen maar, uit mis-
plaatst schuldgevoel en angst, niet anders kunnen. Dat hier-
door en hieruit innerlijke en uiterlijke conflicten ontstaan
moge duidelijk zijn. Gezien het feit dat elk land zich in meer
of mindere mate ‘schuldig’ heeft gemaakt aan misstappen,
oorlogvoering en/of onderdrukking, kunnen wij alvorens kri-
tiek te uiten, ons afvragen of wij ergens niet ooit ook een der-
gelijke misstap hebben begaan. Deze stap roept ons op onze
eigen leiders kritisch te bezien, niet klakkeloos te volgen. Het
streven is evenwicht in een huidige wereld vol problemen. Zij
wijst op een website van “Search for Common Ground” die re-
gelmatig bijgewerkte informatie over diverse landen biedt,
waardoor wij veilig tot kennis kunnen komen. Daar komt nog
bij dat in Nederland veel mensen wonen uit andere culturen.
Wij kunnen ze zelf spreken, in plaats van een ander te horen
over deze ontmoetingen. Het werken als vrijwilliger bij Vluch-
telingenwerk bijvoorbeeld, zou ook een nieuwe wereld voor
ons kunnen openen. Zowel voor ons als voor degene die wij
helpen bij integratie. Op deze manier komen wij in direct con-
tact met die ‘vreemdeling’ waarover wij via media en anderen
horen. Het stelt ons in staat ‘ruimte te maken’ voor de ander in
ons zelf en hun nieuwe leefomgeving. Zo kunnen wij doord-
ringen in de problematiek van hun land, waarbij wij tevens de
houding van ons eigen land kunnen onderzoeken. Op basis
van eigen gezond verstand kunnen wij een standpunt innemen.
Zo verkrijgen wij ‘Inzicht’, de elfde stap.

Er is geen verschil tussen het verdriet van de een of de an-
der. Wel de situaties waarin de een of de ander zich bevindt.
Als we leren onszelf en de ander niet in een speciale categorie
te plaatsen, ontdekken we dat wij het vermogen bezitten ons in
de ander te verplaatsen. Hun pijn bijna net zo sterk te voelen
als ons eigen verdriet. En als we de ogen sluiten voor ons ei-
gen verdriet, sluiten we de ogen voor het verdriet van de an-
der. Als we iemand haten, blijft deze ons achtervolgen. “Ze
spoken op negatieve wijze in ons hoofd….de vijand wordt
onze tweelingbroer op wie we gaan lijken”. Daarom… ”Heb
uw vijanden lief”, stap twaalf. Daarin leren we begrijpen dat
ons eigen land, onze eigen normen en waarden niet belangrij-
ker zijn dan die van andermans eigen land en hun normen en
waarden. Karen roept ons op te luisteren naar de onderstroom
van de geuite woorden. We moeten ons realiseren dat wat

28

Reflectie 8(1), voorjaar 2011

We zijn er al 2000 jaar mee bezig,

maar hebben we de essentie te pakken?

Theo Mensink

Het christendom is 2000 jaar geleden ontstaan. De boodschap was duidelijk: ga naar uw binnenkamer, ontmoet daar de Vader

en wordt volmaakt zoals de Vader volmaakt is, onder de toevoeging dat de Vader in hemel is. Jezus heeft die boodschap voorge-

leefd en uitgedragen. Recent is gebleken dat er iets essentieels verloren is gegaan binnen het christendom. Het betreft de methode

om naar de binnenkamer te gaan.

We zijn al 2000 jaar bezig.
De vraag is of we de essentie te pakken hebben.

Hij is gekomen om de wereld te verlossen. Om mensen de
weg te wijzen, om duidelijk te maken hoe zij zich zelf kunnen
verlossen. Nu de vondsten uit Nag Hammadi zorgvuldig ver-
taald zijn, vinden we daarin bijzondere aanwijzingen en aan-
vullingen op de inhoud van de Bijbel. Dit heeft in de VKK in
Nederland geleid tot uitbreiding van de lezingen met de Nag
Hammadigeschriften en het geheime boek der Apocriefen.
Vrijwel elke zondag wordt sinds Pasen 2010 in onze kerken
voorgelezen uit die geschriften gevolgd door een toelichting.
Steeds meer wordt duidelijk wat gnosis voor de mens kan be-
tekenen in het kader van religie.

In het evangelie van Maria Magdalena lezen we dat Jezus
zegt: “Daarom is het goede in jullie midden gekomen, naar

het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te

herstellen”. Dat herstellen moet de mens zelf doen en de wor-
tel zit in hem zelf. Daarbij is het belangrijk dat we als mens
weten hoe dit kan.

Eeuwenlang is in het christendom de nadruk gelegd op wat Je-
zus gezegd heeft en niet op de meditatie die Hij en de zijnen beoe-
fenden. Door het beoefenen van die meditatievorm kan de mens af-
dalen in de wortel van zijn wezen. Hij en zijn apostelen beoefenden
meditatie in de groep van de Essenen. Door dit te doen, bevrijdden
zij zichzelf en maakten zij zich los van wat hen belemmerde om
vrij mens te zijn. Dit is de betekenis van verlossen.

Die meditatiemethode schonk hen het inzicht en de Waar-
heid die in elk mens besloten ligt.

In het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadige-
schriften (2004, strofe 8) zegt Jezus: “Zo kunnen ook jullie het

Koninkrijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis

(innerlijk weten) verkrijgt, zul je het niet vinden. Daarom zeg

ik jullie, weest nuchter! Laat je niet misleiden! Vele malen heb

ik tegen jullie allemaal gezegd –  en ook tegen jou alleen, Ja-

cobus: verlos jezelf.”

Dus Jezus heeft de mensheid niet verlost, hij heeft de
mensheid de weg gewezen om dit zelf te doen. Heel geleide-
lijk is in de loop van de eeuwen zijn boodschap verdraaid en is
ons voorgehouden dat hij de zonden van de wereld op zich ge-
nomen heeft. Dit blijkt niet zo te zijn, het ligt anders.

In het grote Boek der Apocriefen, uitgegeven in 2009,
staan een aantal aanwijzingen waaruit blijkt dat Jezus en de
apostelen een vorm van meditatie beoefenden. Op vijf plaat-
sen, in de eerste 85 bladzijden, staan teksten waaruit dit blijkt.
Door een vorm van meditatie te gebruiken die hen in de eigen
goddelijke bron bracht, ontwikkelden zij innerlijk weten: gno-
sis. Gnosis leidt tot kennis van het Zelf. Het gaat om de vol-
gende aanwijzingen.

1. Blz. 44: “Mijn leerlingen en ik, van wie je zegt dat we ons

niet ondergedompeld hebben, wij zijn ondergedompeld in

het eeuwige water”. Onderdompelen in het eeuwige water
betekent onderdompelen in het transcendente, het nooit
veranderlijke gebied. Dit onderdompelen wordt bereikt
door beoefening van een bepaalde vorm van meditatie:
transcenderen. Hier wordt geen contemplatie bedoeld; die
brengt de mens niet in het transcendente.

2. Blz. 46: “Door wie zal de laatste vijand, de dood, worden

vernietigd? Door de ingeborene. Amen”. De ingeborene
dat is God in de mens. Door God in de mens wordt de
dood vernietigd. Dit komt o.a. tot stand door daar contact
mee te leggen met behulp van meditatie die je in het trans-
cendente brengt.

3. Blz.75: Jezus zei: “Als jullie niet vasten met betrekking tot

de wereld, zullen jullie het Koninkrijk van God niet vin-

den”. Dat wil zeggen: als jullie de zintuigen niet sluiten
(niet naar buiten gericht zijn) en niet naar binnen gaan, dan
zullen jullie het Koninkrijk van God niet vinden. Het naar
binnen gaan onder afsluiting van de zintuigen is een vorm
van meditatie.

4. Blz.76: Jezus zei: “De Farizeeën en schriftgeleerden heb-

ben de sleutels van de gnosis ontvangen en hebben die ver-

borgen. Zelf zijn zij niet naar binnengegaan, noch hen die

naar binnen wilden gaan hebben ze toegelaten. Jullie

echter, wees wijs als slangen en onschuldig als duiven”.

Dat wil zeggen: zij die eigenlijk zouden moeten weten
waar de kennis te vinden is, hebben die verborgen en ver-
sluieren zelfs de bron voor hen die zoeken. Zij zijn niet
naar binnen gegaan en hebben dus niet gevonden. Jullie,
gedraag je als slangen. Dat wil zeggen: ga naar binnen in
het Verborgene en wees onschuldig als duiven. Ga naar
binnen en gedraag je als een kind, argeloos en wees ont-
vankelijk, dan zul je weten. Dit argeloos naar binnengaan
is een vorm van meditatie. Dit is het afdalen in de binnen-
kamer. Ik roep hierbij in herinnering de uitspraak van
Jezus: als gij niet wordt als kinderen, zult ge het Konink-

rijk der Hemelen niet binnengaan.

5. Blz. 85: Op zekere dag gebeurde het dat Jezus bij zijn

discipelen kwam in Judea. En hij vond  hen bijeen, neer-

gezeten in beoefening van de godzaligheid. Het beoefenen
van godzaligheid kan alleen plaats vinden in het meest in-
nerlijke van de mens, bereikbaar door voorbij het relatieve
te gaan en het transcendente op te zoeken. Op het schei-
dingsvlak van het relatieve en het transcendente kan de
mens samadhi beoefenen. In het Sanskriet is godzaligheid:
samadhi.
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Zich herinneren,
de zesde stap: actie. Een kleine, vriendelijke daad kan een om-
mekeer in iemands leven betekenen, zegt Karen. Belangrijk is
dan ook om alle positieve momenten waarop iemand moeite
deed om te helpen, zich te her-inneren. Woorden, zowel snij-
dende als opbeurende, die we allemaal wel eens hebben ge-
hoord, kunnen een vérdragend effect hebben. Reden dus om
ons te bedenken waar wij ons gesteund, en waar wij ons ge-
krenkt voelden. We beschermen de ander tegen onze eigen
destructieve neigingen door ons dit te herinneren. Zijn wij im-
mers niet in de kern allemaal hetzelfde?

Ruimte bieden
In de zevende stap krijgen we aanwijzingen hoe ruimte te bie-
den aan de ander, zodat we tot een “nieuwe authentiekere per-
soonlijkheid kunnen komen.” Door ‘leegheid’ ervaren we em-
pathie. Op het moment dat we even niet bezig zijn met onszelf
of de directe wereld om ons heen, zien we hoe we open komen
te staan voor een ander, in feite.. hoe we ruimte maken voor
een ander. Als we dit niet kunnen toepassen, zullen we de an-
der nooit echt kunnen begrijpen. Karen haalt aan dat het
grootste inzicht van de religies is geweest dat de kern van elke
man en elke vrouw buiten ons bevattingsvermogen valt en
transcendent is. Op het moment dat wij ons dat realiseren,
geldt de uitspraak: “Ken Uzelf”. Wat een wonder is de mens.

Dialoog om vrede te bereiken
De achtste stap handelt over ‘dialoog’, waarmee wij in deze
tijd steeds trachten Vrede te bereiken of te bewaren, óf we
gaan over tot competitieve debatten om iets af te dwingen.
Tegenwoordig is het voor bepaalde functies vereist een goed
“debater’ te zijn. Er zijn zelfs opleidingen voor. Ogenschijn-
lijk wordt een ‘overwinning’ behaald, maar degene die deze
vaardigheden niet bezit, word ondermijnd. Is dit de bedoeling
van een dialoog? Is een dialoog niet een onderzoek waarin
boze opzet geen plaats heeft en partijen in aandacht en meele-
vendheid naar elkaar kunnen luisteren? Om zodoende kennis
op te doen? Inzicht te verkrijgen? Is het doel van discussie te
winnen, of kiezen we voor waarheid. Zijn wij bereid indien
nodig onze opvattingen bij te stellen, of zelfs te herzien? Of
zijn wij bang voor vernietigende kritiek van onze achterban?
Uit ervaring weet uw recensente hoe moeilijk het is ‘het wes-
ten’ uit te leggen aan een land als Iran, en niet minder moeilijk
Iran uit te leggen aan het westen. Het vereist ‘leegmaking’ van
de toehoorder. Een ‘leegmaking’ ook voor een situatie in onze
eigen omgeving, als de ander iets uit te leggen heeft, hoe pijn-
lijk dat ook kan zijn. Welwillendheid, de bereidheid een ander
te horen, niet alleen de woorden, maar ook de verholen bood-
schap, helpt ons een vruchtbare discussie te leveren.

Zorg voor iedereen
is stap negen, binnen onze eigen omgeving, maar zeker ook
daarbuiten. En we zullen ons moeten instellen op het principe
dat er absolute gelijkheid van mensen is. Wij leven in een we-
reld van verscheidenheid, en vormden groepen om eenheid te
ervaren. Zoals al eerder is gesteld, leven we vandaag in een
‘werelddorp’. We zijn niet meer verstoken van informatie over
hoe het andere bevolkingsgroepen vergaat. Deze andere bevol-
kingsgroepen met hun eigen culturele achtergrond en/of religie
bevinden zich zelfs in ons eigen land. Velen ervaren dit als een

‘gevaar’. Een gevaar voor eigen identiteit, normen en waarden.
Maar Karen zegt niet te vergeten dat andere bevolkingsgroepen
net zo naar ons gekeken hebben, toen wij op onze ontdekkings-
reizen landen en bevolkingsgroepen onder koloniaal bewind
stelden, of ook poogden te bekeren tot het Christendom. Deze
pijn leeft nog steeds. Daden hebben gevolgen op de langere ter-
mijn, zegt zij. Tevens wijst zij ons op de herkomst van verschil-
lende producten waar wij gebruik van maken en roept ons op
hierbij stil te staan. Ook wijst zij ons op de gevaren ‘religieuze
exclusiviteit’ en ‘tribaal chauvinisme’.

“Kennis”
Stap tien brengt ons op het onderwerp ‘kennis’. Als we afstand
hebben genomen van een, zoals zij dat noemt tribale wereldvi-
sie, kunnen we elkaar leren kennen. Hoeveel weten we van de
‘ander’? En is de informatie die tot ons komt al dan niet ge-
kleurd? Is er (democratisch) een politiek leider gekozen op
grond van het feit dat hij een fenomenaal ‘debater’ is waardoor
hij in staat is opponenten te overtroeven? Of worden wij door
een religieus leider om de oren geslagen met een goddelijke
wet, waardoor wij misschien wel anders willen maar, uit mis-
plaatst schuldgevoel en angst, niet anders kunnen. Dat hier-
door en hieruit innerlijke en uiterlijke conflicten ontstaan
moge duidelijk zijn. Gezien het feit dat elk land zich in meer
of mindere mate ‘schuldig’ heeft gemaakt aan misstappen,
oorlogvoering en/of onderdrukking, kunnen wij alvorens kri-
tiek te uiten, ons afvragen of wij ergens niet ooit ook een der-
gelijke misstap hebben begaan. Deze stap roept ons op onze
eigen leiders kritisch te bezien, niet klakkeloos te volgen. Het
streven is evenwicht in een huidige wereld vol problemen. Zij
wijst op een website van “Search for Common Ground” die re-
gelmatig bijgewerkte informatie over diverse landen biedt,
waardoor wij veilig tot kennis kunnen komen. Daar komt nog
bij dat in Nederland veel mensen wonen uit andere culturen.
Wij kunnen ze zelf spreken, in plaats van een ander te horen
over deze ontmoetingen. Het werken als vrijwilliger bij Vluch-
telingenwerk bijvoorbeeld, zou ook een nieuwe wereld voor
ons kunnen openen. Zowel voor ons als voor degene die wij
helpen bij integratie. Op deze manier komen wij in direct con-
tact met die ‘vreemdeling’ waarover wij via media en anderen
horen. Het stelt ons in staat ‘ruimte te maken’ voor de ander in
ons zelf en hun nieuwe leefomgeving. Zo kunnen wij doord-
ringen in de problematiek van hun land, waarbij wij tevens de
houding van ons eigen land kunnen onderzoeken. Op basis
van eigen gezond verstand kunnen wij een standpunt innemen.
Zo verkrijgen wij ‘Inzicht’, de elfde stap.

Er is geen verschil tussen het verdriet van de een of de an-
der. Wel de situaties waarin de een of de ander zich bevindt.
Als we leren onszelf en de ander niet in een speciale categorie
te plaatsen, ontdekken we dat wij het vermogen bezitten ons in
de ander te verplaatsen. Hun pijn bijna net zo sterk te voelen
als ons eigen verdriet. En als we de ogen sluiten voor ons ei-
gen verdriet, sluiten we de ogen voor het verdriet van de an-
der. Als we iemand haten, blijft deze ons achtervolgen. “Ze
spoken op negatieve wijze in ons hoofd….de vijand wordt
onze tweelingbroer op wie we gaan lijken”. Daarom… ”Heb
uw vijanden lief”, stap twaalf. Daarin leren we begrijpen dat
ons eigen land, onze eigen normen en waarden niet belangrij-
ker zijn dan die van andermans eigen land en hun normen en
waarden. Karen roept ons op te luisteren naar de onderstroom
van de geuite woorden. We moeten ons realiseren dat wat
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We zijn er al 2000 jaar mee bezig,

maar hebben we de essentie te pakken?

Theo Mensink

Het christendom is 2000 jaar geleden ontstaan. De boodschap was duidelijk: ga naar uw binnenkamer, ontmoet daar de Vader

en wordt volmaakt zoals de Vader volmaakt is, onder de toevoeging dat de Vader in hemel is. Jezus heeft die boodschap voorge-

leefd en uitgedragen. Recent is gebleken dat er iets essentieels verloren is gegaan binnen het christendom. Het betreft de methode

om naar de binnenkamer te gaan.

We zijn al 2000 jaar bezig.
De vraag is of we de essentie te pakken hebben.

Hij is gekomen om de wereld te verlossen. Om mensen de
weg te wijzen, om duidelijk te maken hoe zij zich zelf kunnen
verlossen. Nu de vondsten uit Nag Hammadi zorgvuldig ver-
taald zijn, vinden we daarin bijzondere aanwijzingen en aan-
vullingen op de inhoud van de Bijbel. Dit heeft in de VKK in
Nederland geleid tot uitbreiding van de lezingen met de Nag
Hammadigeschriften en het geheime boek der Apocriefen.
Vrijwel elke zondag wordt sinds Pasen 2010 in onze kerken
voorgelezen uit die geschriften gevolgd door een toelichting.
Steeds meer wordt duidelijk wat gnosis voor de mens kan be-
tekenen in het kader van religie.

In het evangelie van Maria Magdalena lezen we dat Jezus
zegt: “Daarom is het goede in jullie midden gekomen, naar

het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te

herstellen”. Dat herstellen moet de mens zelf doen en de wor-
tel zit in hem zelf. Daarbij is het belangrijk dat we als mens
weten hoe dit kan.

Eeuwenlang is in het christendom de nadruk gelegd op wat Je-
zus gezegd heeft en niet op de meditatie die Hij en de zijnen beoe-
fenden. Door het beoefenen van die meditatievorm kan de mens af-
dalen in de wortel van zijn wezen. Hij en zijn apostelen beoefenden
meditatie in de groep van de Essenen. Door dit te doen, bevrijdden
zij zichzelf en maakten zij zich los van wat hen belemmerde om
vrij mens te zijn. Dit is de betekenis van verlossen.

Die meditatiemethode schonk hen het inzicht en de Waar-
heid die in elk mens besloten ligt.

In het Geheime Boek van Jacobus uit de Nag Hammadige-
schriften (2004, strofe 8) zegt Jezus: “Zo kunnen ook jullie het

Koninkrijk der Hemelen ontvangen. Als je het niet door gnosis

(innerlijk weten) verkrijgt, zul je het niet vinden. Daarom zeg

ik jullie, weest nuchter! Laat je niet misleiden! Vele malen heb

ik tegen jullie allemaal gezegd –  en ook tegen jou alleen, Ja-

cobus: verlos jezelf.”

Dus Jezus heeft de mensheid niet verlost, hij heeft de
mensheid de weg gewezen om dit zelf te doen. Heel geleide-
lijk is in de loop van de eeuwen zijn boodschap verdraaid en is
ons voorgehouden dat hij de zonden van de wereld op zich ge-
nomen heeft. Dit blijkt niet zo te zijn, het ligt anders.

In het grote Boek der Apocriefen, uitgegeven in 2009,
staan een aantal aanwijzingen waaruit blijkt dat Jezus en de
apostelen een vorm van meditatie beoefenden. Op vijf plaat-
sen, in de eerste 85 bladzijden, staan teksten waaruit dit blijkt.
Door een vorm van meditatie te gebruiken die hen in de eigen
goddelijke bron bracht, ontwikkelden zij innerlijk weten: gno-
sis. Gnosis leidt tot kennis van het Zelf. Het gaat om de vol-
gende aanwijzingen.

1. Blz. 44: “Mijn leerlingen en ik, van wie je zegt dat we ons

niet ondergedompeld hebben, wij zijn ondergedompeld in

het eeuwige water”. Onderdompelen in het eeuwige water
betekent onderdompelen in het transcendente, het nooit
veranderlijke gebied. Dit onderdompelen wordt bereikt
door beoefening van een bepaalde vorm van meditatie:
transcenderen. Hier wordt geen contemplatie bedoeld; die
brengt de mens niet in het transcendente.

2. Blz. 46: “Door wie zal de laatste vijand, de dood, worden

vernietigd? Door de ingeborene. Amen”. De ingeborene
dat is God in de mens. Door God in de mens wordt de
dood vernietigd. Dit komt o.a. tot stand door daar contact
mee te leggen met behulp van meditatie die je in het trans-
cendente brengt.

3. Blz.75: Jezus zei: “Als jullie niet vasten met betrekking tot

de wereld, zullen jullie het Koninkrijk van God niet vin-

den”. Dat wil zeggen: als jullie de zintuigen niet sluiten
(niet naar buiten gericht zijn) en niet naar binnen gaan, dan
zullen jullie het Koninkrijk van God niet vinden. Het naar
binnen gaan onder afsluiting van de zintuigen is een vorm
van meditatie.

4. Blz.76: Jezus zei: “De Farizeeën en schriftgeleerden heb-

ben de sleutels van de gnosis ontvangen en hebben die ver-

borgen. Zelf zijn zij niet naar binnengegaan, noch hen die

naar binnen wilden gaan hebben ze toegelaten. Jullie

echter, wees wijs als slangen en onschuldig als duiven”.

Dat wil zeggen: zij die eigenlijk zouden moeten weten
waar de kennis te vinden is, hebben die verborgen en ver-
sluieren zelfs de bron voor hen die zoeken. Zij zijn niet
naar binnen gegaan en hebben dus niet gevonden. Jullie,
gedraag je als slangen. Dat wil zeggen: ga naar binnen in
het Verborgene en wees onschuldig als duiven. Ga naar
binnen en gedraag je als een kind, argeloos en wees ont-
vankelijk, dan zul je weten. Dit argeloos naar binnengaan
is een vorm van meditatie. Dit is het afdalen in de binnen-
kamer. Ik roep hierbij in herinnering de uitspraak van
Jezus: als gij niet wordt als kinderen, zult ge het Konink-

rijk der Hemelen niet binnengaan.

5. Blz. 85: Op zekere dag gebeurde het dat Jezus bij zijn

discipelen kwam in Judea. En hij vond  hen bijeen, neer-

gezeten in beoefening van de godzaligheid. Het beoefenen
van godzaligheid kan alleen plaats vinden in het meest in-
nerlijke van de mens, bereikbaar door voorbij het relatieve
te gaan en het transcendente op te zoeken. Op het schei-
dingsvlak van het relatieve en het transcendente kan de
mens samadhi beoefenen. In het Sanskriet is godzaligheid:
samadhi.
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Nu wordt met de vondst van de Nag Hammadigeschriften in
1945 duidelijk dat dit aspect van het christendom — na de eer-
ste jaren — eeuwenlang niet is overgedragen. In de Bijbel zo-
als we die kennen, staat hier niets over vermeld. Tegelijkertijd
zien we dat in de wereld steeds meer chaos ontstaat. Chaos op
wereldniveau duidt erop dat de goddelijke wetten steeds meer
worden overtreden. Dit overtreden noemen we zondigen. Zon-
digen is namelijk het niet in overeenstemming leven met de
goddelijke wetten.

Nu de meditatie die Jezus en de zijnen beoefenden, verlo-
ren is gegaan door mondelinge overdracht, zien we dat het
deel van de mensheid dat wakker is, zoekt naar oosterse medi-
tatievormen, om dát te vinden wat Jezus en zijn apostelen toen
ook vonden:  het directe contact met de eigen goddelijke bron,
met als resultante: innerlijk weten. Gnosis, waarvan Jezus zegt
dat het zonder dit niet lukt om God te realiseren. Dit realiseren
is het uiteindelijke doel van elke religie.

In het christendom is de nadruk gelegd op het ontwikkelen
van deugden. Wat Jezus aanreikte was inzicht én een methode
om dat inzicht te verwerven, om op grond van dat inzicht te
handelen, te denken en te spreken. Het gaat dus niet alleen om
wat Hij voorleefde en zei, maar ook om wat Hij hen leerde:
door verstilling en transcenderen het doel bereiken. Door het
verwerven van dit inzicht en het contact met de eigen trans-
cendente goddelijke bron groeien spontaan de deugden in de
mens. Deugden zijn dus een gevolg.

Het christendom na Jezus heeft

oorzaak en gevolg omgedraaid.
Goede werken ontstaan als gevolg van contact met de godde-
lijke bron, met als hulpmiddel meditatie die je in die transcen-
dente bron brengt. En als je regelmatig in die bron aanwezig
bent met je bewustzijn, dan groeit er inzicht in de essentie van
het leven, geloven wordt innerlijk weten. Dan vinden ook

openbaringen in je plaats en is de mens in staat godzaligheid te
bereiken. Onderzoek daarom voor jezelf welke meditatiemet-
hode het best bij jou past om dat te doen en te ervaren wat Je-
zus en de zijnen ervoeren, 2000 jaar geleden. Dan ben je met
de oorzaak bezig en komt het gevolg vanzelf. De oorzaak is
het contact met de goddelijke bron, het gevolg is het Konink-
rijk der Hemelen. Jezus zei daarover: “Er is licht in een mens

van licht en hij verlicht de hele wereld. Wanneer hij geen licht

geeft, is er duisternis.”

De methode die ik zelf al 35 jaar dagelijks beoefen, is
transcendente meditatie, zoals die verspreid is in alle landen
van de wereld door de grondlegger van de TM-beweging: Ma-
harishi Mahesh Yoki. Hij heeft deze methode aan de mensheid
geschonken, los van elke religie. Hij heeft bewust geen nieuwe
religie willen stichten, maar de mensheid de mogelijkheid ge-
boden zelf te komen tot innerlijk weten en daardoor de essen-
tie van de eigen religie te ontdekken.

Tijdens de H. Mis leggen we eens per week contact met de
goddelijke bron. Door thuis de overige zes dagen een medita-
tietechniek te beoefenen waardoor je ook contact legt met die
goddelijke bron, zorg je voor een versnelling van je eigen in-
nerlijke ontwikkeling. Dat leidt tot innerlijk weten. Dan doe je
wat Jezus bedoelde met de opmerking: “ga naar je binnenka-

mer en ontmoet daar de Vader”.

De goede werken en het geluk volgen vanzelf. Bedenk
daarbij Zijn woorden: “Als je het niet door innerlijk weten ver-

krijgt, zul je het niet vinden”.

Theo Mensink : Theo is actief als priester in de VKK sinds 2001. Het

was voor hem geen late roeping, maar een laat antwoord op de vraag

sinds zijn 18e. Een atheïstische vriend schonk hem in 1982 “De We-

tenschap der Sacramenten ” van Mgr. Leadbeater. Toen werd duidelijk

dat het de VKK moest zijn. Theo is momenteel eerstaanwezend pries-

ter in de kerkgemeente Den Haag.

* * *
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Hij preekte in een paar gehuchten

Hij preekte in een paar gehuchten.

Toch dringen er, na zoveel jaar,

nog Schrift en steeds opnieuw geruchten

van Hem door, terwijl Hij daar

slechts even heeft gepreekt, en werd gedood.

Dat kleine plekje op de kaart

werd door zijn leven groot

Omdat het de herinnering bewaart

aan Hem, Zijn daad, Zijn woord.

Zijn telkens weer belijden

van Zijn Vader. Ook in zijn lijden,

toen hij werd vermoord.

Hij preekte in een paar gehuchten

zoals nog niemand had gehoord

(Theo van Reen)

Compassie met onszelf hebben
De derde stap vertelt ons hoe wij compassie met onszelf kunnen
hebben, en zouden moeten hebben. Zij stelt dat wij “een biolo-
gische behoefte hebben verzorgd te worden en voor anderen te
zorgen”. Maar daarnaast bekritiseren we anderen juist om ei-
genschappen waaraan we ons bij onszelf het meest ergeren. “Dit
kan ertoe leiden dat we minder bewonderenswaardige trekjes
van ons op anderen projecteren”, als een vervormde kijk door
een compensatie van ons eigen minderwaardigheidsgevoel.

Lijden hoort bij het leven. Het wordt niemand bespaart.
Zelfs als wij onze wensen vervuld zien, hoort daarbij dat een
ander zijn wensen niet vervuld ziet gaan. En zelfs de vervul-
ling van al onze wensen neemt niet weg dat wij toch dood zul-
len gaan. Het is dus goed ons te realiseren dat wij vandaag al-
len leven in dit werelddorp en wij ook deze wereld weer verla-
ten zullen. Het is de angst te zullen sterven die maakt dat wij
onze innerlijke en uiterlijke grenzen bewaken. Minder goede
eigenschappen in onszelf veranderen, is een vorm van sterven.
Het is een afscheid van wie we waren, van het beeld dat we
hadden van onszelf. Ja, we bevaren innerlijke en uiterlijke we-
reldzeeën en doorkruisen innerlijke en uiterlijke woestijnen
door ons zelf ‘onder handen te nemen’, geleid door een gevoel
van rechtvaardigheid. En dat zal de onze kijk op de gang door
de wereld aanzienlijk veranderen. We zullen ons betrokken
voelen en uiteindelijk ‘de wereld omarmen’. Dat dat niet kan
zonder onszelf te begrijpen en te doorzien, onszelf onze mis-
stappen te vergeven, moge duidelijk zijn. Dat moed nodig is
om dit stappenplan te gaan, spreekt voor zich.

In deze derde stap zult u zien hoe dat te bereiken is. “Als
we vrij zijn van emoties waarmee we onszelf schaden, kunnen
wij ook een echt wolwassen mens worden, die zijn vervulling
heeft bereikt”.

Empathie
De vierde stap behandelt empathie. In een wereld waarin we
lijden liever wegdrukken, betekent het verkrijgen van empa-
thie juist dat ons hart ‘breekt’ bij het zien van lijden. Lijden
als deel van het leven is ook een pad naar wijsheid. Dat dit zo
blijkt te zijn getuigen de vele o.a. Griekse toneelstukken,
waarin drama’s werden opgevoerd om de toeschouwers te be-

wegen tot empathie. Deze stukken leerden en leren de mensen
over hun eigen situatie na te denken.

Zo kan uw recensente aanhalen, dat er in Iran de maand
Moharram bestaat, de rouwmaand, waarin met name de twee
dagen Tasuah en Ashoerah herdacht en innerlijk beleefd wor-
den. Het zijn de dagen van de pelgrimstocht naar Mekka,
waarin de karavaan van Imam Hossein, waaronder trouwe vol-
gelingen, vrouwen en kinderen, in de val wordt gelokt, uitge-
hongerd wordt, en uiteindelijk jammerlijk verslagen wordt
door de tegenstanders. Uiteindelijk ‘zien’ we Imam Hossein,
kleinzoon van de profeet Mohammad zijn eigen kleine zoon
Asghar de lucht in tillen om water af te smeken voor de vrou-
wen en zieken die in de tenten achterbleven. Een meedogenlo-
ze pijl doorboort de keel van het kleine kind. Imam Hossein
levert als laatst overgebleven man een slag van man tot man.
Maar niet alvorens naar de tent van zijn zuster Hazrat Zainab
te zijn gaan om haar te zeggen dat als zij, de vrouwen en de
kinderen gevangen genomen zullen worden, zich niet moeten
wreken, want dan is alles ‘voor niets geweest’. In de straten
van Iran wordt dit met klaagliederen herdacht. Optochten gaan
door de straat terwijl de bevolking, in diepe rouw, met beide
handen op de borst slaat op de maat van muziek. Alsof het zo-
pas was gebeurd. Dit verhaal gaat natuurlijk nog verder.. maar
in het voornamelijk shi’itische Iran delen alle mensen dit in-
tense verdriet, ongeacht rang of stand. Ze huilen om het ver-
driet en onrecht dat de Heilige Familie achtervolgde, en ze
huilen om het verlies van eigen geliefden, hetzij gestorven tij-
dens de oorlog Irak – Iran als martelaren, of elk ander verdriet.
Het verdriet is niet minder dan het verdriet van degene die
zich de tocht van Jezus van Nazareth voor de geest haalt…de
vernedering, de dorst, de pijn, de slagen, de wanhoop van de
omstanders en volgelingen en de uiteindelijke kruisdood. Het
is deze ‘eigenheid’ van de bevolking die maakt wat ze zijn,
wat ze voelen en hoe ze open staan voor veranderingen, maar
niet ten koste van dat wat hen bindt. Immers…het kind hoeft
niet met het badwater te verdwijnen? Want …

Karen zegt : “Als het verstand niet wordt getemperd door
compassie of empathie, kan het de mens naar een moreel va-
cuüm voeren”. Zelfs als we willen aannemen dat het verhaal
gebaseerd is op fictie, kunnen wij meeleven, meebeleven, zo-
als wij bijvoorbeeld ook een tv-feuilleton niet missen willen,
om te weten wat er met de hoofdpersoon gebeuren gaat in de
volgende aflevering.

In de derde stap stond compassie voor onszelf centraal. In
deze vierde stap hebben wij kunnen leren dat onze eigen pijn,
hoe en waar dan ook ervaren, ‘een les in compassie’ kan zijn.

Opmerkzaamheid (Mindfulness)
In de vijfde stap zien we hoe Mindfulness, het verkrijgen van
enige afstand van het ego, dat een van de oefeningen was
waardoor de Boeddha tot verlichting kwam. Maar al te vaak
nemen wij aan dat wij in bepaalde vervelende omstandigheden
geraken door de schuld van een ander. De ander is de oorzaak
van onze pijn. Maar als we naar onszelf toe opmerkzaam zijn,
zullen we wellicht stuiten op een woede die al in ons huisde,
waardoor wij agressief en destructief reageren. De befaamde
‘druppel die de emmer doet overlopen’. Als we weten waarom
die woede in ons ‘beweegt’, hebben we ook meteen de moti-
vatie dit te veranderen. Opmerkzaamheid is niet het doel, maar
kan wel een gewoonte worden. Is het een gewoonte geworden,
dan kan worden overgegaan naar …
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Nu wordt met de vondst van de Nag Hammadigeschriften in
1945 duidelijk dat dit aspect van het christendom — na de eer-
ste jaren — eeuwenlang niet is overgedragen. In de Bijbel zo-
als we die kennen, staat hier niets over vermeld. Tegelijkertijd
zien we dat in de wereld steeds meer chaos ontstaat. Chaos op
wereldniveau duidt erop dat de goddelijke wetten steeds meer
worden overtreden. Dit overtreden noemen we zondigen. Zon-
digen is namelijk het niet in overeenstemming leven met de
goddelijke wetten.

Nu de meditatie die Jezus en de zijnen beoefenden, verlo-
ren is gegaan door mondelinge overdracht, zien we dat het
deel van de mensheid dat wakker is, zoekt naar oosterse medi-
tatievormen, om dát te vinden wat Jezus en zijn apostelen toen
ook vonden:  het directe contact met de eigen goddelijke bron,
met als resultante: innerlijk weten. Gnosis, waarvan Jezus zegt
dat het zonder dit niet lukt om God te realiseren. Dit realiseren
is het uiteindelijke doel van elke religie.

In het christendom is de nadruk gelegd op het ontwikkelen
van deugden. Wat Jezus aanreikte was inzicht én een methode
om dat inzicht te verwerven, om op grond van dat inzicht te
handelen, te denken en te spreken. Het gaat dus niet alleen om
wat Hij voorleefde en zei, maar ook om wat Hij hen leerde:
door verstilling en transcenderen het doel bereiken. Door het
verwerven van dit inzicht en het contact met de eigen trans-
cendente goddelijke bron groeien spontaan de deugden in de
mens. Deugden zijn dus een gevolg.

Het christendom na Jezus heeft

oorzaak en gevolg omgedraaid.
Goede werken ontstaan als gevolg van contact met de godde-
lijke bron, met als hulpmiddel meditatie die je in die transcen-
dente bron brengt. En als je regelmatig in die bron aanwezig
bent met je bewustzijn, dan groeit er inzicht in de essentie van
het leven, geloven wordt innerlijk weten. Dan vinden ook

openbaringen in je plaats en is de mens in staat godzaligheid te
bereiken. Onderzoek daarom voor jezelf welke meditatiemet-
hode het best bij jou past om dat te doen en te ervaren wat Je-
zus en de zijnen ervoeren, 2000 jaar geleden. Dan ben je met
de oorzaak bezig en komt het gevolg vanzelf. De oorzaak is
het contact met de goddelijke bron, het gevolg is het Konink-
rijk der Hemelen. Jezus zei daarover: “Er is licht in een mens

van licht en hij verlicht de hele wereld. Wanneer hij geen licht

geeft, is er duisternis.”

De methode die ik zelf al 35 jaar dagelijks beoefen, is
transcendente meditatie, zoals die verspreid is in alle landen
van de wereld door de grondlegger van de TM-beweging: Ma-
harishi Mahesh Yoki. Hij heeft deze methode aan de mensheid
geschonken, los van elke religie. Hij heeft bewust geen nieuwe
religie willen stichten, maar de mensheid de mogelijkheid ge-
boden zelf te komen tot innerlijk weten en daardoor de essen-
tie van de eigen religie te ontdekken.

Tijdens de H. Mis leggen we eens per week contact met de
goddelijke bron. Door thuis de overige zes dagen een medita-
tietechniek te beoefenen waardoor je ook contact legt met die
goddelijke bron, zorg je voor een versnelling van je eigen in-
nerlijke ontwikkeling. Dat leidt tot innerlijk weten. Dan doe je
wat Jezus bedoelde met de opmerking: “ga naar je binnenka-

mer en ontmoet daar de Vader”.

De goede werken en het geluk volgen vanzelf. Bedenk
daarbij Zijn woorden: “Als je het niet door innerlijk weten ver-

krijgt, zul je het niet vinden”.

Theo Mensink : Theo is actief als priester in de VKK sinds 2001. Het

was voor hem geen late roeping, maar een laat antwoord op de vraag

sinds zijn 18e. Een atheïstische vriend schonk hem in 1982 “De We-

tenschap der Sacramenten ” van Mgr. Leadbeater. Toen werd duidelijk

dat het de VKK moest zijn. Theo is momenteel eerstaanwezend pries-

ter in de kerkgemeente Den Haag.

* * *
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Hij preekte in een paar gehuchten

Hij preekte in een paar gehuchten.

Toch dringen er, na zoveel jaar,

nog Schrift en steeds opnieuw geruchten

van Hem door, terwijl Hij daar

slechts even heeft gepreekt, en werd gedood.

Dat kleine plekje op de kaart

werd door zijn leven groot

Omdat het de herinnering bewaart

aan Hem, Zijn daad, Zijn woord.

Zijn telkens weer belijden

van Zijn Vader. Ook in zijn lijden,

toen hij werd vermoord.

Hij preekte in een paar gehuchten

zoals nog niemand had gehoord

(Theo van Reen)

Compassie met onszelf hebben
De derde stap vertelt ons hoe wij compassie met onszelf kunnen
hebben, en zouden moeten hebben. Zij stelt dat wij “een biolo-
gische behoefte hebben verzorgd te worden en voor anderen te
zorgen”. Maar daarnaast bekritiseren we anderen juist om ei-
genschappen waaraan we ons bij onszelf het meest ergeren. “Dit
kan ertoe leiden dat we minder bewonderenswaardige trekjes
van ons op anderen projecteren”, als een vervormde kijk door
een compensatie van ons eigen minderwaardigheidsgevoel.

Lijden hoort bij het leven. Het wordt niemand bespaart.
Zelfs als wij onze wensen vervuld zien, hoort daarbij dat een
ander zijn wensen niet vervuld ziet gaan. En zelfs de vervul-
ling van al onze wensen neemt niet weg dat wij toch dood zul-
len gaan. Het is dus goed ons te realiseren dat wij vandaag al-
len leven in dit werelddorp en wij ook deze wereld weer verla-
ten zullen. Het is de angst te zullen sterven die maakt dat wij
onze innerlijke en uiterlijke grenzen bewaken. Minder goede
eigenschappen in onszelf veranderen, is een vorm van sterven.
Het is een afscheid van wie we waren, van het beeld dat we
hadden van onszelf. Ja, we bevaren innerlijke en uiterlijke we-
reldzeeën en doorkruisen innerlijke en uiterlijke woestijnen
door ons zelf ‘onder handen te nemen’, geleid door een gevoel
van rechtvaardigheid. En dat zal de onze kijk op de gang door
de wereld aanzienlijk veranderen. We zullen ons betrokken
voelen en uiteindelijk ‘de wereld omarmen’. Dat dat niet kan
zonder onszelf te begrijpen en te doorzien, onszelf onze mis-
stappen te vergeven, moge duidelijk zijn. Dat moed nodig is
om dit stappenplan te gaan, spreekt voor zich.

In deze derde stap zult u zien hoe dat te bereiken is. “Als
we vrij zijn van emoties waarmee we onszelf schaden, kunnen
wij ook een echt wolwassen mens worden, die zijn vervulling
heeft bereikt”.

Empathie
De vierde stap behandelt empathie. In een wereld waarin we
lijden liever wegdrukken, betekent het verkrijgen van empa-
thie juist dat ons hart ‘breekt’ bij het zien van lijden. Lijden
als deel van het leven is ook een pad naar wijsheid. Dat dit zo
blijkt te zijn getuigen de vele o.a. Griekse toneelstukken,
waarin drama’s werden opgevoerd om de toeschouwers te be-

wegen tot empathie. Deze stukken leerden en leren de mensen
over hun eigen situatie na te denken.

Zo kan uw recensente aanhalen, dat er in Iran de maand
Moharram bestaat, de rouwmaand, waarin met name de twee
dagen Tasuah en Ashoerah herdacht en innerlijk beleefd wor-
den. Het zijn de dagen van de pelgrimstocht naar Mekka,
waarin de karavaan van Imam Hossein, waaronder trouwe vol-
gelingen, vrouwen en kinderen, in de val wordt gelokt, uitge-
hongerd wordt, en uiteindelijk jammerlijk verslagen wordt
door de tegenstanders. Uiteindelijk ‘zien’ we Imam Hossein,
kleinzoon van de profeet Mohammad zijn eigen kleine zoon
Asghar de lucht in tillen om water af te smeken voor de vrou-
wen en zieken die in de tenten achterbleven. Een meedogenlo-
ze pijl doorboort de keel van het kleine kind. Imam Hossein
levert als laatst overgebleven man een slag van man tot man.
Maar niet alvorens naar de tent van zijn zuster Hazrat Zainab
te zijn gaan om haar te zeggen dat als zij, de vrouwen en de
kinderen gevangen genomen zullen worden, zich niet moeten
wreken, want dan is alles ‘voor niets geweest’. In de straten
van Iran wordt dit met klaagliederen herdacht. Optochten gaan
door de straat terwijl de bevolking, in diepe rouw, met beide
handen op de borst slaat op de maat van muziek. Alsof het zo-
pas was gebeurd. Dit verhaal gaat natuurlijk nog verder.. maar
in het voornamelijk shi’itische Iran delen alle mensen dit in-
tense verdriet, ongeacht rang of stand. Ze huilen om het ver-
driet en onrecht dat de Heilige Familie achtervolgde, en ze
huilen om het verlies van eigen geliefden, hetzij gestorven tij-
dens de oorlog Irak – Iran als martelaren, of elk ander verdriet.
Het verdriet is niet minder dan het verdriet van degene die
zich de tocht van Jezus van Nazareth voor de geest haalt…de
vernedering, de dorst, de pijn, de slagen, de wanhoop van de
omstanders en volgelingen en de uiteindelijke kruisdood. Het
is deze ‘eigenheid’ van de bevolking die maakt wat ze zijn,
wat ze voelen en hoe ze open staan voor veranderingen, maar
niet ten koste van dat wat hen bindt. Immers…het kind hoeft
niet met het badwater te verdwijnen? Want …

Karen zegt : “Als het verstand niet wordt getemperd door
compassie of empathie, kan het de mens naar een moreel va-
cuüm voeren”. Zelfs als we willen aannemen dat het verhaal
gebaseerd is op fictie, kunnen wij meeleven, meebeleven, zo-
als wij bijvoorbeeld ook een tv-feuilleton niet missen willen,
om te weten wat er met de hoofdpersoon gebeuren gaat in de
volgende aflevering.

In de derde stap stond compassie voor onszelf centraal. In
deze vierde stap hebben wij kunnen leren dat onze eigen pijn,
hoe en waar dan ook ervaren, ‘een les in compassie’ kan zijn.

Opmerkzaamheid (Mindfulness)
In de vijfde stap zien we hoe Mindfulness, het verkrijgen van
enige afstand van het ego, dat een van de oefeningen was
waardoor de Boeddha tot verlichting kwam. Maar al te vaak
nemen wij aan dat wij in bepaalde vervelende omstandigheden
geraken door de schuld van een ander. De ander is de oorzaak
van onze pijn. Maar als we naar onszelf toe opmerkzaam zijn,
zullen we wellicht stuiten op een woede die al in ons huisde,
waardoor wij agressief en destructief reageren. De befaamde
‘druppel die de emmer doet overlopen’. Als we weten waarom
die woede in ons ‘beweegt’, hebben we ook meteen de moti-
vatie dit te veranderen. Opmerkzaamheid is niet het doel, maar
kan wel een gewoonte worden. Is het een gewoonte geworden,
dan kan worden overgegaan naar …
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een westerse vrouw niet eenvoudig is zich staande te houden in
een land waar andere normen en waarden heersen dan in het
Westen. Dit kon dan ook alleen door openstelling voor een an-
dere leefwijze, door erin ‘op’ te gaan. Het is mogelijk ons in te
leven in een andere leefwijze, te leven in andere omstandighe-
den zonder onze eigen ideeën geweld aan te doen. In feite breidt
zich daardoor het begrip voor elkaar uit. Het voegt iets aan ons
toe, en daardoor groeien wij in het besef dat waar dan ook ter
wereld wij allen hetzelfde willen.: vrede, vreugde en geluk.
Daardoor kunnen wij ook begrijpen dat nieuwkomers in ons
land tijd nodig hebben hun plaats te verwerven, en dat dat niet
lukt als wij niet begrijpen hoe moeilijk het is veel van het ge-
leerde af te leren, en toch te verblijven in de ‘eigen kern’.

Onze tijd is rijp voor nieuwe waarden en inzichten, voor
nieuwe afspraken, die we met onszelf en de ander kunnen ma-
ken; en af te zien van het pijn toebrengen aan anderen.

Toen Karen Armstrong in 2008 een prijs won, stelde zij
aan TED ²) voor haar te helpen met het opstellen van “Charter

for Compassion”.
In Reflectie nr. 4, winter 2010 heeft Dr. Hans Feddema

een heel artikel aan “De Kracht van Liefde en Mededogen ge-
wijd”, waarin zijdelings nog werd gememoreerd aan dit initia-
tief, dat in november 2009 in Amsterdam werd gelanceerd.
Ook in een groot aantal steden, maar liefst 60 locaties, over de
hele wereld werd dit kort en krachtige manifest aan bekende
politici, wetenschappers en verschillende religieuze en ethi-
sche tradities bekend gemaakt en aangeboden. In Reflectie nr.
3, 2010, staat een artikel van Ojas Th. de Ronde “Compassie

– Verbindende kracht in een verscheurde wereld” dat uitge-
breid ingaat op dit manifest, waarin opgenomen een verkorte
versie van dit Handvest. Om deze “Charter” te doen slagen, is
een gedragsverandering in de mensheid onontbeerlijk. Wel-
licht is het zinvol e.e.a. nog eens terug te lezen, te meer daar
hieruit voortvloeiend in dit nummer een aantal pagina’s wordt
gewijd aan het recent verschenen boek “Compassie” (6 januari
j.l.) Daarover dan nu meer.

Compassie, wat houdt dat in?
Volgens Karen Armstrong wordt ‘compassie’ bijna altijd ver-
taald met medelijden. Zij stelt echter dat compassie ‘onder-
gaan met een ander’, ‘ons in een ander verplaatsen’ betekent.
Wij kunnen onszelf vast wel een situatie voor de geest halen
waarin wij zelf compassie nodig hadden. En hoe we ons voe-
len als deze compassie in onze omgeving niet te vinden is. Het
is de zelfzucht van de mens die de weg naar compassie blok-
keert. Karen stelt dat zelfzucht of egoïsme geworteld is in de
‘oude hersenen’, die we hebben geërfd van de reptielen die
zo’n vijfhonderdmiljoen jaren geleden vanuit het oerslijk aan
land kropen. Neurowetenschappers noemden de mechanismen
waardoor zij gedreven werden de vier V’s: zich voeden, vech-
ten, vluchten en zich voortplanten. In de loop van duizenden
jaren ontwikkelde de mens ook nieuwe hersenen, de neocor-
tex, waarop ons denkvermogen berust. Die vier V’s staan ech-
ter nog steeds aan de basis van al onze activiteiten. En tegen-
woordig hebben we ‘liever gelijk dan compassie te voelen’.

Voor degenen die niet weten waar te beginnen met het ont-
wikkelen van compassie, is dit boek geschreven.

Het twaalfstappenplan is niet afhankelijk van een religieu-
ze overtuiging of een geloof in het bovennatuurlijke. Wel kan
gesteld worden dat alle religieuze, filosofische en ethische tra-
dities gebaseerd zijn op het principe van compassie.

Het twaalfstappenplan in vogelvlucht.
Karen stelt, dat deze twaalf stappen “in de ware zin van het
woord educatief zijn”, waarbij zij uitlegt dat het woord educatie
komt uit het latijnse educere dat zoveel betekent als ‘naar buiten
brengen’. Daarin is zij heel goed geslaagd. Het is een educatief
boek, voorzien van vele voorbeelden uit de geschiedenis van de
oudheid, gelardeerd met uitspraken van wijzen en Leraren door
de vele eeuwen heen. Daarbij dient m.i. aangetekend te worden,
dat de tekst van het boek ook, en misschien wel met name, uit-
nodigt tot diepe reflectie van onszelf, de ander, de omgeving
waarin wij leven en uiteindelijk de hele wereld.

Wat is compassie?
Door de ontwikkeling van onze neocortex zijn wij in staat com-
passie te tonen. Wij hebben compassie in ons. Maar hoe wij die
naar buiten kunnen leiden, is een kwestie van training van onze
reacties vanuit de ‘Gulden Regel’ anderen te behandelen zoals
wij zelf behandeld willen worden. Belangrijk daarbij is onze ei-
gen, al dan niet seculiere, traditie te verkennen: te bezien wat
daarin over compassie wordt gezegd, en wat deze reis naar com-
passie, zoals zij het noemt, met zich mee brengt. Steeds zal zij
ons, door het hele stappenplan heen, terugvoeren naar histori-
sche uitspraken van wijsheidsleraren zoals o.a. Lao Tse, Confu-
cius, de Boeddha, Socrates, Dalai Lama en vele andere grote fi-
guren uit het verleden. Ook uitspraken in verschillende ‘Heilige
Schriften’ komen veelvuldig aan de orde ³).

Door het hele stappenplan heen, nodigt zij ons uit door mid-
del van vraagstelling onze bevindingen en ervaringen innerlijk
te reflecteren. Zij zet historie tegen het licht van de huidige tijd.
Door dit te doen maakt zij ons bewust van eeuwige waarheden;
maakt zij ons bewust dat ‘tijd’ onderhevig is aan veranderingen,
geen consistentie heeft, maar dat door de tijd heen er waarden
en normen gelden, die het leven in ieder tijdvak aangenamer
maakten. In dit boek huizen oplossingen, vanuit welk standpunt
ook bezien. Of wij de mens bezien vanuit de evolutieleer, of
vanuit God en goddelijk bewustzijn, of beide, welke weg we
ook bewandelen, steeds weer komen we uit op de hoogste nor-
men en waarden. En deze staan garant voor medemenselijkheid,
voor compassie, het ‘ik en jij’ wordt ‘wij’. Herinneren wij ons
de uitspraak :”Gedeelde smart maakt halve smart”.

Bewustwording van onze eigen wereld
De tweede stap maakt ons bewust van onze eigen wereld. Elke
cultuur kent de mythe van de held. De held die ziet dat er iets
in de samenleving niet klopt, maar daar geen antwoorden op
heeft. Daartoe vertrekt hij voor een zoektocht. Hij leidt ontbe-
ringen op deze zoektocht, en laat soms zelfs het leven. Dit no-
digt ons uit ons te verplaatsen in zijn ontberingen. Uit liefde
voor deze held kunnen wij kiezen ons te plaatsen in zijn voet-
sporen en zullen we zien dat deze held zeeën overstak, woes-
tijnen doorkruiste; moest afzien van de beschutting van de om-
geving waarin hij geboren werd. De held verkende de wereld
en nam het beste daaruit mee. En samenvattend was dat: com-
passie. Als ons oog daarvoor geopend wordt, hoeven we geen
zeeën en woestijnen meer te doorkruisen. Dan zien we dat in
onze eigen omgeving genoeg te doen is. Onze omgeving heeft
zich inmiddels uitgebreid tot het door Karen genoemde
‘werelddorp’. Dat betekent, dat wij door (innerlijke) woestij-
nen en zeeën over te steken, kunnen komen tot compassie met
en voor de hele wereld.
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Het ontkende geheim van Maria Magdalena

Ojas Th. de Ronde

De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen was een belangrijk element van de leefstijl van de gnostieke christenen in het be-

gin van onze jaartelling. Lange tijd was ons dit alleen maar bekend uit de felle verwijten hierover van de orthodoxe kerkvaders in

de derde en vierde eeuw. Tertullianus bijvoorbeeld sprak er schande van dat in bijeenkomsten van gnostische christenen ook

vrouwen het woord mochten voeren of soms zelfs voor mochten gaan in de liturgie. Dit standpunt werd ook door het orthodoxe

christendom overgenomen. En toen dit in de vierde eeuw tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen, werd deze gelijkwaardigheid van

mannen en vrouwen als ketters veroordeeld en werden de bronnen vernietigd die aangaven dat Jezus hier anders over dacht.

Bronnen, waarin bijvoorbeeld nog duidelijk gesteld werd dat Maria Magdalena een bijzondere plaats innam naast Jezus, als zijn

levensgezellin en als zijn belangrijkste leerlinge, werden vernietigd. Voor een betekenisvolle plaats van deze vrouw was geen

plaats meer in het orthodoxe christendom en Maria Magdalena werd in 591 door paus Gregorius zelfs tot zondares verklaard.

Dit betekende een enorme verschraling van de christelijke spiritualiteit door de eeuwen heen.

Maar gelukkig veranderen nu de tijden. Herbronning, en met
name de vondst van de gnostieke bibliotheek in Nag Hammadi
(1), hebben het leven van Jezus en van de oorspron-kelijke be-
weging rond hem in een totaal nieuw licht gezet. Het wordt nu
steeds duidelijker dat Jezus aanvankelijk een leven leidde zo-
als alle andere mannen van zijn tijd en dus getrouwd was, en
wel met Maria Magdalena. Die band bleef ook, toen Jezus bij
zijn doop in de Jordaan tot Gods gezalfde, tot Christus werd,
en als wijsheidsleraar het aanbreken van Gods Rijk in de har-
ten van ieder mens ging verkondigen. Maria werd Jezus’ eer-
ste ingewijde, de vrouw ‘die het Al’ kende. Zo bleef zij ook na
Jezus’ dood de ‘apostola apostolorum’, de apostel van de
apostelen, en onderwees zij haar mannelijke broeders.

Goed nieuws
Dat is het goede nieuws van het historisch onderzoek: Jezus
was een mens zoals wij en heeft in zijn leven laten zien dat het
voor ieder mogelijk is een Christus te worden en de eigen god-

delijke natuur te ontdekken. Zijn levensgezellin Maria Magda-
lena was de eerste die dit mocht ervaren en hierover aan ande-
ren vertellen.

Dit besef kan een belangrijke impuls betekenen voor een
spirituele levensstijl waarin het leven, zoals dat gegeven is,
weer uitgangspunt wordt. En waarin intimiteit, liefde en open-
heid tussen man en vrouw weer spirituele waarden worden.

In dit artikel gaan we in op wat er momenteel over het le-
ven van Jezus en Maria Magdalena bekend is en hoe dit in
onze tijd beleefd wordt. In een volgend artikel gaan we dan
dieper in de op de esoterische betekenis hiervan: het besef dat
het mannelijke en vrouwelijke twee polen zijn van het Ene.

Een nieuwe tijd
In Johannes 19:38-42 vinden we een diepzinnig en ontroerend
Paasverhaal over de unieke relatie tussen Jezus en Maria. Ma-
ria Magdalena, de belangrijkste leerlinge en levensgezellin
van Jezus, heeft moeten toezien hoe haar geliefde Jezus aan

het kruis ter dood wordt gebracht en daarna door haar
vader Jozef uit Arimathea in een nieuw graf in zijn tuin
begraven is. In haast, want vlak daarop was het een
Joodse rustdag.

Maar de dag daarna gaat Maria al vroeg in de mor-
gen naar dat graf, om er te rouwen. Maar ze vindt het
graf leeg! Wanhopig gaat ze op zoek naar zijn dode
lichaam, maar vindt het nergens en ze wordt bang dat
men het lichaam heeft weggehaald zonder haar iets te
vertellen. Dan, in een waas van liefdesverdriet, meent ze
de tuinman te zien en vraagt ook hem of die weet waar
Jezus is neergelegd. Op dat moment hoort ze haar naam:
‘Maria!’ En onmiddellijk herkent ze in de tuinman haar
geliefde Jezus. En diep uit haar hart welt het op: ‘Rab-
boeni… Meester’. En ze wil hem weer aanraken, zoals
vroeger. >>
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een westerse vrouw niet eenvoudig is zich staande te houden in
een land waar andere normen en waarden heersen dan in het
Westen. Dit kon dan ook alleen door openstelling voor een an-
dere leefwijze, door erin ‘op’ te gaan. Het is mogelijk ons in te
leven in een andere leefwijze, te leven in andere omstandighe-
den zonder onze eigen ideeën geweld aan te doen. In feite breidt
zich daardoor het begrip voor elkaar uit. Het voegt iets aan ons
toe, en daardoor groeien wij in het besef dat waar dan ook ter
wereld wij allen hetzelfde willen.: vrede, vreugde en geluk.
Daardoor kunnen wij ook begrijpen dat nieuwkomers in ons
land tijd nodig hebben hun plaats te verwerven, en dat dat niet
lukt als wij niet begrijpen hoe moeilijk het is veel van het ge-
leerde af te leren, en toch te verblijven in de ‘eigen kern’.

Onze tijd is rijp voor nieuwe waarden en inzichten, voor
nieuwe afspraken, die we met onszelf en de ander kunnen ma-
ken; en af te zien van het pijn toebrengen aan anderen.

Toen Karen Armstrong in 2008 een prijs won, stelde zij
aan TED ²) voor haar te helpen met het opstellen van “Charter

for Compassion”.
In Reflectie nr. 4, winter 2010 heeft Dr. Hans Feddema

een heel artikel aan “De Kracht van Liefde en Mededogen ge-
wijd”, waarin zijdelings nog werd gememoreerd aan dit initia-
tief, dat in november 2009 in Amsterdam werd gelanceerd.
Ook in een groot aantal steden, maar liefst 60 locaties, over de
hele wereld werd dit kort en krachtige manifest aan bekende
politici, wetenschappers en verschillende religieuze en ethi-
sche tradities bekend gemaakt en aangeboden. In Reflectie nr.
3, 2010, staat een artikel van Ojas Th. de Ronde “Compassie

– Verbindende kracht in een verscheurde wereld” dat uitge-
breid ingaat op dit manifest, waarin opgenomen een verkorte
versie van dit Handvest. Om deze “Charter” te doen slagen, is
een gedragsverandering in de mensheid onontbeerlijk. Wel-
licht is het zinvol e.e.a. nog eens terug te lezen, te meer daar
hieruit voortvloeiend in dit nummer een aantal pagina’s wordt
gewijd aan het recent verschenen boek “Compassie” (6 januari
j.l.) Daarover dan nu meer.

Compassie, wat houdt dat in?
Volgens Karen Armstrong wordt ‘compassie’ bijna altijd ver-
taald met medelijden. Zij stelt echter dat compassie ‘onder-
gaan met een ander’, ‘ons in een ander verplaatsen’ betekent.
Wij kunnen onszelf vast wel een situatie voor de geest halen
waarin wij zelf compassie nodig hadden. En hoe we ons voe-
len als deze compassie in onze omgeving niet te vinden is. Het
is de zelfzucht van de mens die de weg naar compassie blok-
keert. Karen stelt dat zelfzucht of egoïsme geworteld is in de
‘oude hersenen’, die we hebben geërfd van de reptielen die
zo’n vijfhonderdmiljoen jaren geleden vanuit het oerslijk aan
land kropen. Neurowetenschappers noemden de mechanismen
waardoor zij gedreven werden de vier V’s: zich voeden, vech-
ten, vluchten en zich voortplanten. In de loop van duizenden
jaren ontwikkelde de mens ook nieuwe hersenen, de neocor-
tex, waarop ons denkvermogen berust. Die vier V’s staan ech-
ter nog steeds aan de basis van al onze activiteiten. En tegen-
woordig hebben we ‘liever gelijk dan compassie te voelen’.

Voor degenen die niet weten waar te beginnen met het ont-
wikkelen van compassie, is dit boek geschreven.

Het twaalfstappenplan is niet afhankelijk van een religieu-
ze overtuiging of een geloof in het bovennatuurlijke. Wel kan
gesteld worden dat alle religieuze, filosofische en ethische tra-
dities gebaseerd zijn op het principe van compassie.

Het twaalfstappenplan in vogelvlucht.
Karen stelt, dat deze twaalf stappen “in de ware zin van het
woord educatief zijn”, waarbij zij uitlegt dat het woord educatie
komt uit het latijnse educere dat zoveel betekent als ‘naar buiten
brengen’. Daarin is zij heel goed geslaagd. Het is een educatief
boek, voorzien van vele voorbeelden uit de geschiedenis van de
oudheid, gelardeerd met uitspraken van wijzen en Leraren door
de vele eeuwen heen. Daarbij dient m.i. aangetekend te worden,
dat de tekst van het boek ook, en misschien wel met name, uit-
nodigt tot diepe reflectie van onszelf, de ander, de omgeving
waarin wij leven en uiteindelijk de hele wereld.

Wat is compassie?
Door de ontwikkeling van onze neocortex zijn wij in staat com-
passie te tonen. Wij hebben compassie in ons. Maar hoe wij die
naar buiten kunnen leiden, is een kwestie van training van onze
reacties vanuit de ‘Gulden Regel’ anderen te behandelen zoals
wij zelf behandeld willen worden. Belangrijk daarbij is onze ei-
gen, al dan niet seculiere, traditie te verkennen: te bezien wat
daarin over compassie wordt gezegd, en wat deze reis naar com-
passie, zoals zij het noemt, met zich mee brengt. Steeds zal zij
ons, door het hele stappenplan heen, terugvoeren naar histori-
sche uitspraken van wijsheidsleraren zoals o.a. Lao Tse, Confu-
cius, de Boeddha, Socrates, Dalai Lama en vele andere grote fi-
guren uit het verleden. Ook uitspraken in verschillende ‘Heilige
Schriften’ komen veelvuldig aan de orde ³).

Door het hele stappenplan heen, nodigt zij ons uit door mid-
del van vraagstelling onze bevindingen en ervaringen innerlijk
te reflecteren. Zij zet historie tegen het licht van de huidige tijd.
Door dit te doen maakt zij ons bewust van eeuwige waarheden;
maakt zij ons bewust dat ‘tijd’ onderhevig is aan veranderingen,
geen consistentie heeft, maar dat door de tijd heen er waarden
en normen gelden, die het leven in ieder tijdvak aangenamer
maakten. In dit boek huizen oplossingen, vanuit welk standpunt
ook bezien. Of wij de mens bezien vanuit de evolutieleer, of
vanuit God en goddelijk bewustzijn, of beide, welke weg we
ook bewandelen, steeds weer komen we uit op de hoogste nor-
men en waarden. En deze staan garant voor medemenselijkheid,
voor compassie, het ‘ik en jij’ wordt ‘wij’. Herinneren wij ons
de uitspraak :”Gedeelde smart maakt halve smart”.

Bewustwording van onze eigen wereld
De tweede stap maakt ons bewust van onze eigen wereld. Elke
cultuur kent de mythe van de held. De held die ziet dat er iets
in de samenleving niet klopt, maar daar geen antwoorden op
heeft. Daartoe vertrekt hij voor een zoektocht. Hij leidt ontbe-
ringen op deze zoektocht, en laat soms zelfs het leven. Dit no-
digt ons uit ons te verplaatsen in zijn ontberingen. Uit liefde
voor deze held kunnen wij kiezen ons te plaatsen in zijn voet-
sporen en zullen we zien dat deze held zeeën overstak, woes-
tijnen doorkruiste; moest afzien van de beschutting van de om-
geving waarin hij geboren werd. De held verkende de wereld
en nam het beste daaruit mee. En samenvattend was dat: com-
passie. Als ons oog daarvoor geopend wordt, hoeven we geen
zeeën en woestijnen meer te doorkruisen. Dan zien we dat in
onze eigen omgeving genoeg te doen is. Onze omgeving heeft
zich inmiddels uitgebreid tot het door Karen genoemde
‘werelddorp’. Dat betekent, dat wij door (innerlijke) woestij-
nen en zeeën over te steken, kunnen komen tot compassie met
en voor de hele wereld.
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Het ontkende geheim van Maria Magdalena

Ojas Th. de Ronde

De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen was een belangrijk element van de leefstijl van de gnostieke christenen in het be-

gin van onze jaartelling. Lange tijd was ons dit alleen maar bekend uit de felle verwijten hierover van de orthodoxe kerkvaders in

de derde en vierde eeuw. Tertullianus bijvoorbeeld sprak er schande van dat in bijeenkomsten van gnostische christenen ook

vrouwen het woord mochten voeren of soms zelfs voor mochten gaan in de liturgie. Dit standpunt werd ook door het orthodoxe

christendom overgenomen. En toen dit in de vierde eeuw tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen, werd deze gelijkwaardigheid van

mannen en vrouwen als ketters veroordeeld en werden de bronnen vernietigd die aangaven dat Jezus hier anders over dacht.

Bronnen, waarin bijvoorbeeld nog duidelijk gesteld werd dat Maria Magdalena een bijzondere plaats innam naast Jezus, als zijn

levensgezellin en als zijn belangrijkste leerlinge, werden vernietigd. Voor een betekenisvolle plaats van deze vrouw was geen

plaats meer in het orthodoxe christendom en Maria Magdalena werd in 591 door paus Gregorius zelfs tot zondares verklaard.

Dit betekende een enorme verschraling van de christelijke spiritualiteit door de eeuwen heen.

Maar gelukkig veranderen nu de tijden. Herbronning, en met
name de vondst van de gnostieke bibliotheek in Nag Hammadi
(1), hebben het leven van Jezus en van de oorspron-kelijke be-
weging rond hem in een totaal nieuw licht gezet. Het wordt nu
steeds duidelijker dat Jezus aanvankelijk een leven leidde zo-
als alle andere mannen van zijn tijd en dus getrouwd was, en
wel met Maria Magdalena. Die band bleef ook, toen Jezus bij
zijn doop in de Jordaan tot Gods gezalfde, tot Christus werd,
en als wijsheidsleraar het aanbreken van Gods Rijk in de har-
ten van ieder mens ging verkondigen. Maria werd Jezus’ eer-
ste ingewijde, de vrouw ‘die het Al’ kende. Zo bleef zij ook na
Jezus’ dood de ‘apostola apostolorum’, de apostel van de
apostelen, en onderwees zij haar mannelijke broeders.

Goed nieuws
Dat is het goede nieuws van het historisch onderzoek: Jezus
was een mens zoals wij en heeft in zijn leven laten zien dat het
voor ieder mogelijk is een Christus te worden en de eigen god-

delijke natuur te ontdekken. Zijn levensgezellin Maria Magda-
lena was de eerste die dit mocht ervaren en hierover aan ande-
ren vertellen.

Dit besef kan een belangrijke impuls betekenen voor een
spirituele levensstijl waarin het leven, zoals dat gegeven is,
weer uitgangspunt wordt. En waarin intimiteit, liefde en open-
heid tussen man en vrouw weer spirituele waarden worden.

In dit artikel gaan we in op wat er momenteel over het le-
ven van Jezus en Maria Magdalena bekend is en hoe dit in
onze tijd beleefd wordt. In een volgend artikel gaan we dan
dieper in de op de esoterische betekenis hiervan: het besef dat
het mannelijke en vrouwelijke twee polen zijn van het Ene.

Een nieuwe tijd
In Johannes 19:38-42 vinden we een diepzinnig en ontroerend
Paasverhaal over de unieke relatie tussen Jezus en Maria. Ma-
ria Magdalena, de belangrijkste leerlinge en levensgezellin
van Jezus, heeft moeten toezien hoe haar geliefde Jezus aan

het kruis ter dood wordt gebracht en daarna door haar
vader Jozef uit Arimathea in een nieuw graf in zijn tuin
begraven is. In haast, want vlak daarop was het een
Joodse rustdag.

Maar de dag daarna gaat Maria al vroeg in de mor-
gen naar dat graf, om er te rouwen. Maar ze vindt het
graf leeg! Wanhopig gaat ze op zoek naar zijn dode
lichaam, maar vindt het nergens en ze wordt bang dat
men het lichaam heeft weggehaald zonder haar iets te
vertellen. Dan, in een waas van liefdesverdriet, meent ze
de tuinman te zien en vraagt ook hem of die weet waar
Jezus is neergelegd. Op dat moment hoort ze haar naam:
‘Maria!’ En onmiddellijk herkent ze in de tuinman haar
geliefde Jezus. En diep uit haar hart welt het op: ‘Rab-
boeni… Meester’. En ze wil hem weer aanraken, zoals
vroeger. >>
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Maar dan hoort ze opnieuw die stem die haar zegt dat die tijd
voorbij is. Ze kan Jezus niet meer fysiek aanraken. Ze kan ook
niet meer vasthouden aan het beeld dat ze van Jezus had. Er is
een nieuwe tijd aangebroken, waarin Jezus niet meer fysiek
aanwezig is, maar waarin ieder die op hem vertrouwt diens
geesteskracht kan ervaren, een ‘gezalfde’, een ‘christus’ kan
worden. Maria krijgt nu de opdracht deze boodschap aan
Jezus’ vroegere leerlingen door te geven.

Een menselijke Jezus
Toen ik in 1970 in een rooms-katholieke kerk op deze manier
een paaspreek hield, liepen mensen boos de kerk uit. Ik had
mijn twijfels uitgesproken over de fysieke opstanding van Je-
zus na zijn dood. Dat zou het dogma van de lichamelijke ver-
rijzenis van Jezus onderuit halen. En ook: ik had Maria Mag-
dalena ‘de belangrijkste leerlinge’ van Jezus genoemd. Maar
was Petrus dan niet de belangrijkste leerling van Jezus? En
vooral: ik had Maria Magdalena de ‘levensgezellin’ van Jezus
genoemd. Hoe kon dat? Was Jezus dan ooit getrouwd ge-
weest? Jezus was toch de Zoon van God!? Die heeft toch nie-
mand nodig als levensgezellin!

Deze paaspreek leverde mij een preekverbod op. Ik mocht
niet meer preken en de gelovigen niet meer op deze manier ‘in
de war brengen’.

Daarbij stond ik natuurlijk niet alleen. Het was het moment
waarop de dogmatische katholieke kerk – na de opening die
geschapen was in Vaticanum II in de jaren ‘60 – de rijen weer
ging sluiten en haar basis weer ging zoeken in de traditionele
dogmatiek.

Maar de bijbelse herbronning, die in Vaticanum II was ge-
start, was niet meer te stuiten. Velen hadden daardoor in de ja-
ren ’60 een andere Jezus leren kennen: meer menselijk en te-
gelijk iemand die hen de weg kon wijzen naar ‘the God with-

in’. Bovendien was door de New Age-beweging het theosofi-
sche aanvoelen van de werkelijkheid een publiek geheim ge-
worden en kwamen gnostische geschriften overal op de markt.
Ook de eerste vertalingen van de Nag Hammadi geschriften
kwamen in omloop. Voor velen was dit een echte verademing.
Eindelijk weer teksten die je werkelijk inspireren.

Op deze golven van inspiratie kon toen ook de rockopera
Jezus Christ Superstar het licht zien. Zij werd in 1970 uitge-
bracht als album en vervolgens als musical op de planken ge-
bracht in Londen en op Broadway en verder in de hele wereld.
Het stuk behandelt de laatste week uit het leven van Jezus
waarin Jezus’ ster aan het rijzen is, de massa’s achter hem
aanlopen en de opperpriesters bang worden voor de invloed
die Jezus op het volk krijgt. De rockopera beschrijft dan hoe
Judas afstand neemt van Jezus, omdat in de ogen van Judas
Jezus – opgezweept door de massa’s – zelf gaat geloven dat
hij de almachtige Zoon van God is. Judas gelooft daar niet in,
vindt het gevaarlijk en wijst Jezus op zijn werkelijk menselij-
ke kracht: zijn in God gewortelde wijsheid en liefde. Judas
zingt dan het beroemd geworden ‘Jezus Christ Superstar’
waarin hij anno 1970 Jezus confronteert met zijn optreden ‘als
Eniggeboren Zoon van God’ in de eerste eeuw.

Door conservatieve religieuze groeperingen werd destijds
heftig geprotesteerd tegen de opvoering van het stuk, omdat
Jezus teveel als een gewone sterveling werd neergezet. Maar
inmiddels is het stuk omarmd en opgevoerd door vele kerkelij-
ke muziekgezelschappen en wordt de musicalproductie nog
steeds herhaaldelijk in theaters gespeeld. In april vorig jaar

kwam de verfilming ervan door Norman Jewison op de Neder-
landse televisie.

Verzwegen verhalen
Tijden veranderen snel. Dit blijkt ook voor de rol die men toe-
dicht aan Maria Magdalena in het leven van Jezus. In 1970
sprak men in religieuze kringen er nog schande over dat in deze
rockopera Maria Magdalena haar liefde voor Jezus uitzingt in
haar lied ‘I don’t know how to love him’. Dat kon toch niet,
meende men toen: een vrouw die aan Jezus haar liefde verklaart.
En een Jezus die ook nog eens haar liefde beantwoordt.

Maar tegenwoordig denken ook theologen daar anders
over. Men krijgt immers een beter zicht op de huwelijkse ge-
bruiken uit de tijd van Jezus en daarmee op tot dan toe crypti-
sche teksten in de canonieke evangeliën. En men vindt ook in
de gnostische geschriften steeds meer aanwijzingen voor het
feit dat Jezus en Maria Magdalena een unieke, bijzondere band
met elkaar hadden. Welke? Zelfs de uiterst kritische gerefor-
meerde theoloog Reender Kraneborg stelt na uitvoerig onder-
zoek van de historische bronnen, dat ‘de enige conclusie die
we kunnen trekken is, dat het zeer waarschijnlijk moet worden
geacht dat Jezus getrouwd was.’ (2)

Voorstanders van de opvatting dat Jezus en Maria ge-
trouwd waren, halen daarbij de passage aan uit het Evangelie
van Johannes die wij zojuist bespraken. Als Maria bij het lege
graf haar geliefde Jezus meent te zien, wil zij hem aanraken,
vastpakken, omarmen. Dat is een handeling die in die tijd al-
leen tussen geliefden kon hebben plaatsgevonden. Dat zou dan
pleiten voor een intieme relatie.

Maar er is meer, ook in de canonieke evangeliën. In Lucas
10:38-42 wordt verteld hoe Jezus in Bethanië op bezoek gaat
bij een vrouw, Martha genaamd. En hoe Maria, haar zuster,
aan Jezus voeten gaat zitten om naar hem te luisteren, terwijl
Martha druk in de weer is als gastvrouw. Historici zijn het er
over eens dat een man in die tijd niet bij een vrouw op bezoek
ging, ook niet bij twee vrouwen. Maar de passage wordt wel
begrijpelijk als we het vanuit een ander perspectief bekijken:
Jezus was niet te gast bij twee vreemde vrouwen, maar was
mét zijn levensgezellin Maria te gast bij haar zuster Martha.

Het tot nu toe verzwegen verhaal is dan dat Jezus en Maria
al jong getrouwd waren, zoals in die tijd gebruikelijk was.
Jezus kwam van Nazareth en Maria van het nabijgelegen Mag-
dala. Hun ouders moeten volgens de gewoonte van hun tijd
hun huwelijk hebben gearrangeerd, niet wetend welk een bij-
zonder huwelijk zij hiermee in het leven riepen. Het is onbe-
kend of er uit hun huwelijk kinderen voortkwamen, maar uit
de bronnen van het vroege christendom is duidelijk dat hun
band een diepe liefdesband was die ook bleef, toen Jezus na
zijn doop in de Jordaan een rondtrekkende leraar werd.

Levensgezellin
Want ook toen Jezus daarna in Galilea en Judea ging rondtrek-
ken om het aanbreken van Gods koninkrijk in de harten van
iedereen te verkondigen, trok Maria met hem mee. Maar zij
had natuurlijk soms ook behoefte aan intieme momenten met
Jezus. Dat kon als ze even buiten het gewoel van de menigten
met Jezus bij haar zus Martha op bezoek was.

In de canonieke evangeliën wordt nog een ander intiem mo-
ment vermeld. Het speelt in de tijd vlak voor de dood van Jezus.
Maria moet toen voorvoeld hebben wat er met Jezus ging ge-
beuren en welk gevaar Jezus met zijn missie liep. In Johannes
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Compassie – de omarming van de mensheid

in universaliteit en religiositeit

Rachel Sonius

Een artikel n.a.v. en over het boek “Compassie”, Karen

Armstrong, De Bezige Bij, 2011. ISBN 978 90 234 59736

Naar aanleiding van het boek
Zeker ook voor vrij-katholieken een onmisbaar boek!

Overtuigd van een universele en zeker ook reli-
gieuze visie op wat wij noemen de Broederschap der
Mensheid, is het vrijwel onmogelijk dit boek kort en
zakelijk te bespreken. De problematiek waarmee de
wereld kampt, kan zowel individueel als collectief
herkend worden. Vanuit een gevoel van noodzaak
nam ik de vraag tot een recensie vanuit persoonlijke
herkenning en ervaringen aan. Als er door gebrek
aan compassie pijn en verdriet zijn ontstaan, kunnen die ver-
zacht worden door dit boek; en als er vanuit persoonlijke erva-
ringen nog vragen resten, worden die in dit boek beantwoord.
Zo kan dit boek voor iedereen van grote waarde zijn.

Als ingewijde in de Soefi-orde biedt Karen Armstrong hier
tevens een welkome ‘handleiding’ voor het boek “De eenheid

van religieuze idealen” van Hazrat Inayat Khan, stichter van
de Soefi Orde. Een welkome ‘handleiding’ ook, omdat die uit-
nodigt tot actie. Het is een in zeer heldere taal geschreven
boek, gestaafd met uitspraken van en over grote wijsheidslera-
ren, die voor dezelfde problematieken stonden als wij, heden
ten dage. Hoe kunnen wij de wereld omarmen, en in vrede met
elkaar leven? Wat kunnen wij zelf, als individu, doen om de
wereld in onszelf, onze directe en indirecte omgeving, meer
leefbaar te maken? Hoe kunnen wij weten wat wij daarvoor
moeten doen? En of wat wij doen, juist is? Wij zijn mensen,
mensen in evolutie, en het beste van ons ‘menszijn’ moet nog
komen. Daartoe nodigt dit boek uit. Een reis door eeuwen van
ontwikkeling. En een training in compassie. Moge dit boek
bijdragen tot “het openen van onze harten voor elkaar”…. en
voor onszelf! Een uitdaging ‘een constante factor’ te vinden in
een steeds veranderende wereld.

Karen Armstrong heeft het op zich genomen haar eigen
taak voor het tot stand komen van ‘een wereldwijde gemeen-
schap waarin alle volken in wederzijds respect naast elkaar
kunnen leven’ te volbrengen door het schrijven van dit boek
over Compassie. Als religie-historica, zonder vooringenomen-
heid, heeft zij veel indrukwekkende en belangwekkende boe-
ken op haar naam staan ¹). Wie enigszins bekend is met haar
boeken, zal kunnen beamen dat zij met recht een religie-histo-
rica te noemen is. Zij neemt ons mee door de geschiedenis van
het ontstaan van de religies door de tijd heen. Zij realiseert
zich daarbij wel dat sommige tradities zich niet bekommerden
over een optekening van het ontstaan van een religie. Dat Ka-
ren op jonge leeftijd de stap nam om uit te treden uit haar ker-
kelijke nonnenorde, blijkt op zijn minst een zegen voor allen
die zich interesseren voor religie en voor ontstane discrepan-
ties tussen diverse religieuze stromingen en tradities. Niet dat
zij, om het zo te zeggen “God ontrouw’ is geworden. Het te-
gendeel is waar. Door haar blijvende vorsen in literatuur en
het opmerken van bewegingen in het wereldgebeuren van van-

daag, is dit boek tot een oproep geworden ons in te
spannen voor een betere wereld. Wellicht als een ge-
volg van de vele informatie die zij innerlijk heeft
verwerkt. “De wetenschap van compassie” was rich-
tinggevend voor haar werk als religiehistorica: ‘het
zich leeg maken’ door zichzelf los te maken eigen
conventies en zo ruimte bieden voor de ander. Door
hedendaagse media en het gebruik daarvan over de
hele wereld, is niemand meer ‘ver van ons bed’. Zo-
als er vroeger sprake was van migraties van hele
volken, zo is dat heden nog steeds. We zwermen uit,
“ik vertrek”, we vluchten, of gaan op vakantie naar
verre bestemmingen, bieden hulp, zowel in persoon

als financieel, daar waar nodig is. Zo geven we iets van onze
eigen cultuur mee, en nemen ook iets mee terug. Daar dit boek
in vele landen verkrijgbaar zal zijn, kunnen we hopen dat allen
die dit boek lezen, zich er ook iets van zullen aantrekken. Ho-
pen we, dat de mensen geactiveerd raken ook iets te willen bij-
dragen, als ze tot het inzicht komen dat ieder mens, waar ook
ter wereld, dezelfde wensen heeft en dezelfde angsten kent.
Daarin verschillen wij niet, al lijken de uiterlijke verschillen,
d.w.z. cultuur, religie, klimatologische omstandigheden, volks-
aard dit wel te impliceren. Met name religie zou een grote bij-
drage kunnen leveren, eigenlijk moeten leveren, gezien de uni-
versele boodschappen van compassie. In elke religie vinden we
de gulden regel terug, misschien in iets andere formuleringen,
maar met eenzelfde betekenis: ”Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een ander niet”. Van ons wordt gevraagd zorgzaam
te zijn voor iedereen, zelfs voor je vijanden.

Armstrong noemt als reden voor alle conflicten….”meestal
hebzucht, afgunst en ambitie, maar vaak wil men deze egocen-
trische emoties respectabel doen schijnen door ze in religieuze
retoriek te hullen”; en dat we er niet in geslaagd zijn om met
compassie te leven en dat sommigen het geheel aan menselijk
leed hebben vergroot uit naam van de religie. Dit gebeurde
toen en het gebeurt nu. Er is een polarisatie aan de gang, een
krachtmeting tussen het gelijk van de een en dat van de ander.
De een kiest voor vrede in eigen land, en zal de normen en
waarden met hand en tand verdedigen. De ander kiest voor
vrede in het “werelddorp” vanuit het besef dat ieder mens die
vrede zou moeten kunnen bereiken en behouden, zodat ‘ver-
dediging’ geen noodzaak meer zal zijn. En dat kan eigenlijk
alleen door ons te verdiepen in andere culturen en andere reli-
gies. Uw recensent heeft jaren in Iran gewoond en begrijpt
daardoor hoe belangrijk het is onze mening niet uitsluitend te
baseren op (vaak toch getinte) berichtgeving van gebeurtenis-
sen in andere landen. Het contact met de bevolking en religie
in Iran leidde tot een ander beeld. Van onschatbare waarde
waren de mondelinge overleveringen van hun wedervaren
door de eeuwen heen en de kennismaking met gebruiken in
gezin en maatschappij, ook vanuit religieus ideaal. Ook het
volgen van politieke debatten op tv waarin duidelijk werd wat
beoogd werd met een “uithaal naar het westen” en waaruit zul-
ke reacties voortkomen. Men zou kunnen stellen dat het voor
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Maar dan hoort ze opnieuw die stem die haar zegt dat die tijd
voorbij is. Ze kan Jezus niet meer fysiek aanraken. Ze kan ook
niet meer vasthouden aan het beeld dat ze van Jezus had. Er is
een nieuwe tijd aangebroken, waarin Jezus niet meer fysiek
aanwezig is, maar waarin ieder die op hem vertrouwt diens
geesteskracht kan ervaren, een ‘gezalfde’, een ‘christus’ kan
worden. Maria krijgt nu de opdracht deze boodschap aan
Jezus’ vroegere leerlingen door te geven.

Een menselijke Jezus
Toen ik in 1970 in een rooms-katholieke kerk op deze manier
een paaspreek hield, liepen mensen boos de kerk uit. Ik had
mijn twijfels uitgesproken over de fysieke opstanding van Je-
zus na zijn dood. Dat zou het dogma van de lichamelijke ver-
rijzenis van Jezus onderuit halen. En ook: ik had Maria Mag-
dalena ‘de belangrijkste leerlinge’ van Jezus genoemd. Maar
was Petrus dan niet de belangrijkste leerling van Jezus? En
vooral: ik had Maria Magdalena de ‘levensgezellin’ van Jezus
genoemd. Hoe kon dat? Was Jezus dan ooit getrouwd ge-
weest? Jezus was toch de Zoon van God!? Die heeft toch nie-
mand nodig als levensgezellin!

Deze paaspreek leverde mij een preekverbod op. Ik mocht
niet meer preken en de gelovigen niet meer op deze manier ‘in
de war brengen’.

Daarbij stond ik natuurlijk niet alleen. Het was het moment
waarop de dogmatische katholieke kerk – na de opening die
geschapen was in Vaticanum II in de jaren ‘60 – de rijen weer
ging sluiten en haar basis weer ging zoeken in de traditionele
dogmatiek.

Maar de bijbelse herbronning, die in Vaticanum II was ge-
start, was niet meer te stuiten. Velen hadden daardoor in de ja-
ren ’60 een andere Jezus leren kennen: meer menselijk en te-
gelijk iemand die hen de weg kon wijzen naar ‘the God with-

in’. Bovendien was door de New Age-beweging het theosofi-
sche aanvoelen van de werkelijkheid een publiek geheim ge-
worden en kwamen gnostische geschriften overal op de markt.
Ook de eerste vertalingen van de Nag Hammadi geschriften
kwamen in omloop. Voor velen was dit een echte verademing.
Eindelijk weer teksten die je werkelijk inspireren.

Op deze golven van inspiratie kon toen ook de rockopera
Jezus Christ Superstar het licht zien. Zij werd in 1970 uitge-
bracht als album en vervolgens als musical op de planken ge-
bracht in Londen en op Broadway en verder in de hele wereld.
Het stuk behandelt de laatste week uit het leven van Jezus
waarin Jezus’ ster aan het rijzen is, de massa’s achter hem
aanlopen en de opperpriesters bang worden voor de invloed
die Jezus op het volk krijgt. De rockopera beschrijft dan hoe
Judas afstand neemt van Jezus, omdat in de ogen van Judas
Jezus – opgezweept door de massa’s – zelf gaat geloven dat
hij de almachtige Zoon van God is. Judas gelooft daar niet in,
vindt het gevaarlijk en wijst Jezus op zijn werkelijk menselij-
ke kracht: zijn in God gewortelde wijsheid en liefde. Judas
zingt dan het beroemd geworden ‘Jezus Christ Superstar’
waarin hij anno 1970 Jezus confronteert met zijn optreden ‘als
Eniggeboren Zoon van God’ in de eerste eeuw.

Door conservatieve religieuze groeperingen werd destijds
heftig geprotesteerd tegen de opvoering van het stuk, omdat
Jezus teveel als een gewone sterveling werd neergezet. Maar
inmiddels is het stuk omarmd en opgevoerd door vele kerkelij-
ke muziekgezelschappen en wordt de musicalproductie nog
steeds herhaaldelijk in theaters gespeeld. In april vorig jaar

kwam de verfilming ervan door Norman Jewison op de Neder-
landse televisie.

Verzwegen verhalen
Tijden veranderen snel. Dit blijkt ook voor de rol die men toe-
dicht aan Maria Magdalena in het leven van Jezus. In 1970
sprak men in religieuze kringen er nog schande over dat in deze
rockopera Maria Magdalena haar liefde voor Jezus uitzingt in
haar lied ‘I don’t know how to love him’. Dat kon toch niet,
meende men toen: een vrouw die aan Jezus haar liefde verklaart.
En een Jezus die ook nog eens haar liefde beantwoordt.

Maar tegenwoordig denken ook theologen daar anders
over. Men krijgt immers een beter zicht op de huwelijkse ge-
bruiken uit de tijd van Jezus en daarmee op tot dan toe crypti-
sche teksten in de canonieke evangeliën. En men vindt ook in
de gnostische geschriften steeds meer aanwijzingen voor het
feit dat Jezus en Maria Magdalena een unieke, bijzondere band
met elkaar hadden. Welke? Zelfs de uiterst kritische gerefor-
meerde theoloog Reender Kraneborg stelt na uitvoerig onder-
zoek van de historische bronnen, dat ‘de enige conclusie die
we kunnen trekken is, dat het zeer waarschijnlijk moet worden
geacht dat Jezus getrouwd was.’ (2)

Voorstanders van de opvatting dat Jezus en Maria ge-
trouwd waren, halen daarbij de passage aan uit het Evangelie
van Johannes die wij zojuist bespraken. Als Maria bij het lege
graf haar geliefde Jezus meent te zien, wil zij hem aanraken,
vastpakken, omarmen. Dat is een handeling die in die tijd al-
leen tussen geliefden kon hebben plaatsgevonden. Dat zou dan
pleiten voor een intieme relatie.

Maar er is meer, ook in de canonieke evangeliën. In Lucas
10:38-42 wordt verteld hoe Jezus in Bethanië op bezoek gaat
bij een vrouw, Martha genaamd. En hoe Maria, haar zuster,
aan Jezus voeten gaat zitten om naar hem te luisteren, terwijl
Martha druk in de weer is als gastvrouw. Historici zijn het er
over eens dat een man in die tijd niet bij een vrouw op bezoek
ging, ook niet bij twee vrouwen. Maar de passage wordt wel
begrijpelijk als we het vanuit een ander perspectief bekijken:
Jezus was niet te gast bij twee vreemde vrouwen, maar was
mét zijn levensgezellin Maria te gast bij haar zuster Martha.

Het tot nu toe verzwegen verhaal is dan dat Jezus en Maria
al jong getrouwd waren, zoals in die tijd gebruikelijk was.
Jezus kwam van Nazareth en Maria van het nabijgelegen Mag-
dala. Hun ouders moeten volgens de gewoonte van hun tijd
hun huwelijk hebben gearrangeerd, niet wetend welk een bij-
zonder huwelijk zij hiermee in het leven riepen. Het is onbe-
kend of er uit hun huwelijk kinderen voortkwamen, maar uit
de bronnen van het vroege christendom is duidelijk dat hun
band een diepe liefdesband was die ook bleef, toen Jezus na
zijn doop in de Jordaan een rondtrekkende leraar werd.

Levensgezellin
Want ook toen Jezus daarna in Galilea en Judea ging rondtrek-
ken om het aanbreken van Gods koninkrijk in de harten van
iedereen te verkondigen, trok Maria met hem mee. Maar zij
had natuurlijk soms ook behoefte aan intieme momenten met
Jezus. Dat kon als ze even buiten het gewoel van de menigten
met Jezus bij haar zus Martha op bezoek was.

In de canonieke evangeliën wordt nog een ander intiem mo-
ment vermeld. Het speelt in de tijd vlak voor de dood van Jezus.
Maria moet toen voorvoeld hebben wat er met Jezus ging ge-
beuren en welk gevaar Jezus met zijn missie liep. In Johannes
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Naar aanleiding van het boek
Zeker ook voor vrij-katholieken een onmisbaar boek!

Overtuigd van een universele en zeker ook reli-
gieuze visie op wat wij noemen de Broederschap der
Mensheid, is het vrijwel onmogelijk dit boek kort en
zakelijk te bespreken. De problematiek waarmee de
wereld kampt, kan zowel individueel als collectief
herkend worden. Vanuit een gevoel van noodzaak
nam ik de vraag tot een recensie vanuit persoonlijke
herkenning en ervaringen aan. Als er door gebrek
aan compassie pijn en verdriet zijn ontstaan, kunnen die ver-
zacht worden door dit boek; en als er vanuit persoonlijke erva-
ringen nog vragen resten, worden die in dit boek beantwoord.
Zo kan dit boek voor iedereen van grote waarde zijn.

Als ingewijde in de Soefi-orde biedt Karen Armstrong hier
tevens een welkome ‘handleiding’ voor het boek “De eenheid

van religieuze idealen” van Hazrat Inayat Khan, stichter van
de Soefi Orde. Een welkome ‘handleiding’ ook, omdat die uit-
nodigt tot actie. Het is een in zeer heldere taal geschreven
boek, gestaafd met uitspraken van en over grote wijsheidslera-
ren, die voor dezelfde problematieken stonden als wij, heden
ten dage. Hoe kunnen wij de wereld omarmen, en in vrede met
elkaar leven? Wat kunnen wij zelf, als individu, doen om de
wereld in onszelf, onze directe en indirecte omgeving, meer
leefbaar te maken? Hoe kunnen wij weten wat wij daarvoor
moeten doen? En of wat wij doen, juist is? Wij zijn mensen,
mensen in evolutie, en het beste van ons ‘menszijn’ moet nog
komen. Daartoe nodigt dit boek uit. Een reis door eeuwen van
ontwikkeling. En een training in compassie. Moge dit boek
bijdragen tot “het openen van onze harten voor elkaar”…. en
voor onszelf! Een uitdaging ‘een constante factor’ te vinden in
een steeds veranderende wereld.

Karen Armstrong heeft het op zich genomen haar eigen
taak voor het tot stand komen van ‘een wereldwijde gemeen-
schap waarin alle volken in wederzijds respect naast elkaar
kunnen leven’ te volbrengen door het schrijven van dit boek
over Compassie. Als religie-historica, zonder vooringenomen-
heid, heeft zij veel indrukwekkende en belangwekkende boe-
ken op haar naam staan ¹). Wie enigszins bekend is met haar
boeken, zal kunnen beamen dat zij met recht een religie-histo-
rica te noemen is. Zij neemt ons mee door de geschiedenis van
het ontstaan van de religies door de tijd heen. Zij realiseert
zich daarbij wel dat sommige tradities zich niet bekommerden
over een optekening van het ontstaan van een religie. Dat Ka-
ren op jonge leeftijd de stap nam om uit te treden uit haar ker-
kelijke nonnenorde, blijkt op zijn minst een zegen voor allen
die zich interesseren voor religie en voor ontstane discrepan-
ties tussen diverse religieuze stromingen en tradities. Niet dat
zij, om het zo te zeggen “God ontrouw’ is geworden. Het te-
gendeel is waar. Door haar blijvende vorsen in literatuur en
het opmerken van bewegingen in het wereldgebeuren van van-

daag, is dit boek tot een oproep geworden ons in te
spannen voor een betere wereld. Wellicht als een ge-
volg van de vele informatie die zij innerlijk heeft
verwerkt. “De wetenschap van compassie” was rich-
tinggevend voor haar werk als religiehistorica: ‘het
zich leeg maken’ door zichzelf los te maken eigen
conventies en zo ruimte bieden voor de ander. Door
hedendaagse media en het gebruik daarvan over de
hele wereld, is niemand meer ‘ver van ons bed’. Zo-
als er vroeger sprake was van migraties van hele
volken, zo is dat heden nog steeds. We zwermen uit,
“ik vertrek”, we vluchten, of gaan op vakantie naar
verre bestemmingen, bieden hulp, zowel in persoon

als financieel, daar waar nodig is. Zo geven we iets van onze
eigen cultuur mee, en nemen ook iets mee terug. Daar dit boek
in vele landen verkrijgbaar zal zijn, kunnen we hopen dat allen
die dit boek lezen, zich er ook iets van zullen aantrekken. Ho-
pen we, dat de mensen geactiveerd raken ook iets te willen bij-
dragen, als ze tot het inzicht komen dat ieder mens, waar ook
ter wereld, dezelfde wensen heeft en dezelfde angsten kent.
Daarin verschillen wij niet, al lijken de uiterlijke verschillen,
d.w.z. cultuur, religie, klimatologische omstandigheden, volks-
aard dit wel te impliceren. Met name religie zou een grote bij-
drage kunnen leveren, eigenlijk moeten leveren, gezien de uni-
versele boodschappen van compassie. In elke religie vinden we
de gulden regel terug, misschien in iets andere formuleringen,
maar met eenzelfde betekenis: ”Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doet dat ook een ander niet”. Van ons wordt gevraagd zorgzaam
te zijn voor iedereen, zelfs voor je vijanden.

Armstrong noemt als reden voor alle conflicten….”meestal
hebzucht, afgunst en ambitie, maar vaak wil men deze egocen-
trische emoties respectabel doen schijnen door ze in religieuze
retoriek te hullen”; en dat we er niet in geslaagd zijn om met
compassie te leven en dat sommigen het geheel aan menselijk
leed hebben vergroot uit naam van de religie. Dit gebeurde
toen en het gebeurt nu. Er is een polarisatie aan de gang, een
krachtmeting tussen het gelijk van de een en dat van de ander.
De een kiest voor vrede in eigen land, en zal de normen en
waarden met hand en tand verdedigen. De ander kiest voor
vrede in het “werelddorp” vanuit het besef dat ieder mens die
vrede zou moeten kunnen bereiken en behouden, zodat ‘ver-
dediging’ geen noodzaak meer zal zijn. En dat kan eigenlijk
alleen door ons te verdiepen in andere culturen en andere reli-
gies. Uw recensent heeft jaren in Iran gewoond en begrijpt
daardoor hoe belangrijk het is onze mening niet uitsluitend te
baseren op (vaak toch getinte) berichtgeving van gebeurtenis-
sen in andere landen. Het contact met de bevolking en religie
in Iran leidde tot een ander beeld. Van onschatbare waarde
waren de mondelinge overleveringen van hun wedervaren
door de eeuwen heen en de kennismaking met gebruiken in
gezin en maatschappij, ook vanuit religieus ideaal. Ook het
volgen van politieke debatten op tv waarin duidelijk werd wat
beoogd werd met een “uithaal naar het westen” en waaruit zul-
ke reacties voortkomen. Men zou kunnen stellen dat het voor
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Ze heeft de laatste jaren regelmatig bepaalde beelden van een
jongetje in bad. Hij is een jaar of 4 en is angstig. Ze wil dit
graag helemaal beleven, ook al ziet ze er wel tegenop. We
spreken af dat ze elk moment kan stoppen en dat we dan be-
spreken wat er aan de hand is.

Ze gaat op de bank liggen, ontspant zich en verdiept zich
meer in dit kind. Het is een gewoon bad, wit, een standaard-
bad. Het kind heeft donkerbruin haar en een blanke huid. Ze
voelt onrust… Er is iets achter de deur, een gevoel van drei-
ging.

Ik vraag naar wie het kind in bad heeft gedaan. Ze ziet dan
een vrouw, blond, lang met krullend haar. Haar stemming is
goed, neutraal.

Dan is er weer die dreiging achter die deur….. Er komen
een paar soldaten binnenstormen.

Daarna gaan ze weer het huis uit en nemen zijn moeder
mee. Ze gaan naar een kleine vrachtwagen, bruingroen.

Dan zegt ze: ‘Ik blijf alleen achter……’. Ze begint heel in-
tens te huilen, dat komt van heel diep. Er is zoveel verdriet.

‘Dan komt pappa. Hij haalt mij uit het bad. Pappa is lief
voor mij en ik mag huilen.’

Pappa heeft donker haar.
Het voelt voor Sandra of dit zich afspeelt begin 1900 –

1920 in de Balkan, Joegoslavië.

‘We zijn zigeuners en wonen in een huis. Mijn moeder is op-
gepakt omdat ze anders is.‘

Ik vraag of moeder terugkomt. Ze zegt ‘nee’.
Moeder is blond, vader zwart. Ze mocht niet bij ons zijn,

wij zijn zigeuners, dat is niet goed voor haar.’
Veel wat ze nu ervaren heeft, heeft verbinding met haar le-

ven nu. Ze kan slecht tegen misbruik van mensenrechten, ze
heeft veel met ex-Joegoslaven gewerkt, ze is altijd bang ge-
weest om haar moeder kwijt te raken. Ze kan ook snel verdrie-
tig worden als mensen niet aan haar denken.

We gaan opnieuw naar het beeld van het jongetje in het
bad. Dan mag ze nu zelf, de Sandra van 2011, dit kind uit bad
halen. Ze haalt zijn moeder en vader erbij en gaat met hen in
de huiskamer zitten. Nu is het veilig.

Later vertelt ze me dat er een enorme last van haar afgeval-
len is. Ze voelt zich opgelucht, licht en energiek. Ze is zichzelf
meer aan het uitspreken en maakt meer contacten met anderen.
Het voelt als heel echt en het verhaal is afgerond.

* * *

¹) Sandra is een gefingeerde naam.

Dianne Bosch is regressietherapeute – www.diannebosch.nl 12:1-7 is hierover een ontroerend verhaal opgetekend. Jezus is
opnieuw in Bethanië in het huis van Maria’s zuster Martha.
‘Toen kwam Maria met een liter echte, heel dure nardusbalsem

naar Jezus, zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar

haren af. En het huis werd vervuld van balsemgeur.’ Over de
identiteit van deze Maria is in de geschiedenis van het christen-
dom veel te doen geweest, maar wat is er meer voor de hand lig-
gend dan dat we ook hier te maken hebben met Maria, de le-
vensgezellin van Jezus, die zijn dood voorvoelde en op deze
manier haar hart liet spreken?

We moeten misschien even wennen aan deze interpretatie,
maar zij past uitstekend in wat we momenteel weten over de
tijd van Jezus. Al in 1970 schreef William E. Philips hierover
een boek met de veelzeggende vraag in de titel, Was Jesus

married? (3) Zijn antwoord is: ja. Ook Joodse onderzoekers als
Shalom Ben-Chorin (4) argumenteren dat het in die tijd voor
een rondtrekkende rabbi bijna onmogelijk was om vrijgezel te
zijn. Als Jezus om een of andere reden niet gehuwd zou zijn
geweest, zouden de Farizeeën hem deze nalatigheid zeker heb-
ben verweten. Maar daar is niets van bekend. En als er één
kandidaat was voor een huwelijk met Jezus van Nazareth dan
was dat Maria van Magdala.

Dit wordt ook door andere bronnen bevestigd. In het
Evangelie van Filippus, een belangrijke tekst van de Nag
Hammadi bibliotheek, wordt Maria Magdalena uitdrukkelijk
als de levensgezellin van Jezus genoemd.

In dit evangelie lezen we: ‘Drie vrouwen trokken altijd op

met de Heer. Maria, zijn moeder, zijn zuster en Maria Magda-

lena, die zijn levensgezellin wordt genoemd.’ (5) De Koptische
vertaler van dit evangelie heeft voor ‘levensgezellin’ het
Griekse woord ‘koinonos’ overgenomen. Dit oorspronkelijke
woord in het Grieks geeft nadrukkelijk uitdrukking aan het ge-
meenschappelijke op verschillende niveaus, spiritueel, emotio-
neel en ook seksueel.

Voor ons is dit bijzonder, omdat wij niet gewend zijn op
deze manier over Jezus te denken. Maar in die tijd zou het opge-
vallen zijn als Jezus op een andere manier geleefd zou hebben.
Het celibaat was in het jodendom van die tijd niet bekend.

Gelijkwaardigheid
Historisch onderzoek maakt echter ook duidelijk
dat de vrouw een ondergeschikte positie had. Als
jong meisje was ze bezit van de vader, eenmaal
getrouwd van de man. En als die stierf werd ze
bezit van de oudste broer van de man.

Kunnen we vanuit deze gegevens iets zeggen
over de relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?
Niet rechtstreeks, maar we weten wel hoe Jezus
tegenover andere vrouwen stond.

Ook uit de canonieke evangeliën blijkt dat Je-
zus hierin een eigen standpunt innam en, dwars
tegen het cultuurpatroon van zijn tijd in, de
vrouw en het vrouwelijke gelijkwaardig stelde
aan de man en het mannelijke. En dat niet alleen
omdat hij hen aanvaardde en toestond dat ze met
hem meetrokken. Dat was min of meer geaccep-
teerd gebruik in het jodendom van die tijd. Maar
vooral omdat hij hen, waar mogelijk, in bescher-
ming nam tegen de mannelijke spelregels.

Een goed voorbeeld daarvan vinden we in
Johannes 7:53-8:11. Schriftgeleerden brengen
een vrouw bij Jezus die op echtbreuk is betrapt.

Mannen hadden hierin meer rechten dan vrouwen en de
schriftgeleerden waren benieuwd naar het oordeel van Jezus.
Volgens de wet van Mozes zou deze vrouw immers gestenigd
moeten worden. Eerst wilde Jezus er niets mee te maken heb-
ben, maar toen ze bleven aandringen gaf hij het onthutsende
antwoord: ‘Wie van u zonder zonde is, moet de eerste steen op
haar werpen.’ Daar hadden ze niet van terug en ze trokken
weg. En toen er niemand meer ter plekke aanwezig was om
het vonnis te voltrekken zei Jezus: ‘Ik veroordeel je ook niet.
Ga maar en zondig voortaan niet meer.’

Deze houding van Jezus ten opzichte van vrouwen mag
met recht revolutionair genoemd worden. Jezus sprak ook in
het openbaar met vrouwen en beantwoordde hun vragen. Heel
ongebruikelijk in die tijd. De leerlingen waren dan ook nogal
ontsteld toen zij Jezus bij de bron van Jacob aantroffen in ge-
sprek met een Samaritaanse vrouw. In dit opzicht bracht Jezus
absoluut een nieuwe energie in de wereld. En waarom zou hij
dit niet zo hebben kunnen doen omdat Maria Magdalena hem
hierin inspireerde en ondersteunde?

Ziende onder de blinden
En dan is er nog iets speciaals wat Jezus met Maria Magdalena
had. Zij was niet alleen zijn levensgezellin waar hij in het
openbaar voor uitkwam. Zij was ook zijn bijzondere leerlinge,
degene die hem meer dan alle anderen begreep, een ingewijde
in het mysterie. Dit wordt op verschillende plaatsen duidelijk.

Zo ook naar aanleiding van een speciale gebeurtenis in het
Evangelie van Filippus. In dit evangelie wordt verteld: ‘Jezus
hield op een andere wijze van Maria Magdalena dan van de
andere leerlingen, en hij kuste haar vaak op de mond.’ Als de
overige leerlingen zich daaraan ergeren en aan Jezus hierover
vragen stellen, geeft Jezus hun een antwoord waaruit de bij-
zondere plaats die Maria inneemt ook nog op een andere ma-
nier duidelijk wordt. Jezus zegt: ‘Waarom houd ik niet van jul-

lie zoals van haar? Wel, als een blinde en iemand die kan zien

samen in het donker zijn, verschillen ze niet van elkaar. Maar

als het licht wordt, zal de ziende het licht zien en de blinde in
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Ze heeft de laatste jaren regelmatig bepaalde beelden van een
jongetje in bad. Hij is een jaar of 4 en is angstig. Ze wil dit
graag helemaal beleven, ook al ziet ze er wel tegenop. We
spreken af dat ze elk moment kan stoppen en dat we dan be-
spreken wat er aan de hand is.

Ze gaat op de bank liggen, ontspant zich en verdiept zich
meer in dit kind. Het is een gewoon bad, wit, een standaard-
bad. Het kind heeft donkerbruin haar en een blanke huid. Ze
voelt onrust… Er is iets achter de deur, een gevoel van drei-
ging.

Ik vraag naar wie het kind in bad heeft gedaan. Ze ziet dan
een vrouw, blond, lang met krullend haar. Haar stemming is
goed, neutraal.

Dan is er weer die dreiging achter die deur….. Er komen
een paar soldaten binnenstormen.

Daarna gaan ze weer het huis uit en nemen zijn moeder
mee. Ze gaan naar een kleine vrachtwagen, bruingroen.

Dan zegt ze: ‘Ik blijf alleen achter……’. Ze begint heel in-
tens te huilen, dat komt van heel diep. Er is zoveel verdriet.

‘Dan komt pappa. Hij haalt mij uit het bad. Pappa is lief
voor mij en ik mag huilen.’

Pappa heeft donker haar.
Het voelt voor Sandra of dit zich afspeelt begin 1900 –

1920 in de Balkan, Joegoslavië.

‘We zijn zigeuners en wonen in een huis. Mijn moeder is op-
gepakt omdat ze anders is.‘

Ik vraag of moeder terugkomt. Ze zegt ‘nee’.
Moeder is blond, vader zwart. Ze mocht niet bij ons zijn,

wij zijn zigeuners, dat is niet goed voor haar.’
Veel wat ze nu ervaren heeft, heeft verbinding met haar le-

ven nu. Ze kan slecht tegen misbruik van mensenrechten, ze
heeft veel met ex-Joegoslaven gewerkt, ze is altijd bang ge-
weest om haar moeder kwijt te raken. Ze kan ook snel verdrie-
tig worden als mensen niet aan haar denken.

We gaan opnieuw naar het beeld van het jongetje in het
bad. Dan mag ze nu zelf, de Sandra van 2011, dit kind uit bad
halen. Ze haalt zijn moeder en vader erbij en gaat met hen in
de huiskamer zitten. Nu is het veilig.

Later vertelt ze me dat er een enorme last van haar afgeval-
len is. Ze voelt zich opgelucht, licht en energiek. Ze is zichzelf
meer aan het uitspreken en maakt meer contacten met anderen.
Het voelt als heel echt en het verhaal is afgerond.

* * *

¹) Sandra is een gefingeerde naam.

Dianne Bosch is regressietherapeute – www.diannebosch.nl 12:1-7 is hierover een ontroerend verhaal opgetekend. Jezus is
opnieuw in Bethanië in het huis van Maria’s zuster Martha.
‘Toen kwam Maria met een liter echte, heel dure nardusbalsem

naar Jezus, zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar

haren af. En het huis werd vervuld van balsemgeur.’ Over de
identiteit van deze Maria is in de geschiedenis van het christen-
dom veel te doen geweest, maar wat is er meer voor de hand lig-
gend dan dat we ook hier te maken hebben met Maria, de le-
vensgezellin van Jezus, die zijn dood voorvoelde en op deze
manier haar hart liet spreken?

We moeten misschien even wennen aan deze interpretatie,
maar zij past uitstekend in wat we momenteel weten over de
tijd van Jezus. Al in 1970 schreef William E. Philips hierover
een boek met de veelzeggende vraag in de titel, Was Jesus

married? (3) Zijn antwoord is: ja. Ook Joodse onderzoekers als
Shalom Ben-Chorin (4) argumenteren dat het in die tijd voor
een rondtrekkende rabbi bijna onmogelijk was om vrijgezel te
zijn. Als Jezus om een of andere reden niet gehuwd zou zijn
geweest, zouden de Farizeeën hem deze nalatigheid zeker heb-
ben verweten. Maar daar is niets van bekend. En als er één
kandidaat was voor een huwelijk met Jezus van Nazareth dan
was dat Maria van Magdala.

Dit wordt ook door andere bronnen bevestigd. In het
Evangelie van Filippus, een belangrijke tekst van de Nag
Hammadi bibliotheek, wordt Maria Magdalena uitdrukkelijk
als de levensgezellin van Jezus genoemd.

In dit evangelie lezen we: ‘Drie vrouwen trokken altijd op

met de Heer. Maria, zijn moeder, zijn zuster en Maria Magda-

lena, die zijn levensgezellin wordt genoemd.’ (5) De Koptische
vertaler van dit evangelie heeft voor ‘levensgezellin’ het
Griekse woord ‘koinonos’ overgenomen. Dit oorspronkelijke
woord in het Grieks geeft nadrukkelijk uitdrukking aan het ge-
meenschappelijke op verschillende niveaus, spiritueel, emotio-
neel en ook seksueel.

Voor ons is dit bijzonder, omdat wij niet gewend zijn op
deze manier over Jezus te denken. Maar in die tijd zou het opge-
vallen zijn als Jezus op een andere manier geleefd zou hebben.
Het celibaat was in het jodendom van die tijd niet bekend.

Gelijkwaardigheid
Historisch onderzoek maakt echter ook duidelijk
dat de vrouw een ondergeschikte positie had. Als
jong meisje was ze bezit van de vader, eenmaal
getrouwd van de man. En als die stierf werd ze
bezit van de oudste broer van de man.

Kunnen we vanuit deze gegevens iets zeggen
over de relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?
Niet rechtstreeks, maar we weten wel hoe Jezus
tegenover andere vrouwen stond.

Ook uit de canonieke evangeliën blijkt dat Je-
zus hierin een eigen standpunt innam en, dwars
tegen het cultuurpatroon van zijn tijd in, de
vrouw en het vrouwelijke gelijkwaardig stelde
aan de man en het mannelijke. En dat niet alleen
omdat hij hen aanvaardde en toestond dat ze met
hem meetrokken. Dat was min of meer geaccep-
teerd gebruik in het jodendom van die tijd. Maar
vooral omdat hij hen, waar mogelijk, in bescher-
ming nam tegen de mannelijke spelregels.

Een goed voorbeeld daarvan vinden we in
Johannes 7:53-8:11. Schriftgeleerden brengen
een vrouw bij Jezus die op echtbreuk is betrapt.

Mannen hadden hierin meer rechten dan vrouwen en de
schriftgeleerden waren benieuwd naar het oordeel van Jezus.
Volgens de wet van Mozes zou deze vrouw immers gestenigd
moeten worden. Eerst wilde Jezus er niets mee te maken heb-
ben, maar toen ze bleven aandringen gaf hij het onthutsende
antwoord: ‘Wie van u zonder zonde is, moet de eerste steen op
haar werpen.’ Daar hadden ze niet van terug en ze trokken
weg. En toen er niemand meer ter plekke aanwezig was om
het vonnis te voltrekken zei Jezus: ‘Ik veroordeel je ook niet.
Ga maar en zondig voortaan niet meer.’

Deze houding van Jezus ten opzichte van vrouwen mag
met recht revolutionair genoemd worden. Jezus sprak ook in
het openbaar met vrouwen en beantwoordde hun vragen. Heel
ongebruikelijk in die tijd. De leerlingen waren dan ook nogal
ontsteld toen zij Jezus bij de bron van Jacob aantroffen in ge-
sprek met een Samaritaanse vrouw. In dit opzicht bracht Jezus
absoluut een nieuwe energie in de wereld. En waarom zou hij
dit niet zo hebben kunnen doen omdat Maria Magdalena hem
hierin inspireerde en ondersteunde?

Ziende onder de blinden
En dan is er nog iets speciaals wat Jezus met Maria Magdalena
had. Zij was niet alleen zijn levensgezellin waar hij in het
openbaar voor uitkwam. Zij was ook zijn bijzondere leerlinge,
degene die hem meer dan alle anderen begreep, een ingewijde
in het mysterie. Dit wordt op verschillende plaatsen duidelijk.

Zo ook naar aanleiding van een speciale gebeurtenis in het
Evangelie van Filippus. In dit evangelie wordt verteld: ‘Jezus
hield op een andere wijze van Maria Magdalena dan van de
andere leerlingen, en hij kuste haar vaak op de mond.’ Als de
overige leerlingen zich daaraan ergeren en aan Jezus hierover
vragen stellen, geeft Jezus hun een antwoord waaruit de bij-
zondere plaats die Maria inneemt ook nog op een andere ma-
nier duidelijk wordt. Jezus zegt: ‘Waarom houd ik niet van jul-

lie zoals van haar? Wel, als een blinde en iemand die kan zien

samen in het donker zijn, verschillen ze niet van elkaar. Maar

als het licht wordt, zal de ziende het licht zien en de blinde in
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het donker blijven.’ (6) Het bijzondere van deze tekst is niet al-
leen dat hier wordt gesproken over de intieme relatie tussen
Jezus en de vrouw uit Magdala. Jezus vertelt ook dat zij de
enige ‘ziende’ is te midden van de (nog) ‘blinde’ mannelijke
leerlingen.’

Deze bijzondere positie van Maria Magdalena sluit ook
aan bij andere vroeg-christelijke geschriften. Zo lezen we in
het ‘Evangelie volgens Maria Magdalena’ dat Petrus tegen
haar zegt: ‘Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou

heeft gehouden dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woor-

den van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent

maar die wij niet kennen en die we ook nog niet hebben ge-

hoord.’ En het antwoord van Maria is: ‘Wat voor jullie ver-

borgen is zal ik jullie bekend maken.’ (7) Uit deze en andere
oude teksten wordt duidelijk: Maria Magdalena neemt in het
leven en werk van Jezus een heel bijzondere plaats in.

Jacob Slavenburg schrijft over haar in zijn inspirerende
boek ‘De vrouw die Jezus liefhad’: ‘Zij is dichter bij Jezus dan

andere vrouwen die soms met name genoemd worden. Deze

vrouwen zorgden mede voor de foeragering van Jezus (en Ma-

ria). Zij werkten, om het zo te zeggen, in de tweede lijn. Anders

dan Maria Magdalena. Zij is genoemd als de apostola aposto-

lorum, de apostel boven de apostelen. Zij onderwijst de aposte-

len over Jezus’ leringen.’ En hij concludeert: ‘Gezien tegen de

achtergrond van de gewoonten van die tijd zou het volstrekt on-

mogelijk zijn als een vrouw zo dicht bij een man (en andere

mannen) te verkeren als er geen sprake was van een huwelijks-

band. Deze was zo vanzelfsprekend dat het niet meer gezegd

hoefde te worden. Schande zou er daarentegen van gesproken

zijn als Jezus niet met Maria getrouwd zou zijn’ (8)

Familiegraf van Jezus
Het gegeven dat Jezus en Maria partners waren, wordt mogelijk
bevestigd door een opzienbarende archeologische vondst die
onlangs in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. In de wijk Talpiot is
een oud familiegraf uit de eerste eeuw ontdekt, mogelijk van Je-
zus van Nazareth. Het betreft een familiegraf met beenderkistjes
die als opschrift de namen dragen van ‘Jezus de zoon van
Josef’, ‘Mariamme e Mare’, ‘Juda de zoon van Jezus’ en van
een andere ‘Maria’. Deze laatste Maria zou dan de moeder van
Jezus kunnen zijn en Mariamme e Mare mogelijk Maria Mag-
dalena. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat zij geen familie-
verwante van deze Jezus was. Maar uit het feit dat haar kistje
met dat van Jezus in één graf is gevonden, leiden sommigen af
dat hij met haar getrouwd was. Jezus en Maria zouden dan een
zoon met de naam Juda (ofwel Judas) hebben gehad.

Als hier inderdaad het graf van Jezus van Nazareth zou
zijn gevonden, dan zou dat explosief materiaal zijn. Volgens
de orthodoxe interpretatie van de evangeliën is Jezus immers
op de derde dag na zijn dood lichamelijk uit het graf opge-
staan. Dat geloof is niet meer in overeenstemming te brengen
met een dergelijke vondst. Vandaar dat deze vondst voor erg
veel beroering zorgde.

Jacob Slavenburg heeft hierover een boeiend boek ge-
schreven waarin hij pleit voor een ‘onbevooroordeelde
houding’. In zijn boek ‘Het graf van Jezus’ (9) komt hij uitein-
delijk tot de conclusie dat we hier met een belangrijke vondst
te maken hebben die goed aansluit bij de opvatting van talrijke
nieuwtestamentici die in de fysieke opstanding van Jezus een
vrome legende zien.

Nieuw onderzoek moet hier nog meer helderheid geven, maar
uit de aandacht die deze vondst wereldwijd heeft gekregen,
moge duidelijk zijn dat we in een nieuwe tijd zijn aangeland.
Het is alsof men wereldwijd de geschiedenis van Jezus en Ma-
ria met nieuwe ogen wil gaan zien. Maria als de geliefde van
Jezus die door hem als eerste werd ingewijd in de geheimen
van Gods koninkrijk. En die na Jezus’ dood geroepen werd
hiervan haar broeders en zusters, de getrouwen van Jezus,
deelgenoot te maken.

Literatuur
(1) J.Slavenburg/W.G.Glaudemans, De Nag Hammadi-geschriften,

Deventer, 1994. Hierin zijn o.a. opgenomen Het Evangelie volgens

Filippus en ook, uit de Berlijnse Codex, Het Evangelie volgens Maria

Magdalena.

(2) Reender Kranenborg: De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van

Nazaret. Over de waarde van de ‘hervonden manuscripten’ en ‘nieuwe

openbaringen’, p. 223.
(3) William E. Philips: Was Jesus married? The distortion of Sexuality in

the Christian Tradition, 1970.
(4) Shalom Ben-Chorin: Bruder Jesus: Der Nazarener in Jüdischer Sicht,

München, 1967
(5) Het Evangelie volgens Filippus, 25
(6) Idem, 46
(7) Het Evangelie volgens Maria Magdalena in: De Nag

Hammadi-geschriften, p. 1113-1127

(8) Jacob Slavenburg, De vrouw die Jezus liefhad – Maria Magdalena: het

ontkende mysterie, Walburg Pers, 2006, p. 23
(9) Jacob Slavenburg, Het graf van Jezus, Zutphen, 2007

Ojas Th. de Ronde behaalde in

1970 zijn doctoraal theologie

aan de Universiteit van Nijme-

gen. Daarna verbleef hij enige

jaren als spiritueel zoeker in

India.

Na zijn terugkeer in Nederland

begon hij, samen met zijn

vrouw, het coaching- en coun-

selingbureau Fenix en werd hij

docent aan de Humanuniversity,

een internationaal centrum voor

therapie en meditatie. Momen-

teel geeft hij workshops, schrijft

artikelen en verzorgt wekelijkse

webradio uitzendingen ‘De

Nieuwe Mens’, www.denieuwe-

mens.eu

* * *
*

10

Reflectie 8(1), voorjaar 2011

Onze voorzittend bisschop
Mgr. Maurice Warnon overleden

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het
bericht van het overgaan van onze voorzittend

bisschop op 23 maart jl. (België). In het volgende
nummer komen we daarop terug.

Moge zijn ziel in hoger Licht en vrede haar weg
voortzetten. Moge dat tevens vertroosting geven aan

zijn dierbare nabestaanden.

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

de eigen manier. Het beschrijven daarvan kan anderen treffen en inspireren. Wij nodigen u uit uw ervaring met de lezers van

Reflectie te delen. Hier twee nieuwe bijdragen.

Dus daarom ben ik gedoopt

Peter van der Wurf

Mijn moeder werd in 1905 geboren in Maartensdijk, onder de
rook van Utrecht. Aan een landweg met een sloot erlangs
stond een rij van zeven of acht arbeiderswoningen. In de naas-
te omgeving, die bestond uit grasland, was verder geen bebou-
wing, alleen verderop een paar boerderijen. In die omgeving
groeide mijn moeder op, samen met haar twee broers en zes
zussen. In het gezin werd niets aan godsdienst gedaan.

Als klein meisje was mijn moeder vaak te vinden op de na-
burige boerderij. Daar deed ze kleine werkjes als koperpoetsen
en klompen schuren. Ze verdiende er een bescheiden zakcentje
mee. Op de boerderij waren ze rooms-katholiek en het kleine
meisje heeft onder het schuren en poetsen een heleboel roomse
onzin opgepikt. Zo leerde ze dat kindertjes, die ongedoopt
sterven, niet bij “Onze-Lieve-Heer” in de hemel komen en
moeten verblijven in het voorgeborchte.

Jaren later, tijdens de oorlog, woonde mijn moeder in
Amsterdam met mijn vader, mijn vier jaar oudere broer en met
mij. Daar voltrok zich in 1943 de tragedie dat mijn zevenjarige
broer overleed aan complicaties bij mazelen. Na zijn sterven
herinnerde mijn moeder zich wat ze op de boerderij in Maar-
tensdijk had geleerd: mijn ongedoopte broer kon niet bij
“Onze-Lieve-Heer” in de hemel komen! Bij het verdriet om
het gestorven kind én de ellende van de hongerwinter in Am-
sterdam, kwam ook nog eens dat haar de troost werd onthou-
den van de gedachte aan haar kind in de armen van Jezus.

Nog voor de oorlog was afgelopen werd ik als vierjarige
meegenomen naar een Nederlands hervormde kerk om daar
gedoopt te worden. Ook bezocht ik later de zondagschool en
ging op catechisatie, maar ik heb mij nooit met het geloof kun-
nen verbinden en heb ook nooit geloofsbelijdenis gedaan. Wat
mij – als kind al – tegenstond, was dat het geloof van mij een
kleine zondaar maakte, die op zijn knietjes moest om vergiffe-

nis te vragen voor zijn zonden. Nu wist ik wel dat ik niet in
alle opzichten deugde, maar een zondaar…? Als mij toen ver-
teld was dat mijn broer niet naar de hemel mocht, dan zou ik
boos geroepen hebben dat ik dan later ook niet naar de hemel
hoefde.

In mijn studententijd noemde ik mij zelfbewust een atheïst.
Pas veel later, toen ik via de Vrije School van mijn kinderen in
aanraking kwam met de antroposofie, kon ik mij verdiepen in
een geesteswetenschappelijk mensbeeld, waarbij mijn diep
weggestopte religieuze behoefte bevredigd werd zonder dat ik
daarbij mijn verstand hoefde uit te schakelen.

En het voorgeborchte? Een paar jaar geleden las ik in de
krant dat de Roomse Kerk het wrede en onzinnige dogma van
het voorgeborchte had afgeschaft. Lang heb ik mij nog afge-
vraagd waarom die Kerk nooit vergiffenis heeft gevraagd aan
de ouders van ongedoopt gestorven kinderen, die – op gezag
van de Roomse Kerk – hebben moeten leven met de gedachte
dat door hun nalatigheid hun kind nooit bij God in de hemel
kon komen.

Heerenveen, december 2010
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... O V E R  H E T  L E V E N  V A N ...

Mijn angst is niet alleen van dit leven

Dianne  Bosch

Sandra ¹) wordt dit jaar 40 en ze is op haar leven aan het
terugkijken.

Ze is haar hele leven al heel angstig, haar moeder trouwens
ook, en ze wil ernaar kijken en dat verminderen. Ze heeft het
idee dat deze angst niet alleen van dit leven is. Ze heeft wat
flarden van vorige levens gezien.

Haar angst gaat vooral over ‘afgewezen worden’; moeite om
haar moeder los te laten; en ze is schrikachtig. Ze voelt ook
snel de angst van anderen. Dat speelt niet op haar werk, maar
vooral in de privésfeer. Ze gaat bepaalde contacten niet aan en
is bang om ‘teveel’ te zijn. Ze is ook te bezorgd voor haar kin-
deren. Ze is snel gestrest, overgeprikkeld. Ze heeft gemakke-
lijk last van eczeem.



het donker blijven.’ (6) Het bijzondere van deze tekst is niet al-
leen dat hier wordt gesproken over de intieme relatie tussen
Jezus en de vrouw uit Magdala. Jezus vertelt ook dat zij de
enige ‘ziende’ is te midden van de (nog) ‘blinde’ mannelijke
leerlingen.’

Deze bijzondere positie van Maria Magdalena sluit ook
aan bij andere vroeg-christelijke geschriften. Zo lezen we in
het ‘Evangelie volgens Maria Magdalena’ dat Petrus tegen
haar zegt: ‘Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou

heeft gehouden dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woor-

den van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent

maar die wij niet kennen en die we ook nog niet hebben ge-

hoord.’ En het antwoord van Maria is: ‘Wat voor jullie ver-

borgen is zal ik jullie bekend maken.’ (7) Uit deze en andere
oude teksten wordt duidelijk: Maria Magdalena neemt in het
leven en werk van Jezus een heel bijzondere plaats in.

Jacob Slavenburg schrijft over haar in zijn inspirerende
boek ‘De vrouw die Jezus liefhad’: ‘Zij is dichter bij Jezus dan

andere vrouwen die soms met name genoemd worden. Deze

vrouwen zorgden mede voor de foeragering van Jezus (en Ma-

ria). Zij werkten, om het zo te zeggen, in de tweede lijn. Anders

dan Maria Magdalena. Zij is genoemd als de apostola aposto-

lorum, de apostel boven de apostelen. Zij onderwijst de aposte-

len over Jezus’ leringen.’ En hij concludeert: ‘Gezien tegen de

achtergrond van de gewoonten van die tijd zou het volstrekt on-

mogelijk zijn als een vrouw zo dicht bij een man (en andere

mannen) te verkeren als er geen sprake was van een huwelijks-

band. Deze was zo vanzelfsprekend dat het niet meer gezegd

hoefde te worden. Schande zou er daarentegen van gesproken

zijn als Jezus niet met Maria getrouwd zou zijn’ (8)

Familiegraf van Jezus
Het gegeven dat Jezus en Maria partners waren, wordt mogelijk
bevestigd door een opzienbarende archeologische vondst die
onlangs in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. In de wijk Talpiot is
een oud familiegraf uit de eerste eeuw ontdekt, mogelijk van Je-
zus van Nazareth. Het betreft een familiegraf met beenderkistjes
die als opschrift de namen dragen van ‘Jezus de zoon van
Josef’, ‘Mariamme e Mare’, ‘Juda de zoon van Jezus’ en van
een andere ‘Maria’. Deze laatste Maria zou dan de moeder van
Jezus kunnen zijn en Mariamme e Mare mogelijk Maria Mag-
dalena. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat zij geen familie-
verwante van deze Jezus was. Maar uit het feit dat haar kistje
met dat van Jezus in één graf is gevonden, leiden sommigen af
dat hij met haar getrouwd was. Jezus en Maria zouden dan een
zoon met de naam Juda (ofwel Judas) hebben gehad.

Als hier inderdaad het graf van Jezus van Nazareth zou
zijn gevonden, dan zou dat explosief materiaal zijn. Volgens
de orthodoxe interpretatie van de evangeliën is Jezus immers
op de derde dag na zijn dood lichamelijk uit het graf opge-
staan. Dat geloof is niet meer in overeenstemming te brengen
met een dergelijke vondst. Vandaar dat deze vondst voor erg
veel beroering zorgde.

Jacob Slavenburg heeft hierover een boeiend boek ge-
schreven waarin hij pleit voor een ‘onbevooroordeelde
houding’. In zijn boek ‘Het graf van Jezus’ (9) komt hij uitein-
delijk tot de conclusie dat we hier met een belangrijke vondst
te maken hebben die goed aansluit bij de opvatting van talrijke
nieuwtestamentici die in de fysieke opstanding van Jezus een
vrome legende zien.

Nieuw onderzoek moet hier nog meer helderheid geven, maar
uit de aandacht die deze vondst wereldwijd heeft gekregen,
moge duidelijk zijn dat we in een nieuwe tijd zijn aangeland.
Het is alsof men wereldwijd de geschiedenis van Jezus en Ma-
ria met nieuwe ogen wil gaan zien. Maria als de geliefde van
Jezus die door hem als eerste werd ingewijd in de geheimen
van Gods koninkrijk. En die na Jezus’ dood geroepen werd
hiervan haar broeders en zusters, de getrouwen van Jezus,
deelgenoot te maken.
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Mgr. Maurice Warnon overleden

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het
bericht van het overgaan van onze voorzittend

bisschop op 23 maart jl. (België). In het volgende
nummer komen we daarop terug.

Moge zijn ziel in hoger Licht en vrede haar weg
voortzetten. Moge dat tevens vertroosting geven aan

zijn dierbare nabestaanden.

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

de eigen manier. Het beschrijven daarvan kan anderen treffen en inspireren. Wij nodigen u uit uw ervaring met de lezers van

Reflectie te delen. Hier twee nieuwe bijdragen.

Dus daarom ben ik gedoopt

Peter van der Wurf

Mijn moeder werd in 1905 geboren in Maartensdijk, onder de
rook van Utrecht. Aan een landweg met een sloot erlangs
stond een rij van zeven of acht arbeiderswoningen. In de naas-
te omgeving, die bestond uit grasland, was verder geen bebou-
wing, alleen verderop een paar boerderijen. In die omgeving
groeide mijn moeder op, samen met haar twee broers en zes
zussen. In het gezin werd niets aan godsdienst gedaan.

Als klein meisje was mijn moeder vaak te vinden op de na-
burige boerderij. Daar deed ze kleine werkjes als koperpoetsen
en klompen schuren. Ze verdiende er een bescheiden zakcentje
mee. Op de boerderij waren ze rooms-katholiek en het kleine
meisje heeft onder het schuren en poetsen een heleboel roomse
onzin opgepikt. Zo leerde ze dat kindertjes, die ongedoopt
sterven, niet bij “Onze-Lieve-Heer” in de hemel komen en
moeten verblijven in het voorgeborchte.

Jaren later, tijdens de oorlog, woonde mijn moeder in
Amsterdam met mijn vader, mijn vier jaar oudere broer en met
mij. Daar voltrok zich in 1943 de tragedie dat mijn zevenjarige
broer overleed aan complicaties bij mazelen. Na zijn sterven
herinnerde mijn moeder zich wat ze op de boerderij in Maar-
tensdijk had geleerd: mijn ongedoopte broer kon niet bij
“Onze-Lieve-Heer” in de hemel komen! Bij het verdriet om
het gestorven kind én de ellende van de hongerwinter in Am-
sterdam, kwam ook nog eens dat haar de troost werd onthou-
den van de gedachte aan haar kind in de armen van Jezus.

Nog voor de oorlog was afgelopen werd ik als vierjarige
meegenomen naar een Nederlands hervormde kerk om daar
gedoopt te worden. Ook bezocht ik later de zondagschool en
ging op catechisatie, maar ik heb mij nooit met het geloof kun-
nen verbinden en heb ook nooit geloofsbelijdenis gedaan. Wat
mij – als kind al – tegenstond, was dat het geloof van mij een
kleine zondaar maakte, die op zijn knietjes moest om vergiffe-

nis te vragen voor zijn zonden. Nu wist ik wel dat ik niet in
alle opzichten deugde, maar een zondaar…? Als mij toen ver-
teld was dat mijn broer niet naar de hemel mocht, dan zou ik
boos geroepen hebben dat ik dan later ook niet naar de hemel
hoefde.

In mijn studententijd noemde ik mij zelfbewust een atheïst.
Pas veel later, toen ik via de Vrije School van mijn kinderen in
aanraking kwam met de antroposofie, kon ik mij verdiepen in
een geesteswetenschappelijk mensbeeld, waarbij mijn diep
weggestopte religieuze behoefte bevredigd werd zonder dat ik
daarbij mijn verstand hoefde uit te schakelen.

En het voorgeborchte? Een paar jaar geleden las ik in de
krant dat de Roomse Kerk het wrede en onzinnige dogma van
het voorgeborchte had afgeschaft. Lang heb ik mij nog afge-
vraagd waarom die Kerk nooit vergiffenis heeft gevraagd aan
de ouders van ongedoopt gestorven kinderen, die – op gezag
van de Roomse Kerk – hebben moeten leven met de gedachte
dat door hun nalatigheid hun kind nooit bij God in de hemel
kon komen.

Heerenveen, december 2010
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terugkijken.

Ze is haar hele leven al heel angstig, haar moeder trouwens
ook, en ze wil ernaar kijken en dat verminderen. Ze heeft het
idee dat deze angst niet alleen van dit leven is. Ze heeft wat
flarden van vorige levens gezien.

Haar angst gaat vooral over ‘afgewezen worden’; moeite om
haar moeder los te laten; en ze is schrikachtig. Ze voelt ook
snel de angst van anderen. Dat speelt niet op haar werk, maar
vooral in de privésfeer. Ze gaat bepaalde contacten niet aan en
is bang om ‘teveel’ te zijn. Ze is ook te bezorgd voor haar kin-
deren. Ze is snel gestrest, overgeprikkeld. Ze heeft gemakke-
lijk last van eczeem.



Lang is het, dat ik “Overgave” associeerde met mijn macht uit
handen geven en passief afwachten. Macht gaf ik aan ambitie,
intellect, kritiek, oordeel, angst, ziekte, pijn, arts, psycholoog,
guru, priester, kerk, man, theorieën, (alternatieve) genezings-
methodes en opgelegde collectieve overtuigingen.

Nooit was het genoeg, nooit hielp er iets en verder ging de
zoektocht. Nooit werd ik eenvoudig Stil en luisterde naar mijn
innerlijke Geneesheer.

De verantwoordelijkheid voor mijn keuzes en creaties gaf
ik aan een “Godbeeld” buiten mij, die mij ooit, in een fictieve
toekomst, zal verlossen. Ik maak mij hiermee afhankelijk van
mijn eigen, schijnbaar stuurloze schip, varend op de oceaan
van het leven. Dan maar liever geen keuzes maken. Het leven
zou wel eens een “verkeerde” wending kunnen nemen en het
roer rigoureus omgooien…Angst voor de naakte waarheid,
verlies en verandering. Vast willen houden aan schijnbare
zekerheden. Dat is het, wat mij zo lang gevangen hield en
“Overgave” zich stilletjes verborgen hield..

Ik vergeet dat De Liefde ín mij Bewust werkzaam wil zijn.
Zij Wil, met een ontzagwekkende vreugde, creatieve werk-
zaamheid, speelsheid, bloei en daadkracht, mijn leven, in
schoonheid, vorm geven en keuzes maken, die ik niet zou
kunnen bedenken.

Over-gave aan GodLiefde Bewust Levend in mijn
lichaamsvorm, is de enige kans op over-leven van de mens-
heid. Het Vleesgeworden Woord zelf Zijn. Overgave kan al-
leen maar plaatsvinden in het Hier en Nu.

Elk moment opnieuw sterven aan de beperkende stroom
van gedachten. In Stilte mijn hoofd buigen. Hem eren en dan-
ken, die zich door Overgave aan De Liefde, liet voeren door
de duisternis, alles wat beperkte van zich afschudde en liet
smelten als sneeuw voor De Zon.

Christus in mij geeft mij de moed en vastberadenheid het
Waarheidslied luider en luider te zingen, afgestemd op De
Grote Moeder en Gods ritme.

En Jezus nam het woord:
“Zovele verklaren dat ze de zonen van God zijn en dat ze alles
hebben wat de Vader heeft. ..Maar deze verklaring wordt pas
een feit wanneer ze de moed hebben de volgende stap te zetten
en zichzelf te zien als God – als één met alles wat God is; dan
maken ze het werkelijk waar. Wanneer iemand die sterfelijk,
beperkt denkt, de Christus naar voren ziet treden, … denkt dat
dat lichaam de Christus van iemand anders is. Deze ogen-
schijnlijke twee zijn slechts schijn, omdat hij niet gelooft dat
hij de Christus is. Laat deze persoon zichzelf de Christus ver-
klaren en als feit aanvaarden … meteen smelten deze twee sa-
men en heeft die persoon de Christus gemanifesteerd … die
persoon moet nog één stap zetten. Dit is de grootste, die de
meeste vastberadenheid vereist, omdat elke angst van de ster-
felijke denkwijze en beperking moet worden uitgewist, hij
moet naar voren treden, zich rechtstreeks wenden tot God de
Bron, of de Vader, en duidelijk verklaren en volstrekt zeker
weten, zonder angst voor precedent of bijgeloof of menselijke
opvattingen, dat hij God is, dat hij geheel is opgegaan in God,
dat hij Liefde, Wijsheid, Inzicht is…dat hij de Bron is.

Via zo iemand stromen al Gods eigenschappen naar de
hele wereld. Voor die persoon is niets onmogelijk. Alleen via
zo’n persoon kan God zich uitdrukken …Wanneer u dat aan-
vaardt, zult u zingen: Welkom de macht van de Christusnaam,
niet de naam van Jezus de persoon, maar die van de Christus.

U kroont niet de persoonlijke Jezus, u kroont Christus …Kom
tevoorschijn en word de triomferende Christus. Laat een ieder
die wil naar voren treden…Zie uzelf als God. Zie God naar
voren treden als u naar voren treedt…God en het hele mens-
dom verenigd, zijn Almachtig – zijn de Almacht van God”.

Stil in De Stilte
“Toch bestaat in deze volkomen stilte Gods Grootste Activi-
teit. Wederom ben ik kalm en is overal om mij heen volkomen
stilte…Ik verhef de Christus hoog in mij en zing Gods Lof. De
klanken van mijn muziek zijn doordrenkt met bezieling. Lui-
der en luider zingt in mij de Grote Moeder over nieuw leven.
Luider en helderder elke nieuwe dag verheft bezieling mijn
bewuste denken tot het is afgestemd op Gods ritme. Opnieuw
verhef ik de Christus hoog en luister aandachtig om de vreug-
devolle muziek te horen. Mijn grondtoon is harmonie en het
thema van mijn lied is God. God bezegelt mijn lied als Waar-
heid”.

Uit: De Meesters van het verre Oosten, B. Spalding, blz.261
en 257.

Lydia Schaap (52), is moeder van

twee zonen, werkzaam geweest

als docente en begeleidster/coach,

en is geïnspireerd door Het Leven,

waardoor er een diep bewust-zijn is

voor dat leven in en om haar heen.

* * *
*
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Toelichting bij de voorplaat

De “Zandloper”-nevel, zoals gefotografeerd door de
Hubble-telescoop (die al jaren in een baan rondom de
aarde zijn werk doet).

Deze gasnevel ligt op ca 8000 lichtjaren afstand van de
Aarde (het licht heeft er dus 8000 jaar voor nodig om
de afstand tussen dit ruimtefenomeen en onze aarde te
overbruggen) en werd in 1996 voor het eerst zo mooi
gefotografeerd.

Vóór die tijd was hij bekend als een vaag nevelvlekje
rondom een stervende ster (op de plek van het "oog").
Maar toen hij op deze wijze in zijn volle glorie zicht-
baar werd gemaakt was het net alsof de astronomen
werden aangestaard door “Het Oog van God”.
De officieuze naam is echter “hourglass nebula” ofte-
wel “zandlopernevel”.

* * *

Advent na Kersttijd

Johan Pameijer

Over het besneeuwde Twentse landschap loeien de midwinterhoorns. Een stille zondagmorgen zonder kerk. Sneeuwval maakte

het onmogelijk om het kerkgebouw in Raalte te bereiken. In de zilvergrijze sfeer van deze winterochtend probeer ik na te denken

over de zin van Advent. Op zachte sloffen is de kersttijd nader geslopen. Fier dragen de gazons en het geboomte van de stad de

tere bruidsluiers van sneeuw. Maar achter het zwijgende decor begint nieuw leven zich te roeren, zoals een ets de noeste arbeid

van de maker verbergt.

Voorbij de roerloze bomen roert zich een oude traditie. De roep van de midwinterhoorns verjaagt het boze en verwelkomt het

kerstkind, op dit moment nog even ongerept als het sneeuwdek.  Onbeschreven verspreidt zijn belofte zich over onze aardbol, die

gezwind door het universum snelt. Onopgemerkt draait de planeet haar rondjes, als een schaatser op jacht naar een baanrecord.

Waarheen is de Aarde op weg, waar voert ons de tijd naar toe?

Veel gebeurt buiten onze waarneming. Alles stroomt, zei de
oude Heraclitus en hij had gelijk. Ondanks de winterse ver-
starring heerst overal beweging. Zelfs de Advent beweegt.
Een stilstaande Advent is een levenloos fossiel van achter-
haald herdenken. Een blik in de dikke Van Dale leert wat Ad-
vent in feite betekent: Aankomst en Nadering! De Kerk adop-
teerde het Latijnse begrip in verband met de nadering van het
kerstfeest en de “komst des Heren”.

Nu het vertrouwde gezoem van de midwinterhoorns is ver-
stomd, dringt zich bij mij een klemmende vraag op…

Wanneer eindigt de Advent?
Om een antwoord te vinden kun je de ratio beter uitschakelen.
Geen geredeneer alstublieft. Laat het gevoel spreken. Geef je
fantasie een kans. Fantasie is niet zomaar de inbeelding van
een fantast. In fantasie spreekt het mythische bewustzijn, dat
ook de “geboorte van Bethlehem” heeft verzonnen. Fantasie
wijst vaak op een diepere waarheid, een waarheid die onbe-
reikbaar is voor de zintuigen.

Tegelijkertijd herinner ik mij een prikkelende uitspraak
van Susan Smit. “Volwassenen denken dat zij niet kunnen to-

veren, en dan kunnen ze het ook niet meer,” schrijft ze in haar
boek “Wijze mannen”. Dat boek gaat over mannen met een
sprankelende en vooral spirituele fantasie. Voor mij de manier
waarop je de Advent dient te benaderen. Fantasie is de boor
die een betoverende wereld ontsluit. Lezers van populaire boe-
ken over de subatomaire domeinen kunnen dat bevestigen.

Universele communicatie
Elektronen, de minuscule deeltjes die met de snelheid van het
licht rondom de kern van een atoom slingeren, reageren van
grote afstanden op elkaar. In hun vreemde domeinen spelen
afstanden evenmin een rol als de tijd. Hun wonderlijke syn-
chroniciteit ondersteunt de realiteit van fenomenen als telepa-
thie en helderziendheid. Telepathie tussen menselijke breinen
en helderziendheid naar verleden en toekomst toe doorbreken
evenzeer de ijzeren wetten van tijd en ruimte. Uiteindelijk
wijst de synchrone communicatie tussen de minuscule elektro-
nen op het bestaan van een gigantisch netwerk dat het hele
universum doordringt. Het beruchte World Wide Web is daar
kinderspel bij.

Misschien mag ik een stapje verder gaan. Elk atoom in ons
lichaam resoneert met elk atoom in het universum. Onze ver-

trouwde, stoffelijke stabiliteit lost op in intelligente energie-
velden van kosmische omvang.

Als je daarover nadenkt, besef je dat het over triljoenen
maal triljarden atomen gaat die allemaal met elkaar verbonden
zijn in een alomvattend communicatief web. Het holisme is
een wetenschappelijke poging om dit onuitspreekbare wonder
in een woord te vangen. Ons brein is evenzeer een hologram
als het totale universum en beide hologrammen – brein en kos-
mos – zijn intensief verweven met elkaar.

Kind van de kosmos
De verzamelde wetenschap is de magie van het leven op het
spoor. De mens is zeker geen afgezonderde entiteit op een ge-
ïsoleerde planeet. De samenhang tussen mens en kosmos is
een beproefd gegeven van alle tijden, getuige de incarnatie op
Aarde van een godenzoon als Jezus. Met talloze wonderlijke
uitspraken zinspeelde Jezus op zijn kosmische oorsprong. Met
twijfelloze zekerheid herkende hij in de mens een kind van het
universum.

Zijn kosmische bewustzijn, de Christus, is het archetype
van onze goddelijkheid, de hemelse droom van onze universe-
le identiteit. De bijbelse mythologie confronteert ons evenzeer
als alle andere religieuze mythologieën van de wereld, met de
bovenzintuiglijke oorsprong van ons bestaan. Wij mogen dan
aan de Aarde gebonden zijn, begiftigd met een vertroebelde
waarneming, ons uitzicht op het universum verheft ons uit die
verstikkende atmosfeer.

De klank van de midwinterhoorns wordt gedempt door een
dik wolkendek. Is er meer sneeuw op komst? Het zou zomaar
kunnen. In gedachten schuif ik het hemelse gordijn opzij. De
blauwe lucht omhelst de Aarde. Behalve de Zon is er geen ster
te zien. Zelfs de Ster van Bethlehem ontbreekt. Is dat de wer-
kelijkheid, vraag ik mezelf. Is het onmetelijke zwerk werkelijk
zo leeg als mijn ogen mij voorspiegelen?

Sterren stralen overdag
Langzaam verandert het decor. De hemel verdonkert en een
voor een verschijnen ze, de planeten, de sterren en de sterren-
beelden. Nu de Zon achter de horizon verdwijnt, ontsteekt het
universum zijn miljarden lichtjes. Mijn volgende vraag: waar
waren al die lichtende hemellichamen toen het daglicht heerste?
Het antwoord: ze waren er toen ook, maar wij zagen ze niet.
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Lang is het, dat ik “Overgave” associeerde met mijn macht uit
handen geven en passief afwachten. Macht gaf ik aan ambitie,
intellect, kritiek, oordeel, angst, ziekte, pijn, arts, psycholoog,
guru, priester, kerk, man, theorieën, (alternatieve) genezings-
methodes en opgelegde collectieve overtuigingen.

Nooit was het genoeg, nooit hielp er iets en verder ging de
zoektocht. Nooit werd ik eenvoudig Stil en luisterde naar mijn
innerlijke Geneesheer.

De verantwoordelijkheid voor mijn keuzes en creaties gaf
ik aan een “Godbeeld” buiten mij, die mij ooit, in een fictieve
toekomst, zal verlossen. Ik maak mij hiermee afhankelijk van
mijn eigen, schijnbaar stuurloze schip, varend op de oceaan
van het leven. Dan maar liever geen keuzes maken. Het leven
zou wel eens een “verkeerde” wending kunnen nemen en het
roer rigoureus omgooien…Angst voor de naakte waarheid,
verlies en verandering. Vast willen houden aan schijnbare
zekerheden. Dat is het, wat mij zo lang gevangen hield en
“Overgave” zich stilletjes verborgen hield..

Ik vergeet dat De Liefde ín mij Bewust werkzaam wil zijn.
Zij Wil, met een ontzagwekkende vreugde, creatieve werk-
zaamheid, speelsheid, bloei en daadkracht, mijn leven, in
schoonheid, vorm geven en keuzes maken, die ik niet zou
kunnen bedenken.

Over-gave aan GodLiefde Bewust Levend in mijn
lichaamsvorm, is de enige kans op over-leven van de mens-
heid. Het Vleesgeworden Woord zelf Zijn. Overgave kan al-
leen maar plaatsvinden in het Hier en Nu.

Elk moment opnieuw sterven aan de beperkende stroom
van gedachten. In Stilte mijn hoofd buigen. Hem eren en dan-
ken, die zich door Overgave aan De Liefde, liet voeren door
de duisternis, alles wat beperkte van zich afschudde en liet
smelten als sneeuw voor De Zon.

Christus in mij geeft mij de moed en vastberadenheid het
Waarheidslied luider en luider te zingen, afgestemd op De
Grote Moeder en Gods ritme.

En Jezus nam het woord:
“Zovele verklaren dat ze de zonen van God zijn en dat ze alles
hebben wat de Vader heeft. ..Maar deze verklaring wordt pas
een feit wanneer ze de moed hebben de volgende stap te zetten
en zichzelf te zien als God – als één met alles wat God is; dan
maken ze het werkelijk waar. Wanneer iemand die sterfelijk,
beperkt denkt, de Christus naar voren ziet treden, … denkt dat
dat lichaam de Christus van iemand anders is. Deze ogen-
schijnlijke twee zijn slechts schijn, omdat hij niet gelooft dat
hij de Christus is. Laat deze persoon zichzelf de Christus ver-
klaren en als feit aanvaarden … meteen smelten deze twee sa-
men en heeft die persoon de Christus gemanifesteerd … die
persoon moet nog één stap zetten. Dit is de grootste, die de
meeste vastberadenheid vereist, omdat elke angst van de ster-
felijke denkwijze en beperking moet worden uitgewist, hij
moet naar voren treden, zich rechtstreeks wenden tot God de
Bron, of de Vader, en duidelijk verklaren en volstrekt zeker
weten, zonder angst voor precedent of bijgeloof of menselijke
opvattingen, dat hij God is, dat hij geheel is opgegaan in God,
dat hij Liefde, Wijsheid, Inzicht is…dat hij de Bron is.

Via zo iemand stromen al Gods eigenschappen naar de
hele wereld. Voor die persoon is niets onmogelijk. Alleen via
zo’n persoon kan God zich uitdrukken …Wanneer u dat aan-
vaardt, zult u zingen: Welkom de macht van de Christusnaam,
niet de naam van Jezus de persoon, maar die van de Christus.

U kroont niet de persoonlijke Jezus, u kroont Christus …Kom
tevoorschijn en word de triomferende Christus. Laat een ieder
die wil naar voren treden…Zie uzelf als God. Zie God naar
voren treden als u naar voren treedt…God en het hele mens-
dom verenigd, zijn Almachtig – zijn de Almacht van God”.

Stil in De Stilte
“Toch bestaat in deze volkomen stilte Gods Grootste Activi-
teit. Wederom ben ik kalm en is overal om mij heen volkomen
stilte…Ik verhef de Christus hoog in mij en zing Gods Lof. De
klanken van mijn muziek zijn doordrenkt met bezieling. Lui-
der en luider zingt in mij de Grote Moeder over nieuw leven.
Luider en helderder elke nieuwe dag verheft bezieling mijn
bewuste denken tot het is afgestemd op Gods ritme. Opnieuw
verhef ik de Christus hoog en luister aandachtig om de vreug-
devolle muziek te horen. Mijn grondtoon is harmonie en het
thema van mijn lied is God. God bezegelt mijn lied als Waar-
heid”.

Uit: De Meesters van het verre Oosten, B. Spalding, blz.261
en 257.

Lydia Schaap (52), is moeder van

twee zonen, werkzaam geweest

als docente en begeleidster/coach,

en is geïnspireerd door Het Leven,

waardoor er een diep bewust-zijn is

voor dat leven in en om haar heen.

* * *
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Toelichting bij de voorplaat

De “Zandloper”-nevel, zoals gefotografeerd door de
Hubble-telescoop (die al jaren in een baan rondom de
aarde zijn werk doet).

Deze gasnevel ligt op ca 8000 lichtjaren afstand van de
Aarde (het licht heeft er dus 8000 jaar voor nodig om
de afstand tussen dit ruimtefenomeen en onze aarde te
overbruggen) en werd in 1996 voor het eerst zo mooi
gefotografeerd.

Vóór die tijd was hij bekend als een vaag nevelvlekje
rondom een stervende ster (op de plek van het "oog").
Maar toen hij op deze wijze in zijn volle glorie zicht-
baar werd gemaakt was het net alsof de astronomen
werden aangestaard door “Het Oog van God”.
De officieuze naam is echter “hourglass nebula” ofte-
wel “zandlopernevel”.

* * *

Advent na Kersttijd

Johan Pameijer

Over het besneeuwde Twentse landschap loeien de midwinterhoorns. Een stille zondagmorgen zonder kerk. Sneeuwval maakte

het onmogelijk om het kerkgebouw in Raalte te bereiken. In de zilvergrijze sfeer van deze winterochtend probeer ik na te denken

over de zin van Advent. Op zachte sloffen is de kersttijd nader geslopen. Fier dragen de gazons en het geboomte van de stad de

tere bruidsluiers van sneeuw. Maar achter het zwijgende decor begint nieuw leven zich te roeren, zoals een ets de noeste arbeid

van de maker verbergt.

Voorbij de roerloze bomen roert zich een oude traditie. De roep van de midwinterhoorns verjaagt het boze en verwelkomt het

kerstkind, op dit moment nog even ongerept als het sneeuwdek.  Onbeschreven verspreidt zijn belofte zich over onze aardbol, die

gezwind door het universum snelt. Onopgemerkt draait de planeet haar rondjes, als een schaatser op jacht naar een baanrecord.

Waarheen is de Aarde op weg, waar voert ons de tijd naar toe?

Veel gebeurt buiten onze waarneming. Alles stroomt, zei de
oude Heraclitus en hij had gelijk. Ondanks de winterse ver-
starring heerst overal beweging. Zelfs de Advent beweegt.
Een stilstaande Advent is een levenloos fossiel van achter-
haald herdenken. Een blik in de dikke Van Dale leert wat Ad-
vent in feite betekent: Aankomst en Nadering! De Kerk adop-
teerde het Latijnse begrip in verband met de nadering van het
kerstfeest en de “komst des Heren”.

Nu het vertrouwde gezoem van de midwinterhoorns is ver-
stomd, dringt zich bij mij een klemmende vraag op…

Wanneer eindigt de Advent?
Om een antwoord te vinden kun je de ratio beter uitschakelen.
Geen geredeneer alstublieft. Laat het gevoel spreken. Geef je
fantasie een kans. Fantasie is niet zomaar de inbeelding van
een fantast. In fantasie spreekt het mythische bewustzijn, dat
ook de “geboorte van Bethlehem” heeft verzonnen. Fantasie
wijst vaak op een diepere waarheid, een waarheid die onbe-
reikbaar is voor de zintuigen.

Tegelijkertijd herinner ik mij een prikkelende uitspraak
van Susan Smit. “Volwassenen denken dat zij niet kunnen to-

veren, en dan kunnen ze het ook niet meer,” schrijft ze in haar
boek “Wijze mannen”. Dat boek gaat over mannen met een
sprankelende en vooral spirituele fantasie. Voor mij de manier
waarop je de Advent dient te benaderen. Fantasie is de boor
die een betoverende wereld ontsluit. Lezers van populaire boe-
ken over de subatomaire domeinen kunnen dat bevestigen.

Universele communicatie
Elektronen, de minuscule deeltjes die met de snelheid van het
licht rondom de kern van een atoom slingeren, reageren van
grote afstanden op elkaar. In hun vreemde domeinen spelen
afstanden evenmin een rol als de tijd. Hun wonderlijke syn-
chroniciteit ondersteunt de realiteit van fenomenen als telepa-
thie en helderziendheid. Telepathie tussen menselijke breinen
en helderziendheid naar verleden en toekomst toe doorbreken
evenzeer de ijzeren wetten van tijd en ruimte. Uiteindelijk
wijst de synchrone communicatie tussen de minuscule elektro-
nen op het bestaan van een gigantisch netwerk dat het hele
universum doordringt. Het beruchte World Wide Web is daar
kinderspel bij.

Misschien mag ik een stapje verder gaan. Elk atoom in ons
lichaam resoneert met elk atoom in het universum. Onze ver-

trouwde, stoffelijke stabiliteit lost op in intelligente energie-
velden van kosmische omvang.

Als je daarover nadenkt, besef je dat het over triljoenen
maal triljarden atomen gaat die allemaal met elkaar verbonden
zijn in een alomvattend communicatief web. Het holisme is
een wetenschappelijke poging om dit onuitspreekbare wonder
in een woord te vangen. Ons brein is evenzeer een hologram
als het totale universum en beide hologrammen – brein en kos-
mos – zijn intensief verweven met elkaar.

Kind van de kosmos
De verzamelde wetenschap is de magie van het leven op het
spoor. De mens is zeker geen afgezonderde entiteit op een ge-
ïsoleerde planeet. De samenhang tussen mens en kosmos is
een beproefd gegeven van alle tijden, getuige de incarnatie op
Aarde van een godenzoon als Jezus. Met talloze wonderlijke
uitspraken zinspeelde Jezus op zijn kosmische oorsprong. Met
twijfelloze zekerheid herkende hij in de mens een kind van het
universum.

Zijn kosmische bewustzijn, de Christus, is het archetype
van onze goddelijkheid, de hemelse droom van onze universe-
le identiteit. De bijbelse mythologie confronteert ons evenzeer
als alle andere religieuze mythologieën van de wereld, met de
bovenzintuiglijke oorsprong van ons bestaan. Wij mogen dan
aan de Aarde gebonden zijn, begiftigd met een vertroebelde
waarneming, ons uitzicht op het universum verheft ons uit die
verstikkende atmosfeer.

De klank van de midwinterhoorns wordt gedempt door een
dik wolkendek. Is er meer sneeuw op komst? Het zou zomaar
kunnen. In gedachten schuif ik het hemelse gordijn opzij. De
blauwe lucht omhelst de Aarde. Behalve de Zon is er geen ster
te zien. Zelfs de Ster van Bethlehem ontbreekt. Is dat de wer-
kelijkheid, vraag ik mezelf. Is het onmetelijke zwerk werkelijk
zo leeg als mijn ogen mij voorspiegelen?

Sterren stralen overdag
Langzaam verandert het decor. De hemel verdonkert en een
voor een verschijnen ze, de planeten, de sterren en de sterren-
beelden. Nu de Zon achter de horizon verdwijnt, ontsteekt het
universum zijn miljarden lichtjes. Mijn volgende vraag: waar
waren al die lichtende hemellichamen toen het daglicht heerste?
Het antwoord: ze waren er toen ook, maar wij zagen ze niet.
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Dat is cruciaal. De sterrenhemel straalt ook overdag, maar het
daglicht maakt het onmogelijk om ze te zien. Gebonden aan
de planeet met zijn  atmosferische omhulling zien wij een wer-
kelijkheid die niet de waarheid is. Daarom beweert de “Cursus
in wonderen” dat wij in een illusie leven en hanteert de ooster-
se wijsheid het begrip “maya” voor de begoocheling van ons
wereldbeeld. Weliswaar zijn wij kinderen van de kosmos,
maar die ontvouwt zich alleen in de duisternis van het onbe-
wuste. Onze nachtelijke dromen zijn daarvan een pikante ex-
pressie. Een feit van een paradoxale vreemdheid. Maar zeker
iets om over na te denken.

Dromen
Zou ditzelfde verschijnsel zich voordoen in ons droomleven?
Wij verslapen een derde van onze aardse incarnatie. Toch is
dat geen verloren tijd, want als ons waakbewustzijn slaapt,
richt ons droombewustzijn zich op. Experimenten in droomla-
boratoria tonen aan dat een mens enkele malen per nacht
droomt. Tijdens de droomactiviteit gaan zijn pupillen snel op
en neer. Dat levert het bewijs op dat het dromen gepaard gaat
met “rapid eye movements”, de snelle oogbewegingen. Wij
dromen gedurende de REM-slaap.

Als proefslapers op hun REM-hoogtepunt worden gewekt,
kunnen ze hun droom verwoorden. Iedereen weet hoe snel de
beelden vervagen. Na een paar minuten is er hoegenaamd
niets over van onze gedroomde belevenissen. Sommigen on-
derzoekers noemen de droom het afvalputje van ons waakbe-
wustzijn. Dromen voorkomen dat het brein te zwaar wordt be-
last. In de droom reinigen we ons van overtollig denkvuil.

Ononderbroken droomtijd
Is dat wel zo? Klopt deze theorie met de werkelijkheid? Bestu-
dering van de vele droomboeken leert ons bescheidenheid. Ons
droomleven hult zich nog altijd in een waas van geheimzinnig-
heid. Misschien komt Carl Jung wel het dichtste bij de waarheid
met zijn veronderstelling dat wij onafgebroken dag en nacht
dromen. Naar analogie met de sterrenhemel verjaagt het aan de
vijf zintuigen gebonden waakbewustzijn onze dromen naar het
onbewuste. Daar worden ze opgeslagen in het archief van ons
zielenleven, bewaard voor tijden wanneer het voorhangsel tus-
sen waakbewustzijn en onbewustheid scheurt. Onze ware iden-
titeit omvat dus niet alleen het bewustzijn van alle dag, maar
ook de onbewuste rijken van onze innerlijke nachten.

Als wij wakker zijn, dromen we niet, … denken wij. Dat
idee zou wel eens niet met de werkelijkheid kunnen stroken.
Waarom is dat zo? Omdat wij onafgebroken blootstaan aan
voortdurende communicatie met het kosmische bewustzijn.
Daar merken wij weinig van, omdat ons Ego die waarneming
tegenhoudt. Net als de sterrenhemel bij daglicht onzichtbaar
is, zijn onze dromen overdag niet weg. Constant ontvangen
wij kosmische impulsen, intenties en inspiraties, zonder dat
daarvan iets in het waakbewustzijn doordringt.

Blokkades van het ego.
In onze zielen botst het kosmische licht op de blokkades van
ons waakbewustzijn, opgeworpen door een dominant ego.
Aan de hand van zintuiglijk waarneembare feiten en gebeurte-
nissen oordelen en veroordelen wij, veronderstellend dat de
hele waarheid tot onze beschikking staat. Dat is echter een tra-
gische misvatting. Ons zintuiglijk apparaat laat ons maar een
spleet van de werkelijkheid zien. De daarachter liggende

waarheid blijft voor ons verborgen. Dat is de oorzaak van veel
onaangename dromen. Gekleurd door onze vooroordelen
drukken zij ons op de blokkades van het waakbewustzijn. De
energiestroom uit de kosmos stuit dan af op onze weerstanden,
twijfels en trauma’s, die dan worden uitgelicht en vergroot. Zij
vormen de inhoud van veel vergeten dromen. Dit beduidt dat
wij nog niet in balans zijn.

Als wij slapen, staan wij innerlijk wagenwijd open. Zodra
we ontwaken, sluiten wij ons af. Soms bereikt de kosmische
stroom ons ongeschonden. Dromen zijn dan fijnzinnig, helder
en dikwijls heel inspirerend en visionair. Dit soort dromen
gaat voorbij aan het ego. We ontwaken met het gevoel uitge-
treden te zijn en een bezoek aan een hogere dimensie te heb-
ben gebracht. Inderdaad zijn we in die bewustzijnstoestand be-
reikbaar voor hogere entiteiten. Onze innerlijke sterrenhemel
heeft zich geopend naar de werelden van voortlevende zielen
en engelen.

Taal van de ziel
Dromen zijn de kanalen die van het onderbewustzijn naar het
waakbewustzijn stromen. Doorspekt met dagresten communice-
ren zij in de beeldtaal van de ziel. Terwijl het waakbewustzijn
zich in bochten wringt op zoek naar de juiste woorden, gebruikt
het onderbewustzijn symbolen. Soms zijn de symbolen univer-
seel, vaak ook heel persoonlijk. Terugvertaald naar woorden
kunnen deze beelden heldere boodschappen bevatten. Zij zijn de
stille getuigen van wat ons onbewust bezig houdt.

Jung ontdekte in zijn droomonderzoek een synchroniciteit
met de oude mythen. Mythen zijn de dromen van hele volken,
verhalen met hun eigen  betekenis. Ook de bijbelse mythologie
is een verzameling van collectieve volksdromen, waarin het
Christus-archetype een centrale rol vervult. Als we de moed
hebben om tegen de verkalkte exegese in te gaan, opent zich
een wijds panorama van innerlijke betekenissen, de vervulling
van onze diepste verlangens.

Wat heeft dit alles nu te maken met de Advent en dan met
name de Advent los van de kersttijd. Is ons niet geleerd dat de
advent een voorbereiding is op de komst van de Heer? In de
voorbereidingstijd schaffen we een dennenboom aan, versie-
ren hem met ballen en lichtjes en vergeten voor het gemak
waar deze opgetuigde spar voor staat. Ook hij is een symbool
in de taal van de ziel. Glinsterend getuigt hij van de levens-
boom, een niet aan tijd en ruimte gebonden glyphe uit het ar-
chetypische archief. Hij verlicht ons ontwakende bewustzijn
en herinnert ons aan onze eeuwige lichtziel. Alleen om die re-
den is zijn symbool na de kersttijd even werkzaam als in de
vier weken ervoor.

De blauwe Ster
De komst van de Heer. De vraag naar de betekenis van deze
standaarduitdrukking zal menigeen belachelijk voorkomen.
Een traditioneel antwoord ligt voor de hand. Zou “de naderen-
de komst van de Heer” wellicht verwijzen naar een collectieve
bewustzijnservaring van de mensheid, veroorzaakt door een
kosmische invloed die het bio-energetische vibratieniveau op
aarde enorm verhoogt. Een reeks effecten daarvan is nu al
merkbaar. Enorme veranderingen tekenen zich af en veel men-
sen kijken vol verwachting uit naar het magische jaar 2012.
Dit proces is volop aan de gang en het heeft positieve gevol-
gen voor het menselijke bewustzijn. Wat is er namelijk aan de
hand?
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Overgave aan de Verborgen Schat

Levende ervaring van De Almachtige in het Hart

Lydia Schaap

Overgave… In spirituele kring een vaak gebruikt woord. Zo platgetreden dat ik er makkelijk ongemerkt overheen stap. Wat ligt er

echter een oceaan tussen schrijven, spreken, lezen en horen óver…en “Overgave” erváren. Overgave, als begrip, waar ik over

kan nadenken en schrijven, naar kan streven, mijn best voor kan doen, is juist de muur waarachter de ervaring zelf zich verbor-

gen houdt. De muur, die ik zelf optrek, is het beperkte verstandelijke ik-denken en identificatie met een afgescheiden zelfbeeld dat

nooit goed genoeg is, zich schuldig denkt en “moet” veranderen en streven om, als ik geluk heb,

“iets” van Het Onuitsprekelijke te mogen ervaren.

In de mystieke, innerlijk verborgen ervaring van “Overgave”
verstommen alle woorden, alle vragen, alle concepten, alle
hoop op antwoorden, willen begrijpen en vergeving, al het
streven en grijpen naar verbetering en vervulling van de eigen
wens en wil. De ervaring ontsluiert de bewust waarneembare
“Grote Ene Stille Liefde”, die er innerlijk al in Volmaaktheid
Was, Is en eeuwig Zijn zal.

Zij was alleen niet bewust waarneembaar. Gedachten, het
denkende brein in mij, overschreeuwt Deze Schat, stil verbor-
gen in mijn eigen hart.

Dat wat Waarachtig is, valt niet te begrijpen. Het valt al-
leen te leven in de ervaring.

De Alchemie stooft in de grote kookpot van het leven,
voordat “Overgave” ervaren wordt, diep gevoeld verzet, weer-
stand, angst, pijn en ten slotte hopeloosheid. In dit proces van
omzetting van onedel metaal in goud, dat een mens pas aang-
aat als vaak de uitzichtloosheid hem/haar ertoe aanvuurt, is er
geen garantie wanneer “Overgave” ooit zal plaatsvinden.

Het is onverbiddelijk verbonden met Goddelijke Timing en
Goddelijke Wil. Toch is het de mens zelf die, hoe paradoxaal,
door actief te ontwaken uit de roes van de denkwereld en be-
wust te zijn van zichzelf, door Overgave, De Liefde bevrijdt in
zichzelf.. De Grote Vol-Ledigheid…die zich vanzelf voltrekt
in het Stille Zelf.

Alleen de mens, als soort, kent de worsteling en weerstand,
die de grond bewerkt waarin Overgave kan groeien en bloeien.
Het zaad van de boom valt in de Aarde Moeder en geeft zich
on-middellijk over aan de duisternis, aan de ontzagwekkende
alchemistische natuurkrachten die op het zaad, volgens natuur-
lijke timing, inwerken.

Het krokusbolletje, in de lente, die haar bloem laat zien. De
rups, die zich door stille overgave, bevrijdt uit zijn cocon.

Er is geen worsteling, slechts Overgave aan ontkieming,
ontpopping of … sterven. In het Volmaakte zal het zaad uit-
groeien tot een reusachtige stam, tak, vrucht, blad of bloem.
De kleurige vlinder vliegt uit. In de eeuwige cyclus zal het
zichzelf in stand houden, door Overgave aan geboorte en
dood, in- en uitademing, eb en vloed van de seizoenen.

Of het zaad, de bol, de rups zal sterven en terugkeren naar
het Volmaakte om zich, verrijkt door de aarde-ervaring, op-
nieuw over te geven aan de Opstanding van Nieuw Leven. De
Volmaakt Almachtige is aan het roer en brengt Vrucht voort.

Ook Jezus onderging de menselijke worsteling en gaf zich
over aan De Liefde. De Liefde die Volmaakt het plan van ge-
boorte, dood en opstanding in Haar Hand houdt.

Christus wist…en leefde de mens voor. Niet om mij te ont-
slaan van Zelf Opstanding. Maar om mij te inspireren, te bea-
demen en de Verborgen Schat van Overgave te ontsluieren.

Hij gaf zich, door de Ultieme Liefdesdaad, in vol vertrou-
wen over aan De Ene, Het Onnoembare Mysterie. En het won-
der voltrok zich stil in Hem Zelf. Het wonder van de Overgave
aan de levende ervaring van een sterfelijk lichaam, dat zich
vrijwel on-middellijk (zonder middel) herstelde van de slagen
van de wereld.

Hij Is God, God is Hij, Ik Ben God, God Is Mij, God Is
Alles….Het Ene Levende Zelf.

Door de onweerstaanbare Overgave aan dát Bewustzijn,
wist Hij zeker dat de mens, die in waarheid ÉÉN is met Het
Ene Al-Machtige, alle beperking overwint.
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door het leven manoeuvreren, wat op zich ook begrijpelijk is.
Maar als het er werkelijk op aankomt een prijs voor die vrij-
heid te betalen, haken toch veel mensen af.

Ingedut
Duyndam verbleef ooit in Poona en is sannyasin en heeft dus de
massale belangstelling voor Osho meegemaakt. Nu is het vol-
gens hem een soort kerk geworden. “Ja, het zal me niet in dank
worden afgenomen, maar ik meen het! Het was toen de meest
bruisende levende spirituele stroming die ik in mijn leven ge-
zien en ervaren heb. Mensen gingen open, waren blij, het leven
spatte ervan af, maar toen hij stierf, zakte het vrij snel in elkaar
en als je kijkt naar de mensen die toen zo bruisend en levend
waren, is dat nu wat ingedut. Ik kom wel bij zo’n reünie-gebeu-
ren, maar het is toch een wat grijze-muizenfestival geworden.
Het is niet meer wat het was, maar het is de vraag of we dat zo
erg moeten vinden, want er zijn veel andere dingen gaande die
ook bruisen en leven en het zijn ook sannyasins die daar weer
nieuwe inspiratie uit putten. De boeken van Osho zijn nog
steeds heel actueel en bereiken ook niet- sannyasins die daar
weer door geïnspireerd worden. Je kunt het zien als een estafet-
te, het stokje wordt doorgegeven. Er zijn veel sannyasins die
zich toch nog wat vastklampen aan het oude, fijne gevoel, maar
Osho is er niet meer. Het vuur dat de basis was, is vrijwel uitge-
doofd. Het heeft te maken met de dood van de meester, zoals je
dat wel meer zag. Dat is toch de grootste inspiratiebron. De kern
valt toch weg en als de “priesters” het overnemen is de spirit ge-
woon minder aanwezig. Osho zei ook toen hij nog leefde:
“Doek de boel maar op en ga naar andere mensen die tot helder-
heid zijn gekomen.” Maar, tegenstrijdig als hij was, zei hij ook
weer dat het moest doorgaan.

Het is ook begrijpelijk en menselijk dat dit gebeurt. Het
verwordt tot een organisatie en het is in Poona nog steeds zo-
als Osho stierf. Niemand durft het roer om te gooien, terwijl
Osho steeds wisselde van structuur en regeltjes.”

Het is boeiend te zien hoe de tijd van echt grote leraren die
massa’s mensen trekken passé lijkt te zijn, al zijn er helaas
nog wel politieke rattenvangers van Hamelen die grote groe-
pen trekken, maar ook dit zal hopelijk wel weer voorbij gaan.

Osho heeft zelf ook eens gezegd dat de tijd van grote
meesters zal overgaan in een tijd waarin kleinere leraren zou-
den opstaan; het zou zich verspreiden en versnipperen, het zou
allemaal minder grootschalig worden en daar heeft hij gelijk in
gehad. Van Duyndam: “Toch hebben leraren als Krishnamurti,
Marasji en Osho de mensheid tools in handen gegeven om
verder te gaan op de weg van spiritueel ontwaken, zoals dit in
deze tijd toch gaande is. Mensen worden bewuster, maar voor-
al ook kritischer en zitten niet meer zo te wachten op een goe-
roe of meester die hen de weg wijst. Ze zijn de weg naar bin-
nen gegaan en gaan hun eigen-wijze weg. Mensen hebben
geen Messias nodig, maar ontdekken de messias in zichzelf ”.

Turkse mythologie
Ook bijv. de Turkse mythologie geeft een veelheid aan beel-
den, die ons laten zien dat de mens eens zelf een stralend licht-
wezen was, hoe dat licht doofde en hoe tijdens dit proces ook
de omgeving veranderde:

Oorspronkelijk waren de mensen lichtende wezens……
In die tijd was er geen zon en geen maan; deze waren ook niet
nodig, want de mensen straalden zelf; hun lichtgestalte was
wijd uitgespreid en zij waren onsterfelijk. Toen is er iets ge-

beurd en het gevolg daarvan was, dat het licht, dat de mensen
uitstraalden, langzaamaan doofde, waarna tevens de wereld
om hen heen donker werd. De menselijke gestalte schrompel-
de in en haar levensduur werd tijdelijk. Omdat God medelij-
den had met de mensen, plaatste Hij zon, maan en sterren aan
de hemelkoepel, opdat zij op aarde hun weg konden vinden.
Sommigen zeggen, dat de mens nog steeds krimpt en dat hij
uiteindelijk zo klein zal zijn als een duim. Dan zal Maitere
komen en zal er een omwenteling zijn.

De wereld is niet altijd geweest zoals deze er nu uitziet.
Vroeger was het hemeldak veel kleiner, maar het gat in het
dak was veel groter en iedereen kon rechtstreeks met de goden
spreken; de goden waren heel dichtbij, want de hemelkoepel
was veel minder hoog. Op een dag was er een vrouw die
klaagde over rook en tocht in de wereldtent. Zij vond, dat het
toch wel wat erg benauwd was. Toen kwam de reus Yelbegen,
die de hemeltent heeft uitgerekt, maar het gat waardoor men
met de goden kon spreken, werd daardoor verkleind en nu is
het zo klein en ver weg als de Poolster; de mensen kunnen niet
meer met de goden spreken. Die reus bleek ook wel wat ruw te
werk gegaan te zijn, er zitten heel wat gaten in het hemeldak,
maar daar doorheen schijnt tenminste het licht van de goden.
Er zit zelfs een dunne plek in het uitspansel, die men de Mel-
kweg noemt. In de buurt van het Zevengesternte – Ülker –
moet wel een erg groot gat zitten, want de herfststormen blij-
ven er vanaf november de hele winter maar doorheen blazen.

De goden, die boven de nachtelijke hemelkoepel wonen,
zijn nieuwsgierig naar de mensen. Zij werpen af en toe een
vluchtige blik op de aarde door een scheurtje in de hemeltent.
De mens die het geluk heeft dit te zien, staat op dat moment oog
in oog met de goden. Hij vangt een glimp op van het lichtrijk,
waaruit hijzelf eens werd geboren. Dit is het moment van een
vallende ster. Alle wensen gaan op dat ogenblik in vervulling,
want de hemeldeur staat op een kier en de mens kan zich met
zijn wens rechtstreeks tot de goden wenden. Er ontvonkt een
sprankje hoop, een lichtpunt op de donkere aarde, waarop de
mens zich als sterveling, ondanks alle duisternis, richten kan.

* * *

(1) Erik van Zuydam: De ontdekking van het NU. Het antwoord op al je
vragen is dit moment zoals het is. Ankh-Hermes 2010.
www.inzicht-nu.nl

Voor de biografische gegevens van Lambèrt (Aat) de Kwant,
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Op een afstand van ongeveer 168.000 lichtjaren explodeerde
op 23 februari 1987 een ster in de Grote Magelhaense Wolk,
een satellietstelsel van onze Melkweg. In werkelijkheid voltrok
deze spectaculaire gebeurtenis zich dus 168.000 jaar geleden.
Pas nu bereikten de effecten van deze explosie de Aarde (zie het
restant in het centrum van de foto - detail in de inzet)

Wel vaker exploderen sterren aan de hemel. De kosmolo-
gen spreken dan van een supernova. Maar deze supernova was
bijzonder. Zijn licht was tweehonderd miljoen maal krachtiger
dan het licht van de Zon. In vierhonderd jaar was zo’n heldere
supernova niet waargenomen. Bovendien verspreidde hij geen
wit of rood licht, zoals alle voorgaande exploderende sterren,
maar zijn licht was blauw. De astronomen stonden versteld.

De Maya-kalender
Maar in de beroemde Maya-kalender was deze gebeurtenis
lang geleden voorzien. In verband daarmee was kort tevoren
de Harmonische Convergentie gevierd. Op talrijke heilige
plekken verzamelden zich mensenmassa’s om de versterkte
trillingsfrequenties te ontvangen, die vanuit het hart van de
Melkweg op ons toe stroomden.
Ongeveer tegelijkertijd ondertekenden president Ronald Rea-
gan en Sovjet-leider Michael Gorbatsjow een verbod op kern-
raketten voor de lange afstand. Het samenvallen van beide ge-
beurtenissen zou Jung een bewijs voor synchroniciteit ge-
noemd hebben.

Het stralingsveld van de blauwe Ster zou zeker een kwart
eeuw lang zijn invloed naar de Aarde versturen. Met als ge-
volg een spectaculaire verhoging van de trillingsfrequentie in
het menselijk organisme. Binnen 25 jaar zou onze wereld naar
een ongekende transparantie toegroeien. Steeds meer mensen
worden helderziend, helderhorend en heldervoelend. Het ken-
nisniveau neemt opzienbarend toe en ons bewustzijn groeit
naar verlichting. Omstreeks het jaar 2012 zou dit proces vol-
tooid zijn. Zou dit de diepere verwijzing kunnen zijn naar “de
komst van de Heer”?

Het jaar 2012
Beseffen de blazers op de midwinterhoorns dat zij een nieuw
tijdperk aankondigen? Jezus kende het geheim zeker. Toen hij
twee van zijn leerlingen opdroeg een waterdrager naar de plaats

van het paasmaal te vragen, wist hij van zijn astrologische mis-
sie. De man met de waterkruik stond model voor het tijdperk
van Aquarius dat over tweeduizend jaar zou aanbreken. Om en
nabij de 21ste eeuw zou de mensheid in meerderheid toe zijn
aan het juiste begrip van de Christelijke boodschap van liefde
en broederschap. Tegen die tijd liepen meerdere Maya-kalen-
ders ten einde. Het jaar 2012 zou vol belofte zijn.

Sommige voorspellingen klinken verontrustend. Aardbe-
vingen en overstromingen kenmerken de veranderingen. Door
haar hogere frequentiebereik zou de aarde het kwaad van zich
afschudden. Volgens anderen betreft het een krachtige ompo-
ling van het bewustzijn. De weg van ego naar Zelf, de Chris-
tus-in-ons, gaat over voetangels en klemmen. Struikelend zul-
len we de nieuwe tijd in wankelen, maar velen glijden soepel
het nieuwe bewustzijn binnen. Dat alles staat voor de deur.

De nu levende generaties staan voor de opgave hun be-
wustzijn af te stemmen op de versterkte trillingsfrequenties,
die ons van twee kanten naderen: vanuit de kosmos en vanuit
het collectieve onbewuste. En onze voorbereiding daarop is de
advent na de kersttijd. De vier thema’s van de adventszonda-
gen breken iedere egocentrische aandrang tot de grond toe af.

Onderscheidingsvermogen
Ons ego is de collectieve nachtmerrie van de materie. Vooral
de laatste eeuwen zijn we gehypnotiseerd door een overweldi-
gend egoïsme. Daarbij vergaten wij onze band met de bron
van het universum. Het grote vergeten kleurt vele mythologi-
sche vertellingen. De mensheid moet nu een toegang graven
naar de goddelijke kern in zijn bewustzijn. Binnen de vergan-
kelijke samenleving om ons heen broeit het onvergankelijke.
Achter de tijd lokt de eeuwigheid en in de dood ligt de belofte
van onsterfelijkheid begraven.

Het Christendom vermenselijkte deze bron in Jezus, de
drager van het Christus-bewustzijn en daardoor ons voorbeeld
en onze voorloper. De mythe van Christus verlicht onze weg
van mystieke geboorte naar de zuiverende doop en via de ver-
lichtende verheerlijking naar het besef dat wij gekruisigd zijn
aan de stof. Pas dan kan onze verrijzenis plaatsvinden. Wij va-
ren ten hemel en vervolgens kunnen wij onze achtergebleven
broeders en zusters de wijsheid van onze bevindingen toezen-
den. Dat is de weg van de ziel, niet die van het lichaam. Door-
zie het banale van de vergankelijke samenleving en zoek naar
de glinstering van het eeuwige goud.

Zelfvergetelheid
Makkelijk gezegd, maar hoe vergeten we daarbij ons zelf? Het
woordje “Ik” is ons paradepaardje. Zonder uitzondering be-
zien wij het ego als het vertrouwde baken in stroom van onbe-
rekenbare gebeurtenissen. Maar in onze dromen hult het ego
zich in een andere vermomming. Dromen verraden de illusie
van het ego. Met het sterven van het lichaam lost het ego op in
de grotere entiteit van ons zielenzelf.

Zielen dragen geen naam. Wel hebben ze hun geschiede-
nis, die ze stapsgewijs opvoert naar het eenheidsbesef met het
Al. In de ziel verwerkelijkt zich de verbondenheid met zowel
het droomleven als het levende universum. Zielen leven dich-
ter bij God dan ego’s, die onverdroten hun eigenbelang die-
nen. Jung zag het zo: het ego is door de zintuigen begrensd,
terwijl het Zelf, de Christus in ons, boven deze grenzen uit-
stijgt. Egoloosheid ligt ons niet en dat kun je ook niet in die
ene week voor kerstmis aanleren.
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door het leven manoeuvreren, wat op zich ook begrijpelijk is.
Maar als het er werkelijk op aankomt een prijs voor die vrij-
heid te betalen, haken toch veel mensen af.

Ingedut
Duyndam verbleef ooit in Poona en is sannyasin en heeft dus de
massale belangstelling voor Osho meegemaakt. Nu is het vol-
gens hem een soort kerk geworden. “Ja, het zal me niet in dank
worden afgenomen, maar ik meen het! Het was toen de meest
bruisende levende spirituele stroming die ik in mijn leven ge-
zien en ervaren heb. Mensen gingen open, waren blij, het leven
spatte ervan af, maar toen hij stierf, zakte het vrij snel in elkaar
en als je kijkt naar de mensen die toen zo bruisend en levend
waren, is dat nu wat ingedut. Ik kom wel bij zo’n reünie-gebeu-
ren, maar het is toch een wat grijze-muizenfestival geworden.
Het is niet meer wat het was, maar het is de vraag of we dat zo
erg moeten vinden, want er zijn veel andere dingen gaande die
ook bruisen en leven en het zijn ook sannyasins die daar weer
nieuwe inspiratie uit putten. De boeken van Osho zijn nog
steeds heel actueel en bereiken ook niet- sannyasins die daar
weer door geïnspireerd worden. Je kunt het zien als een estafet-
te, het stokje wordt doorgegeven. Er zijn veel sannyasins die
zich toch nog wat vastklampen aan het oude, fijne gevoel, maar
Osho is er niet meer. Het vuur dat de basis was, is vrijwel uitge-
doofd. Het heeft te maken met de dood van de meester, zoals je
dat wel meer zag. Dat is toch de grootste inspiratiebron. De kern
valt toch weg en als de “priesters” het overnemen is de spirit ge-
woon minder aanwezig. Osho zei ook toen hij nog leefde:
“Doek de boel maar op en ga naar andere mensen die tot helder-
heid zijn gekomen.” Maar, tegenstrijdig als hij was, zei hij ook
weer dat het moest doorgaan.

Het is ook begrijpelijk en menselijk dat dit gebeurt. Het
verwordt tot een organisatie en het is in Poona nog steeds zo-
als Osho stierf. Niemand durft het roer om te gooien, terwijl
Osho steeds wisselde van structuur en regeltjes.”

Het is boeiend te zien hoe de tijd van echt grote leraren die
massa’s mensen trekken passé lijkt te zijn, al zijn er helaas
nog wel politieke rattenvangers van Hamelen die grote groe-
pen trekken, maar ook dit zal hopelijk wel weer voorbij gaan.

Osho heeft zelf ook eens gezegd dat de tijd van grote
meesters zal overgaan in een tijd waarin kleinere leraren zou-
den opstaan; het zou zich verspreiden en versnipperen, het zou
allemaal minder grootschalig worden en daar heeft hij gelijk in
gehad. Van Duyndam: “Toch hebben leraren als Krishnamurti,
Marasji en Osho de mensheid tools in handen gegeven om
verder te gaan op de weg van spiritueel ontwaken, zoals dit in
deze tijd toch gaande is. Mensen worden bewuster, maar voor-
al ook kritischer en zitten niet meer zo te wachten op een goe-
roe of meester die hen de weg wijst. Ze zijn de weg naar bin-
nen gegaan en gaan hun eigen-wijze weg. Mensen hebben
geen Messias nodig, maar ontdekken de messias in zichzelf ”.

Turkse mythologie
Ook bijv. de Turkse mythologie geeft een veelheid aan beel-
den, die ons laten zien dat de mens eens zelf een stralend licht-
wezen was, hoe dat licht doofde en hoe tijdens dit proces ook
de omgeving veranderde:

Oorspronkelijk waren de mensen lichtende wezens……
In die tijd was er geen zon en geen maan; deze waren ook niet
nodig, want de mensen straalden zelf; hun lichtgestalte was
wijd uitgespreid en zij waren onsterfelijk. Toen is er iets ge-

beurd en het gevolg daarvan was, dat het licht, dat de mensen
uitstraalden, langzaamaan doofde, waarna tevens de wereld
om hen heen donker werd. De menselijke gestalte schrompel-
de in en haar levensduur werd tijdelijk. Omdat God medelij-
den had met de mensen, plaatste Hij zon, maan en sterren aan
de hemelkoepel, opdat zij op aarde hun weg konden vinden.
Sommigen zeggen, dat de mens nog steeds krimpt en dat hij
uiteindelijk zo klein zal zijn als een duim. Dan zal Maitere
komen en zal er een omwenteling zijn.

De wereld is niet altijd geweest zoals deze er nu uitziet.
Vroeger was het hemeldak veel kleiner, maar het gat in het
dak was veel groter en iedereen kon rechtstreeks met de goden
spreken; de goden waren heel dichtbij, want de hemelkoepel
was veel minder hoog. Op een dag was er een vrouw die
klaagde over rook en tocht in de wereldtent. Zij vond, dat het
toch wel wat erg benauwd was. Toen kwam de reus Yelbegen,
die de hemeltent heeft uitgerekt, maar het gat waardoor men
met de goden kon spreken, werd daardoor verkleind en nu is
het zo klein en ver weg als de Poolster; de mensen kunnen niet
meer met de goden spreken. Die reus bleek ook wel wat ruw te
werk gegaan te zijn, er zitten heel wat gaten in het hemeldak,
maar daar doorheen schijnt tenminste het licht van de goden.
Er zit zelfs een dunne plek in het uitspansel, die men de Mel-
kweg noemt. In de buurt van het Zevengesternte – Ülker –
moet wel een erg groot gat zitten, want de herfststormen blij-
ven er vanaf november de hele winter maar doorheen blazen.

De goden, die boven de nachtelijke hemelkoepel wonen,
zijn nieuwsgierig naar de mensen. Zij werpen af en toe een
vluchtige blik op de aarde door een scheurtje in de hemeltent.
De mens die het geluk heeft dit te zien, staat op dat moment oog
in oog met de goden. Hij vangt een glimp op van het lichtrijk,
waaruit hijzelf eens werd geboren. Dit is het moment van een
vallende ster. Alle wensen gaan op dat ogenblik in vervulling,
want de hemeldeur staat op een kier en de mens kan zich met
zijn wens rechtstreeks tot de goden wenden. Er ontvonkt een
sprankje hoop, een lichtpunt op de donkere aarde, waarop de
mens zich als sterveling, ondanks alle duisternis, richten kan.

* * *

(1) Erik van Zuydam: De ontdekking van het NU. Het antwoord op al je
vragen is dit moment zoals het is. Ankh-Hermes 2010.
www.inzicht-nu.nl
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Op een afstand van ongeveer 168.000 lichtjaren explodeerde
op 23 februari 1987 een ster in de Grote Magelhaense Wolk,
een satellietstelsel van onze Melkweg. In werkelijkheid voltrok
deze spectaculaire gebeurtenis zich dus 168.000 jaar geleden.
Pas nu bereikten de effecten van deze explosie de Aarde (zie het
restant in het centrum van de foto - detail in de inzet)

Wel vaker exploderen sterren aan de hemel. De kosmolo-
gen spreken dan van een supernova. Maar deze supernova was
bijzonder. Zijn licht was tweehonderd miljoen maal krachtiger
dan het licht van de Zon. In vierhonderd jaar was zo’n heldere
supernova niet waargenomen. Bovendien verspreidde hij geen
wit of rood licht, zoals alle voorgaande exploderende sterren,
maar zijn licht was blauw. De astronomen stonden versteld.

De Maya-kalender
Maar in de beroemde Maya-kalender was deze gebeurtenis
lang geleden voorzien. In verband daarmee was kort tevoren
de Harmonische Convergentie gevierd. Op talrijke heilige
plekken verzamelden zich mensenmassa’s om de versterkte
trillingsfrequenties te ontvangen, die vanuit het hart van de
Melkweg op ons toe stroomden.
Ongeveer tegelijkertijd ondertekenden president Ronald Rea-
gan en Sovjet-leider Michael Gorbatsjow een verbod op kern-
raketten voor de lange afstand. Het samenvallen van beide ge-
beurtenissen zou Jung een bewijs voor synchroniciteit ge-
noemd hebben.

Het stralingsveld van de blauwe Ster zou zeker een kwart
eeuw lang zijn invloed naar de Aarde versturen. Met als ge-
volg een spectaculaire verhoging van de trillingsfrequentie in
het menselijk organisme. Binnen 25 jaar zou onze wereld naar
een ongekende transparantie toegroeien. Steeds meer mensen
worden helderziend, helderhorend en heldervoelend. Het ken-
nisniveau neemt opzienbarend toe en ons bewustzijn groeit
naar verlichting. Omstreeks het jaar 2012 zou dit proces vol-
tooid zijn. Zou dit de diepere verwijzing kunnen zijn naar “de
komst van de Heer”?

Het jaar 2012
Beseffen de blazers op de midwinterhoorns dat zij een nieuw
tijdperk aankondigen? Jezus kende het geheim zeker. Toen hij
twee van zijn leerlingen opdroeg een waterdrager naar de plaats

van het paasmaal te vragen, wist hij van zijn astrologische mis-
sie. De man met de waterkruik stond model voor het tijdperk
van Aquarius dat over tweeduizend jaar zou aanbreken. Om en
nabij de 21ste eeuw zou de mensheid in meerderheid toe zijn
aan het juiste begrip van de Christelijke boodschap van liefde
en broederschap. Tegen die tijd liepen meerdere Maya-kalen-
ders ten einde. Het jaar 2012 zou vol belofte zijn.

Sommige voorspellingen klinken verontrustend. Aardbe-
vingen en overstromingen kenmerken de veranderingen. Door
haar hogere frequentiebereik zou de aarde het kwaad van zich
afschudden. Volgens anderen betreft het een krachtige ompo-
ling van het bewustzijn. De weg van ego naar Zelf, de Chris-
tus-in-ons, gaat over voetangels en klemmen. Struikelend zul-
len we de nieuwe tijd in wankelen, maar velen glijden soepel
het nieuwe bewustzijn binnen. Dat alles staat voor de deur.

De nu levende generaties staan voor de opgave hun be-
wustzijn af te stemmen op de versterkte trillingsfrequenties,
die ons van twee kanten naderen: vanuit de kosmos en vanuit
het collectieve onbewuste. En onze voorbereiding daarop is de
advent na de kersttijd. De vier thema’s van de adventszonda-
gen breken iedere egocentrische aandrang tot de grond toe af.

Onderscheidingsvermogen
Ons ego is de collectieve nachtmerrie van de materie. Vooral
de laatste eeuwen zijn we gehypnotiseerd door een overweldi-
gend egoïsme. Daarbij vergaten wij onze band met de bron
van het universum. Het grote vergeten kleurt vele mythologi-
sche vertellingen. De mensheid moet nu een toegang graven
naar de goddelijke kern in zijn bewustzijn. Binnen de vergan-
kelijke samenleving om ons heen broeit het onvergankelijke.
Achter de tijd lokt de eeuwigheid en in de dood ligt de belofte
van onsterfelijkheid begraven.

Het Christendom vermenselijkte deze bron in Jezus, de
drager van het Christus-bewustzijn en daardoor ons voorbeeld
en onze voorloper. De mythe van Christus verlicht onze weg
van mystieke geboorte naar de zuiverende doop en via de ver-
lichtende verheerlijking naar het besef dat wij gekruisigd zijn
aan de stof. Pas dan kan onze verrijzenis plaatsvinden. Wij va-
ren ten hemel en vervolgens kunnen wij onze achtergebleven
broeders en zusters de wijsheid van onze bevindingen toezen-
den. Dat is de weg van de ziel, niet die van het lichaam. Door-
zie het banale van de vergankelijke samenleving en zoek naar
de glinstering van het eeuwige goud.

Zelfvergetelheid
Makkelijk gezegd, maar hoe vergeten we daarbij ons zelf? Het
woordje “Ik” is ons paradepaardje. Zonder uitzondering be-
zien wij het ego als het vertrouwde baken in stroom van onbe-
rekenbare gebeurtenissen. Maar in onze dromen hult het ego
zich in een andere vermomming. Dromen verraden de illusie
van het ego. Met het sterven van het lichaam lost het ego op in
de grotere entiteit van ons zielenzelf.

Zielen dragen geen naam. Wel hebben ze hun geschiede-
nis, die ze stapsgewijs opvoert naar het eenheidsbesef met het
Al. In de ziel verwerkelijkt zich de verbondenheid met zowel
het droomleven als het levende universum. Zielen leven dich-
ter bij God dan ego’s, die onverdroten hun eigenbelang die-
nen. Jung zag het zo: het ego is door de zintuigen begrensd,
terwijl het Zelf, de Christus in ons, boven deze grenzen uit-
stijgt. Egoloosheid ligt ons niet en dat kun je ook niet in die
ene week voor kerstmis aanleren.
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Jezus begreep dat. Hij worstelde er zelf ook mee. Hij loste het
probleem van de egoloosheid op met de formule “Ik ben”.
Daardoor vermeed hij het voornaamwoordje “Ik” niet, maar
verbond het met de onveranderlijkheid van het “Zijn”. Het on-
gekleurde Zijn omvat zijn les. Niet op het ego rust het zwaarte-
punt van onze identiteit, maar op het Zijn. Met de zeven “Ik
Ben”-woorden uit het Johannes-evangelie reikte hij ons het
werken aan zelfvergetelheid liefdevol aan. Weinig gelovigen
kunnen onbewogen luisteren naar Jezus’ persoonlijke relativi-
teitstheorie: “Eer Abraham was ben ik.” Aan het verstaan van
dit unieke aforisme hebben we een leven lang genoeg.

Liefde
De derde trede op weg naar volmaaktheid uit zich in de welwil-
lendheid die wij uitstralen naar onze medemensen en de wereld.
In de beroemde ode aan de liefde van 1 Cor. 13 is niet alles ge-
zegd. Iedereen weet wat liefde is, maar de opdracht om ook je
vijanden daarbij te betrekken wekt bedenkingen op. Liefde voor
je partner, ouders en kinderen, de natuur en de godheid, vlamt
moeiteloos op, maar verkrachter, moordenaar en dictator zijn
lastiger te omhelzen. Dat maakt deze intentie zo gecompliceerd.
Toch vroeg Jezus om vergeving voor zijn kwelgeesten met een
beroep op hun onwetendheid. Zolang wij in polariteit blijven
hangen, kunnen we zijn voorbeeld niet navolgen.

Liefde vraagt om aanvaarding van ieders anders zijn. Niet
denken vanuit eigen subjectieve vooroordelen, maar jezelf in de
plaats van die ander stellen. Dat dit niet meevalt toont de meta-
foor van de tempelreiniging aan. Het is even wennen aan de Je-
zus, die de woekeraars van het tempelterrein zwiept en die hui-
chelaars uitmaakt voor addergebroed. In een ander geval was hij
bereid bij diefstal van zijn mantel de dief ook zijn hemd te
schenken. Dan verschijnt achter de rebellerende meester de
voorvechter van geweldloosheid, die zelf de metafoor van de
tempelreiniging uitlegt als een zuivering van de ziel.

Onze maatschappelijke structuren met duizenden compli-
cerende tegenstellingen snakken naar liefdevolle mensen die
de tegenstellingen welwillend overbruggen. Niet teniet doen,
maar elk in zijn waarde laten. Luisteren naar argumenten en
begrip tonen zonder een machtstrijd te ontketenen. Doordron-
gen van droomwereld en het universele bewustzijn streven zij
evenwicht na, harmonie in alles, ervan uitgaande dat de “Ik
Ben” en de Vader een-zijn.

Juist handelen
Misschien hebben de opstellers van de Vrij-Katholieke Kerk-
kalender naar het Boeddhisme geluisterd, toen ze het juist han-
delen aan de vierde adventszondag koppelden. Boeddha’s
achtvoudige pad mondt uit in de goede werken, maar daar gaat
een intensieve training aan vooraf.

Handelen de midwinterhoornblazers juist met hun jacht op
het kwaad en hun aankondiging van het goede? Of knielen ze
ongewild met hun instrument voor de boom der kennis van
goed en kwaad, het mythische symbool van onze duale wereld.
Ontving Bach de energiestroom uit de kosmos toen hij zijn gro-
te religieuze werken componeerde? De droom van Einstein en
vele navolgers is het ontraadselen van het universum.

Het universum voorziet ons overvloedig van kosmische
energie en velen noemen dit het Al-bewustzijn. Via onze cel-
len bevrucht het ons hele organisme met spirituele inspiratie,
maar luisteren wij wel? Stemmen wij onze handel en wandel
af op de wil van God of overstemt het kleine ego de stille har-

monie van het heelal? “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede”
riep de Meester ons toe. En wij bidden iedere zondags braaf-
jes: ”Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op aarde.”
Zijn hoofd en handen de echte dienaars van God?

Communicatie
Ieder mens leeft voor de voltooiing van de wereld, zei Teil-
hard de Chardin. Heel terecht schrijft Thomas Moore in “Zorg
voor de ziel”: “In de meest ruime zin van het woord is spiritu-
aliteit een poging om aandacht te schenken aan de onzichtbare
factoren in het leven en de persoonlijke, concrete, eindige bij-
zonderheden van deze wereld te transcenderen.”

Tot recente jaren leefden wij op gezag van onze vijf zintui-
gen. Alles wat buiten hun bereik lag was bij voorbaat verd-
acht.  We voelden ons veilig op onze kleine planeet, het be-
woonde eiland in een ontzaglijk dood universum.

Maar tijden en inzichten zijn veranderd. De “God is
dood”-mythe voorspelt het failliet van het materialisme. Ons
technisch vernuft gaf ons de mogelijkheden diep door te dringen
in het universum en de magie van de sub-atomaire wereld bloot
te leggen. Wij daalden af in de duistere structuren van het onbe-
wuste en wij ontdekten de synchroniciteit tussen heelal en her-
sens. WipiLeaks drukt ons met onze neuzen op de transcenden-
tie van de wereld. Jezus zei het tweeduizend jaar geleden al:
“Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden.”

Nu communicatie de samenleving beheerst, ontplooit zich
enig begrip voor de onafgebroken communicatie tussen kos-
mos en mens, tussen onbewuste en bewustzijn en tussen hoofd
en hart. Na de tweede wereldoorlog kwam de wereld in een
onstuitbare versnelling terecht. Daardoor ontstond het op
waarnemingen gebaseerde geloof in toenemende frequenties
van alle aardse organismen. Krachtige impulsen uit de kosmos
brengen de mensheid op een hoger spiritueel plan. De komst
des Heren concretiseert in een grootse bewustzijnsmutatie.

Steeds duidelijker wordt de bemiddelaarsrol van de ziel
tussen mens en universum zichtbaar. Wij zijn de ontvangststa-
tions voor kosmische energie en de zendstations van psychi-
sche energie. Op de drempel van ons ontwaken zingen we met
hart en ziel het lied “Nu sijt wellecome”, met evenveel enthou-
siasme gevolgd door het “Hoe zal ik u ontvangen”. Niet langer
is Kerstmis een seizoengebonden herdenking van de Jezusge-
boorte. Meer en meer groeit het uit tot een universeel feest
rond het ontwaken van de mensheid en de Advent bepaalt
onze ontvankelijkheid naar de toekomst toe. Ik hoop dat de
roep van de midwinterhoorns over de Twentse velden in alle
uithoeken van de wereld hoorbaar zal zijn en wordt opgevan-
gen in de harten van alle zoekers naar waarheid.

Johan Pameijer (Amsterdam, 1930), gepen-
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het ego worden doorzien, zodat ze niet meer ons leven bepa-
len. In die zin kan er sprake zijn van een ontwikkeling.

Het is altijd paradoxaal als je over dit soort dingen praat,
maar ik zie wel dat er een groeiende belangstelling voor deze
dingen is. Dat zie ik ook bij mensen die naar mijn retraites en
bijeenkomsten komen. Het lijkt alsof het veel meer aansluit
dan een jaar of vijf geleden, mensen begrijpen veel beter waar
over het gaat en hebben veel minder woorden nodig dingen
duidelijk te maken. Het resoneert veel meer.”

Van Zuydam spreekt van een golfbeweging, zoals dat ook
in zijn leven is gegaan. De pijn die het leven vanuit het ego
geeft, leid je naar een psycholoog, om te ontdekken dat ook dit
zijn grenzen heeft. Vervolgens zoek je het meer in de alterna-
tieve hoek en ga je dus het spirituele pad op. “Het gaat van
psychotherapie, werken en sleutelen aan jezelf, naar een eigen-
lijk steeds simpeler verhaal. Je komt uit bij meditatie, bij ad-
vaita, non-dualiteit en het wordt steeds eenduidiger en simpe-
ler. Het lijkt erop dat grote groepen mensen dit proces door-
maken en dichter bij het eindstation komen.”

Zes miljoen recepten tegen depressie
Toch zijn er ook velen die niet in therapie gaan, spirituele boe-
ken lezen en vooral in deze tijd te maken krijgen met depres-
sies, slapeloosheid en veel onrust en niet weten waarom ze
daarmee te maken krijgen. Het lijkt erop of het allemaal flink
wordt opgeschud en tot een kookpunt aan het komen is, zegt
Van Zuydam. “Alles gaat steeds sneller, wordt intenser, com-
plexer, internet, nieuwe media zoals twitter en facebook be-
heersen het leven van velen en als je dan niet ergens een an-
kertje hebt, een plek in jezelf, waar het stil en rustig is, kun je
helemaal horendol worden. Niet zo verwonderlijk dat er in
Nederland per jaar zes miljoen recepten tegen depressie uitge-
schreven worden. Zes miljoen! Het duidt erop dat het leven
vanuit de “mind” gewoon niet meer werkt, met alle onrust,
stress en geduw en getrek dat daarbij hoort. Het raakt failliet.
Maar soms lijkt het nodig dat je helemaal doordraait, tot op de
bodem komt om open te staan voor de mogelijkheid om er
eens anders naar te gaan kijken. Het leven dwingt ons eigen-
lijk ons over te geven en dat ik-gerichte willetje van ons prijs
te geven. Natuurlijk is het voor mensen heftig om zulke din-
gen mee te maken, maar ik zie daar toch een perfectie in, en is
dit kennelijk hoe het werkt. We zijn zo koppig en hardleers dat
we het heel ver moeten laten komen, voordat we werkelijk be-
reid zijn om tot inzicht te komen.”

In zijn boek zegt Van Duyndam dat depressie helemaal
geen ‘ziekte’ is. Depressie is een bewijs dat je systeem juist
gezond functioneert. Het wil je iets laten zien: dat je bezig
bent iets te doen wat totaal indruist tegen je natuur. Net als
wanneer je een splinter in je vinger hebt de pijn een waarschu-
wingssignaal is dat er iets niet in de haak is, is de pijn van de-
pressie ook een alarmbel dat er iets dient te gebeuren, om er-
ger te voorkomen. Feitelijk is het al ‘erger’, want voordat je
depressief werd, heeft je systeem je allang de nodige waar-
schuwingssignalen gegeven, maar die werden genegeerd.
Wanneer die waarschuwingstekenen langdurig worden ont-
kend, word je op een gegeven moment vanzelf depressief. Het
lichaam is wat dat betreft coulant. Als je dingen doet die tegen
je natuur indruisen, zal het je eerst op een milde manier hierop
proberen te attenderen, bijvoorbeeld door een gevoel van be-
rouw (geen schuld), plotselinge futloosheid of spanningen er-
gens in je lichaam. Als deze signalen worden genegeerd of on-

derdrukt zal het lichaam met steeds zwaarder geschut komen
om je wakker te maken. Wanneer alle alarmbellen coûte que
coûte worden genegeerd – en dat is een immense inspanning –
is er een goede kans dat er op het laatst alleen nog maar een
dof en zwaar gevoel van depressie overblijft. Op dat punt
aangekomen, is het vaak lastig om helder te krijgen wat de
depressie in eerste instantie heeft veroorzaakt, omdat we
inmiddels laag op laag hebben weggedrukt.”

Zoeken is het vermijden van dit moment.
Volgens Van Zuydam slaat de “mind” soms zo op hol kan dat
we er ongelukkig of zelfs depressief van worden. “In de hoop
om aan de gekte te ontsnappen, begeven sommige mensen zich
op het spirituele pad. Ze worden een zoeker. De belofte die uit-
gaat van het zoeken is dat je uiteindelijk de rust en de vrede zult
vinden waarvan je intuïtief weet dat die er moet zijn. Het pro-
blematische van het zoeken is echter dat we daarbij nog steeds
vertrekken vanuit het perspectief van het ego. We zien niet dat
de zoektocht nog steeds in dienst staat van verzet tegen wat er
is. Het zoeken dient nog steeds hetzelfde doel: we willen van
iets af, óf we willen juist iets hebben wat lijkt te ontbreken. We
willen verandering, verbetering, groei. We zijn op die manier
nog steeds in strijd met wat er in het moment is, en zo brengen
de meeste inspanningen die we doen onder de vlag van spiritua-
liteit ons eerder van huis weg dan dat ze ons ernaartoe leiden.
Het zoeken pakt de wortel van het probleem niet aan, het houdt
juist de gerichtheid op een toekomstig geluk in stand. Zoeken is
het vermijden van dit moment. Het zoeken is een bevestiging
van het idee dat je er nu nog niet bent, dat er iets aan je ont-
breekt. En zo wordt het zoeken zelf het probleem waar het de
oplossing voor had moeten aanreiken.”

Het leven is dus erg royaal in het aanreiken van lessen, maar
Van Zuydam weet niet of er sprake is van een hele beweging en
dit ergens naar toe gaat of dat het een tijdelijke golf is, want spi-
ritualiteit is op dit moment natuurlijk wel “hot”. Je hoort wel
veel verhalen over sensitieve jongeren, maar hij ziet ook veel
jeugdige mensen die alleen maar bezig zijn met carrière, geld
verdienen en met veel egocentrisch gedrag. “Ik ben zelf in de ja-
ren ’60 en ’70 opgegroeid en toen ging het om idealen. Het was
gewoon “not done” om met carrière en geld verdienen bezig te
zijn. Maar op dit moment zie ik bij jongeren een enorme materi-
alistische tendens Ik zie het dan ook meer in golfbewegingen
dan dat opeens de hele aarde aan het, ontwaken is.

Tegelijk zie je dat veel mensen “hoppen” van de ene lezing
en workshop naar de andere, en alleen maar gelukkig willen
zijn, zich “feel good” willen voelen, maar vaak niet de weg
naar binnen willen gaan, want dat is eng. Je gaat niet naar
yoga om meer inzicht te krijgen, maar om je lekker te voelen.
En je moet vooral snel verlicht kunnen worden en het com-
merciële alternatieve circuit speelt daar handig op in. Erik van
Zuydam spreekt in dit verband van spiritualiteit van het ego,
zoals de Tibetaanse meditatiemeester Chögyam Trungpa jaren
geleden al wees op spiritueel materialisme.

Duyndam: “Ze willen wel spiritualiteit maar dan met be-
houd van het ego, terwijl de ware spiritualiteit neerkomt op het
prijsgeven van je hele ik-structuur. Veel mensen willen wel
die leuke bij-effecten, maar weigeren om de prijs ervoor te be-
talen en die kan vrij hoog zijn Je donkere kanten willen inzien,
daar schrikt menigeen voor terug. Veel mensen, ook die bij
mij komen, willen niet echt vrijheid en zijn feitelijk op zoek
naar comfort. Vooral dat. Ze willen zich lekker en comfortabel

19

Reflectie 8(1), voorjaar 2011



Jezus begreep dat. Hij worstelde er zelf ook mee. Hij loste het
probleem van de egoloosheid op met de formule “Ik ben”.
Daardoor vermeed hij het voornaamwoordje “Ik” niet, maar
verbond het met de onveranderlijkheid van het “Zijn”. Het on-
gekleurde Zijn omvat zijn les. Niet op het ego rust het zwaarte-
punt van onze identiteit, maar op het Zijn. Met de zeven “Ik
Ben”-woorden uit het Johannes-evangelie reikte hij ons het
werken aan zelfvergetelheid liefdevol aan. Weinig gelovigen
kunnen onbewogen luisteren naar Jezus’ persoonlijke relativi-
teitstheorie: “Eer Abraham was ben ik.” Aan het verstaan van
dit unieke aforisme hebben we een leven lang genoeg.

Liefde
De derde trede op weg naar volmaaktheid uit zich in de welwil-
lendheid die wij uitstralen naar onze medemensen en de wereld.
In de beroemde ode aan de liefde van 1 Cor. 13 is niet alles ge-
zegd. Iedereen weet wat liefde is, maar de opdracht om ook je
vijanden daarbij te betrekken wekt bedenkingen op. Liefde voor
je partner, ouders en kinderen, de natuur en de godheid, vlamt
moeiteloos op, maar verkrachter, moordenaar en dictator zijn
lastiger te omhelzen. Dat maakt deze intentie zo gecompliceerd.
Toch vroeg Jezus om vergeving voor zijn kwelgeesten met een
beroep op hun onwetendheid. Zolang wij in polariteit blijven
hangen, kunnen we zijn voorbeeld niet navolgen.

Liefde vraagt om aanvaarding van ieders anders zijn. Niet
denken vanuit eigen subjectieve vooroordelen, maar jezelf in de
plaats van die ander stellen. Dat dit niet meevalt toont de meta-
foor van de tempelreiniging aan. Het is even wennen aan de Je-
zus, die de woekeraars van het tempelterrein zwiept en die hui-
chelaars uitmaakt voor addergebroed. In een ander geval was hij
bereid bij diefstal van zijn mantel de dief ook zijn hemd te
schenken. Dan verschijnt achter de rebellerende meester de
voorvechter van geweldloosheid, die zelf de metafoor van de
tempelreiniging uitlegt als een zuivering van de ziel.

Onze maatschappelijke structuren met duizenden compli-
cerende tegenstellingen snakken naar liefdevolle mensen die
de tegenstellingen welwillend overbruggen. Niet teniet doen,
maar elk in zijn waarde laten. Luisteren naar argumenten en
begrip tonen zonder een machtstrijd te ontketenen. Doordron-
gen van droomwereld en het universele bewustzijn streven zij
evenwicht na, harmonie in alles, ervan uitgaande dat de “Ik
Ben” en de Vader een-zijn.

Juist handelen
Misschien hebben de opstellers van de Vrij-Katholieke Kerk-
kalender naar het Boeddhisme geluisterd, toen ze het juist han-
delen aan de vierde adventszondag koppelden. Boeddha’s
achtvoudige pad mondt uit in de goede werken, maar daar gaat
een intensieve training aan vooraf.

Handelen de midwinterhoornblazers juist met hun jacht op
het kwaad en hun aankondiging van het goede? Of knielen ze
ongewild met hun instrument voor de boom der kennis van
goed en kwaad, het mythische symbool van onze duale wereld.
Ontving Bach de energiestroom uit de kosmos toen hij zijn gro-
te religieuze werken componeerde? De droom van Einstein en
vele navolgers is het ontraadselen van het universum.

Het universum voorziet ons overvloedig van kosmische
energie en velen noemen dit het Al-bewustzijn. Via onze cel-
len bevrucht het ons hele organisme met spirituele inspiratie,
maar luisteren wij wel? Stemmen wij onze handel en wandel
af op de wil van God of overstemt het kleine ego de stille har-

monie van het heelal? “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede”
riep de Meester ons toe. En wij bidden iedere zondags braaf-
jes: ”Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op aarde.”
Zijn hoofd en handen de echte dienaars van God?

Communicatie
Ieder mens leeft voor de voltooiing van de wereld, zei Teil-
hard de Chardin. Heel terecht schrijft Thomas Moore in “Zorg
voor de ziel”: “In de meest ruime zin van het woord is spiritu-
aliteit een poging om aandacht te schenken aan de onzichtbare
factoren in het leven en de persoonlijke, concrete, eindige bij-
zonderheden van deze wereld te transcenderen.”

Tot recente jaren leefden wij op gezag van onze vijf zintui-
gen. Alles wat buiten hun bereik lag was bij voorbaat verd-
acht.  We voelden ons veilig op onze kleine planeet, het be-
woonde eiland in een ontzaglijk dood universum.

Maar tijden en inzichten zijn veranderd. De “God is
dood”-mythe voorspelt het failliet van het materialisme. Ons
technisch vernuft gaf ons de mogelijkheden diep door te dringen
in het universum en de magie van de sub-atomaire wereld bloot
te leggen. Wij daalden af in de duistere structuren van het onbe-
wuste en wij ontdekten de synchroniciteit tussen heelal en her-
sens. WipiLeaks drukt ons met onze neuzen op de transcenden-
tie van de wereld. Jezus zei het tweeduizend jaar geleden al:
“Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden.”

Nu communicatie de samenleving beheerst, ontplooit zich
enig begrip voor de onafgebroken communicatie tussen kos-
mos en mens, tussen onbewuste en bewustzijn en tussen hoofd
en hart. Na de tweede wereldoorlog kwam de wereld in een
onstuitbare versnelling terecht. Daardoor ontstond het op
waarnemingen gebaseerde geloof in toenemende frequenties
van alle aardse organismen. Krachtige impulsen uit de kosmos
brengen de mensheid op een hoger spiritueel plan. De komst
des Heren concretiseert in een grootse bewustzijnsmutatie.

Steeds duidelijker wordt de bemiddelaarsrol van de ziel
tussen mens en universum zichtbaar. Wij zijn de ontvangststa-
tions voor kosmische energie en de zendstations van psychi-
sche energie. Op de drempel van ons ontwaken zingen we met
hart en ziel het lied “Nu sijt wellecome”, met evenveel enthou-
siasme gevolgd door het “Hoe zal ik u ontvangen”. Niet langer
is Kerstmis een seizoengebonden herdenking van de Jezusge-
boorte. Meer en meer groeit het uit tot een universeel feest
rond het ontwaken van de mensheid en de Advent bepaalt
onze ontvankelijkheid naar de toekomst toe. Ik hoop dat de
roep van de midwinterhoorns over de Twentse velden in alle
uithoeken van de wereld hoorbaar zal zijn en wordt opgevan-
gen in de harten van alle zoekers naar waarheid.

Johan Pameijer (Amsterdam, 1930), gepen-

sioneerd 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 kerkge-

meente Raalte).

Hij is nog steeds werkzaam als auteur van

zulke boeken, en met het geven van lezingen.

* * *
*

14

Reflectie 8(1), voorjaar 2011

het ego worden doorzien, zodat ze niet meer ons leven bepa-
len. In die zin kan er sprake zijn van een ontwikkeling.

Het is altijd paradoxaal als je over dit soort dingen praat,
maar ik zie wel dat er een groeiende belangstelling voor deze
dingen is. Dat zie ik ook bij mensen die naar mijn retraites en
bijeenkomsten komen. Het lijkt alsof het veel meer aansluit
dan een jaar of vijf geleden, mensen begrijpen veel beter waar
over het gaat en hebben veel minder woorden nodig dingen
duidelijk te maken. Het resoneert veel meer.”

Van Zuydam spreekt van een golfbeweging, zoals dat ook
in zijn leven is gegaan. De pijn die het leven vanuit het ego
geeft, leid je naar een psycholoog, om te ontdekken dat ook dit
zijn grenzen heeft. Vervolgens zoek je het meer in de alterna-
tieve hoek en ga je dus het spirituele pad op. “Het gaat van
psychotherapie, werken en sleutelen aan jezelf, naar een eigen-
lijk steeds simpeler verhaal. Je komt uit bij meditatie, bij ad-
vaita, non-dualiteit en het wordt steeds eenduidiger en simpe-
ler. Het lijkt erop dat grote groepen mensen dit proces door-
maken en dichter bij het eindstation komen.”

Zes miljoen recepten tegen depressie
Toch zijn er ook velen die niet in therapie gaan, spirituele boe-
ken lezen en vooral in deze tijd te maken krijgen met depres-
sies, slapeloosheid en veel onrust en niet weten waarom ze
daarmee te maken krijgen. Het lijkt erop of het allemaal flink
wordt opgeschud en tot een kookpunt aan het komen is, zegt
Van Zuydam. “Alles gaat steeds sneller, wordt intenser, com-
plexer, internet, nieuwe media zoals twitter en facebook be-
heersen het leven van velen en als je dan niet ergens een an-
kertje hebt, een plek in jezelf, waar het stil en rustig is, kun je
helemaal horendol worden. Niet zo verwonderlijk dat er in
Nederland per jaar zes miljoen recepten tegen depressie uitge-
schreven worden. Zes miljoen! Het duidt erop dat het leven
vanuit de “mind” gewoon niet meer werkt, met alle onrust,
stress en geduw en getrek dat daarbij hoort. Het raakt failliet.
Maar soms lijkt het nodig dat je helemaal doordraait, tot op de
bodem komt om open te staan voor de mogelijkheid om er
eens anders naar te gaan kijken. Het leven dwingt ons eigen-
lijk ons over te geven en dat ik-gerichte willetje van ons prijs
te geven. Natuurlijk is het voor mensen heftig om zulke din-
gen mee te maken, maar ik zie daar toch een perfectie in, en is
dit kennelijk hoe het werkt. We zijn zo koppig en hardleers dat
we het heel ver moeten laten komen, voordat we werkelijk be-
reid zijn om tot inzicht te komen.”

In zijn boek zegt Van Duyndam dat depressie helemaal
geen ‘ziekte’ is. Depressie is een bewijs dat je systeem juist
gezond functioneert. Het wil je iets laten zien: dat je bezig
bent iets te doen wat totaal indruist tegen je natuur. Net als
wanneer je een splinter in je vinger hebt de pijn een waarschu-
wingssignaal is dat er iets niet in de haak is, is de pijn van de-
pressie ook een alarmbel dat er iets dient te gebeuren, om er-
ger te voorkomen. Feitelijk is het al ‘erger’, want voordat je
depressief werd, heeft je systeem je allang de nodige waar-
schuwingssignalen gegeven, maar die werden genegeerd.
Wanneer die waarschuwingstekenen langdurig worden ont-
kend, word je op een gegeven moment vanzelf depressief. Het
lichaam is wat dat betreft coulant. Als je dingen doet die tegen
je natuur indruisen, zal het je eerst op een milde manier hierop
proberen te attenderen, bijvoorbeeld door een gevoel van be-
rouw (geen schuld), plotselinge futloosheid of spanningen er-
gens in je lichaam. Als deze signalen worden genegeerd of on-

derdrukt zal het lichaam met steeds zwaarder geschut komen
om je wakker te maken. Wanneer alle alarmbellen coûte que
coûte worden genegeerd – en dat is een immense inspanning –
is er een goede kans dat er op het laatst alleen nog maar een
dof en zwaar gevoel van depressie overblijft. Op dat punt
aangekomen, is het vaak lastig om helder te krijgen wat de
depressie in eerste instantie heeft veroorzaakt, omdat we
inmiddels laag op laag hebben weggedrukt.”

Zoeken is het vermijden van dit moment.
Volgens Van Zuydam slaat de “mind” soms zo op hol kan dat
we er ongelukkig of zelfs depressief van worden. “In de hoop
om aan de gekte te ontsnappen, begeven sommige mensen zich
op het spirituele pad. Ze worden een zoeker. De belofte die uit-
gaat van het zoeken is dat je uiteindelijk de rust en de vrede zult
vinden waarvan je intuïtief weet dat die er moet zijn. Het pro-
blematische van het zoeken is echter dat we daarbij nog steeds
vertrekken vanuit het perspectief van het ego. We zien niet dat
de zoektocht nog steeds in dienst staat van verzet tegen wat er
is. Het zoeken dient nog steeds hetzelfde doel: we willen van
iets af, óf we willen juist iets hebben wat lijkt te ontbreken. We
willen verandering, verbetering, groei. We zijn op die manier
nog steeds in strijd met wat er in het moment is, en zo brengen
de meeste inspanningen die we doen onder de vlag van spiritua-
liteit ons eerder van huis weg dan dat ze ons ernaartoe leiden.
Het zoeken pakt de wortel van het probleem niet aan, het houdt
juist de gerichtheid op een toekomstig geluk in stand. Zoeken is
het vermijden van dit moment. Het zoeken is een bevestiging
van het idee dat je er nu nog niet bent, dat er iets aan je ont-
breekt. En zo wordt het zoeken zelf het probleem waar het de
oplossing voor had moeten aanreiken.”

Het leven is dus erg royaal in het aanreiken van lessen, maar
Van Zuydam weet niet of er sprake is van een hele beweging en
dit ergens naar toe gaat of dat het een tijdelijke golf is, want spi-
ritualiteit is op dit moment natuurlijk wel “hot”. Je hoort wel
veel verhalen over sensitieve jongeren, maar hij ziet ook veel
jeugdige mensen die alleen maar bezig zijn met carrière, geld
verdienen en met veel egocentrisch gedrag. “Ik ben zelf in de ja-
ren ’60 en ’70 opgegroeid en toen ging het om idealen. Het was
gewoon “not done” om met carrière en geld verdienen bezig te
zijn. Maar op dit moment zie ik bij jongeren een enorme materi-
alistische tendens Ik zie het dan ook meer in golfbewegingen
dan dat opeens de hele aarde aan het, ontwaken is.

Tegelijk zie je dat veel mensen “hoppen” van de ene lezing
en workshop naar de andere, en alleen maar gelukkig willen
zijn, zich “feel good” willen voelen, maar vaak niet de weg
naar binnen willen gaan, want dat is eng. Je gaat niet naar
yoga om meer inzicht te krijgen, maar om je lekker te voelen.
En je moet vooral snel verlicht kunnen worden en het com-
merciële alternatieve circuit speelt daar handig op in. Erik van
Zuydam spreekt in dit verband van spiritualiteit van het ego,
zoals de Tibetaanse meditatiemeester Chögyam Trungpa jaren
geleden al wees op spiritueel materialisme.

Duyndam: “Ze willen wel spiritualiteit maar dan met be-
houd van het ego, terwijl de ware spiritualiteit neerkomt op het
prijsgeven van je hele ik-structuur. Veel mensen willen wel
die leuke bij-effecten, maar weigeren om de prijs ervoor te be-
talen en die kan vrij hoog zijn Je donkere kanten willen inzien,
daar schrikt menigeen voor terug. Veel mensen, ook die bij
mij komen, willen niet echt vrijheid en zijn feitelijk op zoek
naar comfort. Vooral dat. Ze willen zich lekker en comfortabel
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zijn vrijheid terug, het geboorterecht van een vrij wezen. Je
kunt absoluut zeker zeggen dat de strijd in de komende tijd zal
gaan over de vrijheid van de mens op deze planeet, het afwer-
pen van het juk en dictatuur. Doordat de kracht van het onbe-
wuste zo openbarst, is een dictatuur daartegen niet langer be-
stand. We moeten ons alleen niet door angst laten leiden, want
dat doet het bewustzijn krimpen en verkrampen. Als we besef-
fen wat er werkelijk speelt, kan het bewustzijn zich in liefde
openbaren, ondanks de storm die over de wereld waait en daar
zal het de komende tijd om gaan.”

2012 zal, in de visie van Marcel Messing, niet het einde
van de planeet betekenen, maar wel een belangrijk keerpunt
markeren naar een steeds hoger wordende vibratie, waar we
eigenlijk al midden in zitten. Dat kunnen we haast iedere dag
in schokkende gebeurtenissen ervaren, waardoor we wakker
worden geschud.

Depressie als inwijding
Volgens Messing neemt met dit verhoogde bewustzijn behalve
de angsten, slaapproblemen depressies, crisissen bij mensen,
ook het vermogen van mensen toe. De oorspronkelijke mens
had vele spirituele vermogens, zoals je dit ook kunt terugvin-
den in alle oude wijsheid, zoals de yoga soetra’s van Patanjali,
tot het pinkstergebeuren in de Bijbel. De mens krijgt weer zijn
spirituele vermogen die ook zijn geboorterecht is. Hij be-
schrijft dat in het eerste deel van de “Parabels van Jezus” en
wel in de parabel van de verloren zoon.

Marcel Messing: “Op het moment dat we de schatten, de
erfenis achterlaten en steeds meer in de stof en in de zwijnen-
draf gaan leven, verdicht zich de materie, wordt de vibratie la-
ger, verdwijnen de spirituele vermogens, neemt angst en de
onrust toe, gebruiken we verkeerde voeding, en ontstaan gods-
dienststelsels. Tot het moment dat we wakker worden geschud
waardoor al die schillen weg kunnen vallen en de spirituele
vermogens, die in het Oosten de sidhi’s worden genoemd, als
een natuurlijk geboorterecht stap voor stap daar kunnen ont-
waken waar de mens zich een beetje uitgezuiverd heeft. Het is
logisch dat waar iemand in een hogere trilling zuiver is, ook
de daarmee verbonden vermogens toenemen, die overigens
geen teken zijn van godsrealisatie maar een kwaliteit en eige-
naarschap zijn van bewustzijn.

Hij bevestigt dat de vele depressies waar mensen doorheen
gaan, ook vormen van inwijding kunnen zijn. ”Als je het
woord depressie letterlijk neemt, deprimeren, omlaag drukken,
wil dat eigenlijk zeggen dat de mens met de neus op de feiten
wordt gedrukt, van wat hij nooit onder ogen heeft willen zien.
Nooit willen of kunnen inzien wat en wie hij werkelijk is door
het systeem waarin hij is vastgeraakt. De depressie kan een
heel natuurlijke reactie zijn om je vrij te maken van al die bal-
last die eigenlijk een beslagen venster is. Het is een normale
reactie, waarop de farmacie met al z’n pillen natuurlijk behen-
dig inspeelt. Die wil uit onwetendheid een technomens schep-
pen van wie je de hersenen kunt up-en downloaden, zonder
zich te realiseren dat de mens bewustzijn is dat je niet kunt
downloaden. Dit soort dingen kan alleen ontstaan als de mens
het zicht volledig kwijt is op zijn werkelijke natuur en komt
daardoor steeds meer in de sfeer van de luciferische maak-
baarheid van de mens. De mens is wat hij is; puur liefde, de
Boeddhanatuur, de Christusnatuur en op hem wordt nu binnen
ons hele zonnestelsel het appèl gedaan om te ontwaken aan dat
potentieel wat niet onze hogere, maar onze ware natuur is. En

ware natuur is compleet bewustzijn. Bewustzijn niet gebonden
aan, of afhankelijk is, of gevoed moet worden. Geen techno-
mens zonder lichaam, puur bewustzijn. Bewustzijn dat nog
afhankelijk is van, is niet puur bewustzijn.

Bewustzijn is de alfa en de omega en als die twee tezamen
komen in het spitspunt van de tijd, in de ontsluiering, in de
Apocalyps, is de mens tot realisatie gekomen.”

Is er wel sprake van een ontwakend bewustzijn?
Erik van Zuydam plaatst wat kanttekeningen bij de stelling dat
er sprake zou zijn van een ontwakend bewustzijn.

“Wees bereid om te sterven. Laat je leven maar helemaal
mislukken.” Deze woorden sprak een wijze leraar tegen Van
Zuydam, auteur van ‘De ontdekking van het Nu’ (1) op het mo-
ment dat hij in een diepe levenscrisis verkeerde. Deze radicale
woorden leidden tot een spontane overgave aan het leven. Zijn
boek gaat over de mogelijkheid om te stoppen met al het streven
en zoeken naar toekomstig geluk, om controlezucht en zorgen
over de toekomst te laten varen en je te laten dragen door het le-
ven zelf. Het gaat om de terugkeer naar je natuurlijke staat van
vrijheid en het wegvallen van egoverkramping en innerlijke
strijd. Van die innerlijke strijd weet hij overigens mee te praten.
Als het om depressie gaat, is hij zelf ervaringsdeskundige. Van
zijn 20ste tot zijn 26ste levensjaar leed hij aan zware, vaak suïci-
dale depressies met soms manische trekjes. Al was het regelma-
tig alsof hij in de hel was beland, het kwam nooit bij hem op om
aan de pillen te gaan, omdat hij intuïtief wist dat dit geen oplos-
sing kon zijn. Depressie: het woord zegt het al, er wordt iets met
geweld weggedrukt. Op zeker moment werd het hem duidelijk
hoe het mechanisme werkte waarmee hij de toestand waarin hij
verkeerde alsmaar bestendigde. Vanaf het moment dat dit helder
werd, verdwenen de depressies.

In zijn boek zegt hij hierover: “Als je dus bereid bent om je
depressie te zien als een aansporing tot onderzoek en niet als
een vervelende ziekte waar je zo snel mogelijk van af moet
zien te komen, is het mogelijk dat je midden in de hel herkent
dat de depressie een herleidende kracht is die je terug naar
huis wil brengen. Zelfs de depressie is een kans om tot vrijheid
te komen.”

Verkleving met het ego
Van Zuydam vraagt zich wel af of er sprake is van een toene-
mend bewustzijn. Dit wordt vaak beweerd, maar zelf heeft hij
het idee dat het een kwestie is van evenwicht. Er ontstaat wel
steeds meer helderheid en veel mensen gaan steeds meer in-
zien dat de verkleving met het ego en alle krampachtigheid die
daarvan het gevolg is, oorzaak is van veel ellende.

Van Zuydam: ”Je zou kunnen spreken van een soort ont-
wakend bewustzijn, maar tegelijk signaleert hij nog veel onbe-
wustheid, veel agressie en geweld en juist die verkleving met
het ego. Ik neig er meer toe te denken dat er altijd een soort
balans is tussen licht en donker. Bewust, niet bewust, niet hel-
der. Als je kijkt naar Nederland, zou je kunnen vaststellen dat
er iets aan het ontwaken is. En als we spreken van hoog be-
wustzijn zeg ik er meteen bij dat bewustzijn onze basis is; dat
niet iets is wat hoeft te groeien, wat zichzelf moet verbeteren.
Bewustzijn is een basisgegeven, dat is er. Als je het beziet
vanuit de wereld van identificatie, vanuit het ego, kun je spre-
ken van een procesmatig gebeuren, van steeds meer wakker
worden, van steeds meer helderheid krijgen over wie we ten
diepste zijn. Een proces waarin alle onbewuste neigingen van
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Rubriek: De Opinie Van...

Aat-Lambèrt de Kwant

De wereld kan zichzelf niet in stand houden indien de wetenschap niet boven zichzelf kan uitstijgen.
Ervin László

Toegang tot gedeelten van het leven van sterven-

den: is de wereld waarin we leven toch een illusie?

“De onbewuste psyche gelooft in een leven na de
dood”, schreef psycholoog Jung na een bijzondere
buitenlichamelijke ervaring. Hij schreef, dat het
volkomen normaal was na te denken over een le-
ven na de dood en dat dit verre van neurotisch
was, de opvatting van vele wetenschappers in die
tijd. Er is nog niet veel veranderd.

Volgens Raymond Moody (bekend door zijn
toonzettende boek “Leven na dit leven”) zijn het
juist de mensen die gedachten over het hiernamaals
proberen uit te bannen, die neurotisch zijn. Ook
Jung had een bijna-doodervaring, zoals beschreven wordt in het
boek van Moody en Paul Perry, “Een blik in de eeuwigheid” (1).
Moody ontvangt jaarlijks niet alleen heel veel verhalen van
mensen over wat ze voelden, zagen en hoorden, toen ze dicht bij
de dood waren, maar tekende ook verhalen op van mensen die
aanwezig waren bij het overlijden van een dierbare. In zijn boek
vertelt hij, dat familie en vrienden vaak getuige zijn van de eer-
ste momenten van de reis van hun dierbare van dit leven naar
het volgende. Dat kan een helder licht zijn van een onbekende
bron of het zijn inzichten in het leven van de overledene met
feiten die niet bekend waren bij de nabestaanden.

Verblinde responsen
Het is het eerste boek over dit fenomeen. Ongetwijfeld zullen
die criticasters die van mening zijn dat het nadenken over of
beseffen van een leven na de dood onzin en een hersenspinsel
is, dat fysiologisch verklaarbaar is en er voor hen geen open-
staande vragen meer over zijn, ook hier vanuit diezelfde starre
zienswijze op reageren. Wie dergelijke kritieken leest, krijgt
ook sterk de indruk dat hun visie in hun wetenschapsgebied
bepaald wordt door sterke onderhuidse emotionele vooroorde-
len op een heel ander terrein. Bij de anesthesioloog Woerlee
bijvoorbeeld krijgt men sterk de indruk dat er voor hem
slechts twee waarheden zijn: het humanisme en het materialis-
me. Uit zijn website en zijn boek The Unholy Legacy of Abra-

ham, blijkt duidelijk een extreme afkeer van religies. Omdat,
volgens hem, alle buitenlichamelijke ervaringen en bij-
na-doodervaringen aan de wortel liggen van alle religies ver-
klaart hij,  als een heuse inquisiteur, deze ervaringen weg, om-
dat hij die ervaringen ziet als een gevaar voor het seculiere hu-
manisme, dat voor hem kennelijk de enige ware ‘religie’ is.

Gelukkig zijn er binnen die club, naast preciezen zoals hij,
ook de heel wat mildere rekkelen.

De kokervisie waarmee de levensoverschrijdende ervarin-
gen beoordeeld wordt, blijkt ook uit het feit dat bijna uitslui-
tend skeptische bronnen over empirisch bewijsmateriaal tegen
zijn theorie worden gehanteerd in zijn boek Mortal Minds.
Een meer neutrale houding is uitgesloten. Dat hij daarbij op
het hart trapt van mensen met dergelijke ervaringen en van

diegenen die daar veel troost uit putten, ontgaat
hem volkomen.

Die houding komt helaas ook in de praktijk
voor, al dan niet door een seculiere voorkeur inge-
geven. Sommige ziekenhuizen zien liever niet dat
verpleegkundigen openlijk spreken over gevallen
van grensoverschrijdende waarnemingen. Het
wordt medewerkers gewoon gezegd dat, als zij ge-
confronteerd worden met iemand met een bijna-
doodervaring, daar zo min mogelijk op in te gaan,
liefst helemaal vermijden dus, of anders zich beper-
ken tot “medisch helemaal verklaarbaar”.
Eigenlijk gewoon zwijgen erover; geef de patiënt
maar een pilletje om rustig te blijven, zoals niet zo

lang geleden een ons bekende BDE’er een spuitje kreeg.
Breng de patiënt maar in slaap, en dat terwijl deze een ander
bewustzijn heeft ervaren.

Van de gedeelde doodservaring is tot nu toe in Nederland
in ieder geval niet bekend of gezinsleden of vrienden van een
overledene over hun indrukken contact hebben gezocht. Men
heeft er blijkbaar moeite mee als mensen door een dergelijke
ervaring aantoonbaar hun oude conditioneringen ontstijgen,
hun bestemming gaan beseffen, of heersende ideologieën als
archaïsch bevonden dogma’s verwerpen. Bijnadoodervaringen
en gedeelde doodservaringen lijken een onderdeel uit te ma-
ken van dat ontwakend bewustzijn, maar stuiten in ziekenhui-
zen nog steeds op een muur van onbegrip. Maar net zoals een
kalf net zo lang tegen een eik stoot tot deze het begeeft, zal
ook de muur van verzet en onbegrip op den duur geslecht
worden.

Veranderingen
Marcel Messing spreekt in dit verband in een interview dat ik
met hem had (Prana nr.183 April/Mei) van een ontwakend be-
wustzijn, dat niet los kan worden gezien van de bizarre tijd
waarin we leven. “Er gebeurt ongelooflijk veel en er zullen
niet veel mensen zijn die ontkennen dat de hele planeet op zijn
kop staat. Op alle fronten, politiek, religieus, maatschappelijk
en economisch zijn ongelooflijke veranderingen aan de gang.
En al die prikkels en emoties en veranderingen van ideeën die
daarmee gepaard gaan, hebben invloed op ons bewustzijn.”

Gedeelde doodservaring
Om het begrip GDE te verduidelijken citeer ik de levensterug-
blik van een moeder op het leven van haar zoon uit het recente
boek van Raymond Moody en Paul Perry.

“Een vrouw die ik hier voor het gemak Susan noem, ver-
telde me een verdrietig maar opmerkelijk verhaal over het
stervensproces van haar zoon, die aan kanker overleed. Ik vind
het vooral een opmerkelijk relaas vanwege de informatie die
ze te horen kreeg. Toen haar zoon stierf, steeg ze samen met
hem ‘in een wolk op’ en was getuige van een heleboel dingen
die hij in zijn leven had ervaren. Sommige gebeurtenissen her-
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zijn vrijheid terug, het geboorterecht van een vrij wezen. Je
kunt absoluut zeker zeggen dat de strijd in de komende tijd zal
gaan over de vrijheid van de mens op deze planeet, het afwer-
pen van het juk en dictatuur. Doordat de kracht van het onbe-
wuste zo openbarst, is een dictatuur daartegen niet langer be-
stand. We moeten ons alleen niet door angst laten leiden, want
dat doet het bewustzijn krimpen en verkrampen. Als we besef-
fen wat er werkelijk speelt, kan het bewustzijn zich in liefde
openbaren, ondanks de storm die over de wereld waait en daar
zal het de komende tijd om gaan.”

2012 zal, in de visie van Marcel Messing, niet het einde
van de planeet betekenen, maar wel een belangrijk keerpunt
markeren naar een steeds hoger wordende vibratie, waar we
eigenlijk al midden in zitten. Dat kunnen we haast iedere dag
in schokkende gebeurtenissen ervaren, waardoor we wakker
worden geschud.

Depressie als inwijding
Volgens Messing neemt met dit verhoogde bewustzijn behalve
de angsten, slaapproblemen depressies, crisissen bij mensen,
ook het vermogen van mensen toe. De oorspronkelijke mens
had vele spirituele vermogens, zoals je dit ook kunt terugvin-
den in alle oude wijsheid, zoals de yoga soetra’s van Patanjali,
tot het pinkstergebeuren in de Bijbel. De mens krijgt weer zijn
spirituele vermogen die ook zijn geboorterecht is. Hij be-
schrijft dat in het eerste deel van de “Parabels van Jezus” en
wel in de parabel van de verloren zoon.

Marcel Messing: “Op het moment dat we de schatten, de
erfenis achterlaten en steeds meer in de stof en in de zwijnen-
draf gaan leven, verdicht zich de materie, wordt de vibratie la-
ger, verdwijnen de spirituele vermogens, neemt angst en de
onrust toe, gebruiken we verkeerde voeding, en ontstaan gods-
dienststelsels. Tot het moment dat we wakker worden geschud
waardoor al die schillen weg kunnen vallen en de spirituele
vermogens, die in het Oosten de sidhi’s worden genoemd, als
een natuurlijk geboorterecht stap voor stap daar kunnen ont-
waken waar de mens zich een beetje uitgezuiverd heeft. Het is
logisch dat waar iemand in een hogere trilling zuiver is, ook
de daarmee verbonden vermogens toenemen, die overigens
geen teken zijn van godsrealisatie maar een kwaliteit en eige-
naarschap zijn van bewustzijn.

Hij bevestigt dat de vele depressies waar mensen doorheen
gaan, ook vormen van inwijding kunnen zijn. ”Als je het
woord depressie letterlijk neemt, deprimeren, omlaag drukken,
wil dat eigenlijk zeggen dat de mens met de neus op de feiten
wordt gedrukt, van wat hij nooit onder ogen heeft willen zien.
Nooit willen of kunnen inzien wat en wie hij werkelijk is door
het systeem waarin hij is vastgeraakt. De depressie kan een
heel natuurlijke reactie zijn om je vrij te maken van al die bal-
last die eigenlijk een beslagen venster is. Het is een normale
reactie, waarop de farmacie met al z’n pillen natuurlijk behen-
dig inspeelt. Die wil uit onwetendheid een technomens schep-
pen van wie je de hersenen kunt up-en downloaden, zonder
zich te realiseren dat de mens bewustzijn is dat je niet kunt
downloaden. Dit soort dingen kan alleen ontstaan als de mens
het zicht volledig kwijt is op zijn werkelijke natuur en komt
daardoor steeds meer in de sfeer van de luciferische maak-
baarheid van de mens. De mens is wat hij is; puur liefde, de
Boeddhanatuur, de Christusnatuur en op hem wordt nu binnen
ons hele zonnestelsel het appèl gedaan om te ontwaken aan dat
potentieel wat niet onze hogere, maar onze ware natuur is. En

ware natuur is compleet bewustzijn. Bewustzijn niet gebonden
aan, of afhankelijk is, of gevoed moet worden. Geen techno-
mens zonder lichaam, puur bewustzijn. Bewustzijn dat nog
afhankelijk is van, is niet puur bewustzijn.

Bewustzijn is de alfa en de omega en als die twee tezamen
komen in het spitspunt van de tijd, in de ontsluiering, in de
Apocalyps, is de mens tot realisatie gekomen.”

Is er wel sprake van een ontwakend bewustzijn?
Erik van Zuydam plaatst wat kanttekeningen bij de stelling dat
er sprake zou zijn van een ontwakend bewustzijn.

“Wees bereid om te sterven. Laat je leven maar helemaal
mislukken.” Deze woorden sprak een wijze leraar tegen Van
Zuydam, auteur van ‘De ontdekking van het Nu’ (1) op het mo-
ment dat hij in een diepe levenscrisis verkeerde. Deze radicale
woorden leidden tot een spontane overgave aan het leven. Zijn
boek gaat over de mogelijkheid om te stoppen met al het streven
en zoeken naar toekomstig geluk, om controlezucht en zorgen
over de toekomst te laten varen en je te laten dragen door het le-
ven zelf. Het gaat om de terugkeer naar je natuurlijke staat van
vrijheid en het wegvallen van egoverkramping en innerlijke
strijd. Van die innerlijke strijd weet hij overigens mee te praten.
Als het om depressie gaat, is hij zelf ervaringsdeskundige. Van
zijn 20ste tot zijn 26ste levensjaar leed hij aan zware, vaak suïci-
dale depressies met soms manische trekjes. Al was het regelma-
tig alsof hij in de hel was beland, het kwam nooit bij hem op om
aan de pillen te gaan, omdat hij intuïtief wist dat dit geen oplos-
sing kon zijn. Depressie: het woord zegt het al, er wordt iets met
geweld weggedrukt. Op zeker moment werd het hem duidelijk
hoe het mechanisme werkte waarmee hij de toestand waarin hij
verkeerde alsmaar bestendigde. Vanaf het moment dat dit helder
werd, verdwenen de depressies.

In zijn boek zegt hij hierover: “Als je dus bereid bent om je
depressie te zien als een aansporing tot onderzoek en niet als
een vervelende ziekte waar je zo snel mogelijk van af moet
zien te komen, is het mogelijk dat je midden in de hel herkent
dat de depressie een herleidende kracht is die je terug naar
huis wil brengen. Zelfs de depressie is een kans om tot vrijheid
te komen.”

Verkleving met het ego
Van Zuydam vraagt zich wel af of er sprake is van een toene-
mend bewustzijn. Dit wordt vaak beweerd, maar zelf heeft hij
het idee dat het een kwestie is van evenwicht. Er ontstaat wel
steeds meer helderheid en veel mensen gaan steeds meer in-
zien dat de verkleving met het ego en alle krampachtigheid die
daarvan het gevolg is, oorzaak is van veel ellende.

Van Zuydam: ”Je zou kunnen spreken van een soort ont-
wakend bewustzijn, maar tegelijk signaleert hij nog veel onbe-
wustheid, veel agressie en geweld en juist die verkleving met
het ego. Ik neig er meer toe te denken dat er altijd een soort
balans is tussen licht en donker. Bewust, niet bewust, niet hel-
der. Als je kijkt naar Nederland, zou je kunnen vaststellen dat
er iets aan het ontwaken is. En als we spreken van hoog be-
wustzijn zeg ik er meteen bij dat bewustzijn onze basis is; dat
niet iets is wat hoeft te groeien, wat zichzelf moet verbeteren.
Bewustzijn is een basisgegeven, dat is er. Als je het beziet
vanuit de wereld van identificatie, vanuit het ego, kun je spre-
ken van een procesmatig gebeuren, van steeds meer wakker
worden, van steeds meer helderheid krijgen over wie we ten
diepste zijn. Een proces waarin alle onbewuste neigingen van
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Rubriek: De Opinie Van...

Aat-Lambèrt de Kwant

De wereld kan zichzelf niet in stand houden indien de wetenschap niet boven zichzelf kan uitstijgen.
Ervin László

Toegang tot gedeelten van het leven van sterven-

den: is de wereld waarin we leven toch een illusie?

“De onbewuste psyche gelooft in een leven na de
dood”, schreef psycholoog Jung na een bijzondere
buitenlichamelijke ervaring. Hij schreef, dat het
volkomen normaal was na te denken over een le-
ven na de dood en dat dit verre van neurotisch
was, de opvatting van vele wetenschappers in die
tijd. Er is nog niet veel veranderd.

Volgens Raymond Moody (bekend door zijn
toonzettende boek “Leven na dit leven”) zijn het
juist de mensen die gedachten over het hiernamaals
proberen uit te bannen, die neurotisch zijn. Ook
Jung had een bijna-doodervaring, zoals beschreven wordt in het
boek van Moody en Paul Perry, “Een blik in de eeuwigheid” (1).
Moody ontvangt jaarlijks niet alleen heel veel verhalen van
mensen over wat ze voelden, zagen en hoorden, toen ze dicht bij
de dood waren, maar tekende ook verhalen op van mensen die
aanwezig waren bij het overlijden van een dierbare. In zijn boek
vertelt hij, dat familie en vrienden vaak getuige zijn van de eer-
ste momenten van de reis van hun dierbare van dit leven naar
het volgende. Dat kan een helder licht zijn van een onbekende
bron of het zijn inzichten in het leven van de overledene met
feiten die niet bekend waren bij de nabestaanden.

Verblinde responsen
Het is het eerste boek over dit fenomeen. Ongetwijfeld zullen
die criticasters die van mening zijn dat het nadenken over of
beseffen van een leven na de dood onzin en een hersenspinsel
is, dat fysiologisch verklaarbaar is en er voor hen geen open-
staande vragen meer over zijn, ook hier vanuit diezelfde starre
zienswijze op reageren. Wie dergelijke kritieken leest, krijgt
ook sterk de indruk dat hun visie in hun wetenschapsgebied
bepaald wordt door sterke onderhuidse emotionele vooroorde-
len op een heel ander terrein. Bij de anesthesioloog Woerlee
bijvoorbeeld krijgt men sterk de indruk dat er voor hem
slechts twee waarheden zijn: het humanisme en het materialis-
me. Uit zijn website en zijn boek The Unholy Legacy of Abra-

ham, blijkt duidelijk een extreme afkeer van religies. Omdat,
volgens hem, alle buitenlichamelijke ervaringen en bij-
na-doodervaringen aan de wortel liggen van alle religies ver-
klaart hij,  als een heuse inquisiteur, deze ervaringen weg, om-
dat hij die ervaringen ziet als een gevaar voor het seculiere hu-
manisme, dat voor hem kennelijk de enige ware ‘religie’ is.

Gelukkig zijn er binnen die club, naast preciezen zoals hij,
ook de heel wat mildere rekkelen.

De kokervisie waarmee de levensoverschrijdende ervarin-
gen beoordeeld wordt, blijkt ook uit het feit dat bijna uitslui-
tend skeptische bronnen over empirisch bewijsmateriaal tegen
zijn theorie worden gehanteerd in zijn boek Mortal Minds.
Een meer neutrale houding is uitgesloten. Dat hij daarbij op
het hart trapt van mensen met dergelijke ervaringen en van

diegenen die daar veel troost uit putten, ontgaat
hem volkomen.

Die houding komt helaas ook in de praktijk
voor, al dan niet door een seculiere voorkeur inge-
geven. Sommige ziekenhuizen zien liever niet dat
verpleegkundigen openlijk spreken over gevallen
van grensoverschrijdende waarnemingen. Het
wordt medewerkers gewoon gezegd dat, als zij ge-
confronteerd worden met iemand met een bijna-
doodervaring, daar zo min mogelijk op in te gaan,
liefst helemaal vermijden dus, of anders zich beper-
ken tot “medisch helemaal verklaarbaar”.
Eigenlijk gewoon zwijgen erover; geef de patiënt
maar een pilletje om rustig te blijven, zoals niet zo

lang geleden een ons bekende BDE’er een spuitje kreeg.
Breng de patiënt maar in slaap, en dat terwijl deze een ander
bewustzijn heeft ervaren.

Van de gedeelde doodservaring is tot nu toe in Nederland
in ieder geval niet bekend of gezinsleden of vrienden van een
overledene over hun indrukken contact hebben gezocht. Men
heeft er blijkbaar moeite mee als mensen door een dergelijke
ervaring aantoonbaar hun oude conditioneringen ontstijgen,
hun bestemming gaan beseffen, of heersende ideologieën als
archaïsch bevonden dogma’s verwerpen. Bijnadoodervaringen
en gedeelde doodservaringen lijken een onderdeel uit te ma-
ken van dat ontwakend bewustzijn, maar stuiten in ziekenhui-
zen nog steeds op een muur van onbegrip. Maar net zoals een
kalf net zo lang tegen een eik stoot tot deze het begeeft, zal
ook de muur van verzet en onbegrip op den duur geslecht
worden.

Veranderingen
Marcel Messing spreekt in dit verband in een interview dat ik
met hem had (Prana nr.183 April/Mei) van een ontwakend be-
wustzijn, dat niet los kan worden gezien van de bizarre tijd
waarin we leven. “Er gebeurt ongelooflijk veel en er zullen
niet veel mensen zijn die ontkennen dat de hele planeet op zijn
kop staat. Op alle fronten, politiek, religieus, maatschappelijk
en economisch zijn ongelooflijke veranderingen aan de gang.
En al die prikkels en emoties en veranderingen van ideeën die
daarmee gepaard gaan, hebben invloed op ons bewustzijn.”

Gedeelde doodservaring
Om het begrip GDE te verduidelijken citeer ik de levensterug-
blik van een moeder op het leven van haar zoon uit het recente
boek van Raymond Moody en Paul Perry.

“Een vrouw die ik hier voor het gemak Susan noem, ver-
telde me een verdrietig maar opmerkelijk verhaal over het
stervensproces van haar zoon, die aan kanker overleed. Ik vind
het vooral een opmerkelijk relaas vanwege de informatie die
ze te horen kreeg. Toen haar zoon stierf, steeg ze samen met
hem ‘in een wolk op’ en was getuige van een heleboel dingen
die hij in zijn leven had ervaren. Sommige gebeurtenissen her-
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kende ze, zoals die uit zijn kindertijd en vroege jeugd. Andere
kwamen haar totaal niet bekend voor, gebeurtenissen die kwa-
men uit wat zij ‘zijn privéleven’ noemde. Ze liet niet veel los
over wat ze had gezien, behalve dat ze zei dat ze ‘zich hele-
maal niet had gegeneerd voor de dingen die ze had gezien’.
De informatie die deze vrouw had gekregen bij die levens-
terugblik van haar zoon was zó specifiek dat ze naderhand de
vrienden en de plaatsen die ze in die gedeelde beelden met
haar stervende zoon had gezien, herkende en ook kon bezoe-
ken.”

De gedeelde-doodervaring van Susan bleef Moody bij, om-
dat ze voor haar onbekende informatie had gekregen die later
ook bleek te kloppen. Het was dus niet alsof ze haar eigen her-
inneringen herbeleefde. Toch wist hij niet wat hij aanmoest met
dit soort ‘casestudy’s’, behalve dan erkennen dat er bij elk van
die ervaringen een soort deur naar een tot dan toe onbekend as-
pect van de overleden persoon leek te worden geopend. Uit het
boek blijkt ook dat zo’n gedeelde doodervaring zich niet nood-
zakelijk beperkt tot één, maar tot zelfs meerdere personen.

Een schrikbeeld voor de Renckensen en Woerlees. Stel je
voor dat dit in jouw ziekenhuis of verzorgingshuis gebeurt!
Moet je dan ook degenen die zo’n GDE hadden een pilletje
geven?

Spiritueel ontwaken
Toen ik het boek van Moody las, vroeg ik mij af hoe het komt
dat verpleegkundigen en artsen zich vaak in stilzwijgen hullen
nadat ze met dergelijke gevallen geconfronteerd werden. Is dat
uit angst om niet serieus genomen te worden met alle gevol-
gen voor de loopbaan? Hoe valt het anders te verklaren ... dat
Grote Verzwijgen, dat Grote Verdoezelen? Zijn het “tegenk-
rachten” die op alle mogelijke manieren de spirituele evolutie
van de mens proberen tegen te houden? Niet dat Woerlee c.s.
daarmee bewust bezig zijn, maar zij maken wel deel uit van
een wereldwijde materialistische rationele "mainstream".

Denk in dit verband aan hoe Professor Ilja Maso werd be-
jegend, toen zijn boek 'Onsterfelijkheid: van twijfel naar ze-

kerheid' verscheen. Anti-kwakfundi Jan Willem Nienhuys
maakte er gehakt van en noemde hem een professor in de
zweefkunde die zich onsterfelijk belachelijk maakte. Opmer-
kelijk overigens dat hij hier het woord onsterfelijk gebruikt!

Mensen die steeds meer openlijk durven te spreken over
hun spirituele ervaringen:

Niet zonder reden hebben mensen met o.a. coma’s en bij-
na-doodervaringen, visioenen over wat er in deze wereld
gaande is en wat er werkelijk speelt, zoals Alison Korthals
Altes dit in haar boek “Uit Coma” zo treffend beschreef. Nee,
ze kunnen het niet tegenhouden dat mensen wakker worden.
Een spiritueel ontwaken waarover de oude Veda’s al schreven.

In het boek van Moody vraagt een verbijsterde man na zijn
gedeelde doodervaring zich af: “Is de wereld waarin we leven
slechts een hersenspinsel?” Waarmee hij de wijsheid van de
Veda’s vertolkt waarin geschreven wordt dat we in een wereld
van illusies leven. De Vedanta leert immers dat Brahman de
uiteindelijke en enige werkelijkheid is, eeuwig, oneindig en
onveranderlijk. Wat wij ervaren als werkelijkheid (Maya), is
daarvan een projectie: eindig, beperkt en vergankelijk.

Het is treffend te zien hoe dromen, en buitenlichamelijke
ervaringen als BDE’s en GDE’s mensen tot deze inzichten
brengen, terwijl zij nooit iets hebben gelezen van de Veda’s.

Zij zijn de katalysator van een wereldwijd nieuw bewustzijn
en spiritueel ontwaken en zijn daarom van groot belang voor
de toekomst van deze aarde. Ze beschikken over niet geleerde,
maar innerlijke kennis. In zijn boeken en biografie (2) voorziet
Ervin László een omslag op wereldschaal, een World Shift, die
zich niet alleen buiten onszelf zal voltrekken, maar vooral ook
in ons bewustzijn.

Het onderzoek van Moody lijkt aan te geven dat een bijna-
doodervaring of de gedeelde doodervaring één van de manie-
ren kan zijn waarop we toegang krijgen tot zoiets als een col-
lectief geheugen en gedeelten van het leven van stervenden
kunnen zien waar we zelf niet van wisten.

Fascinerend om in deze tijd te leven, waarin steeds meer
kennis over onder andere leven en dood zal gaan vrijkomen.
De waarheid staat in ons hart geschreven en niet in boeken of
op stenen tafelen, zegt Marcel Messing in zijn boek “Worden
wij wakker”. “Het Miniwa-effect (3) is uiteindelijk geen eeuwig
leven beschoren. Diep in ons hart weten we dat. De waarheid
zal uiteindelijk overwinnen, zoals de duisternis eens moet wij-
ken voor het licht.

En wat de critici betreft, ach, de oude Egyptenaren zeiden
het al: Laat die leeuwen maar brullen... dat klinkt wel grappig.
De professoren in de struisvogelkunde zullen ooit gaan inzien
dat die “professoren in de zweefkunde” (Ilja Maso, c.s.) er
toch niet naast zaten. Het idee dat het met de dood afgelopen
is, vond Maso ondraaglijk. Zomaar aannemen dat er leven na
de dood is, kon hij als filosoof en wetenschapper ook niet. En
hij is niet de enige wetenschapper die zo’n ‘switch’ maakte.
Wie volgt?
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Men kan van een vrijdenkend mens onmogelijk verlangen dat

hij zijn mening over iets wijzigt door honderdmaal achter

elkaar het tegendeel daarvan uit te spreken. Dat kan slechts

door het proces van een dieper bewust ontdekken.

(Anoniem)

Hoger Bewustzijn of Ontwakend Bewustzijn?

Toenemend aantal depressies duidt op ontwakend bewustzijn

Aat-Lambèrt de Kwant

Deze tijd zou van kosmische betekenis zijn en zou het ontwa-
ken van de mensheid uit haar kosmische slaap markeren op
weg zijn naar een hoger, ontwakend bewustzijn. En als je het
gevoel hebt dat je nog niet ontwaakt bent en niet hoger bewust
bent, kun je altijd nog een cursus of workshop Hoger Bewust-
zijn volgen of een handboek over hoger bewustzijn lezen.
Maar, geen moeilijker thema dan Hoger bewustzijn, zo zegt
Marcel Messing. Hij spreekt in dit artikel dan ook liever van
een ontwakend bewustzijn, dat niet los kan worden gezien van
de bizarre tijd waarin we leven.

Eric Huysmans zoekt het meer in de richting van een ontwikke-
ling naar een zich ontwikkelend en ontwakend bewustzijn, ter-
wijl Eric van Zuydam zich afvraagt of er sprake is van een toe-
nemend bewustzijn. Dit wordt vaak beweerd, maar zelf heeft hij
het idee dat het een kwestie is van evenwicht. ”Je zou kunnen
spreken van een soort ontwakend bewustzijn, maar tegelijk sig-
naleert hij nog veel onbewustheid, veel agressie en geweld en
juist die verkleving met het ego. Ik neig er meer toe te denken
dat er altijd een soort balans is tussen licht en donker.”

Er gebeurt ongelooflijk veel en er zullen niet veel mensen
zijn die ontkennen dat de hele planeet op zijn kop staat. Op
alle fronten, politiek, religieus, maatschappelijk en econo-
misch zijn ongelooflijke veranderingen aan de gang. En al die
prikkels en emoties en veranderingen van ideeën die daarmee
gepaard gaan, hebben invloed op ons bewustzijn.

Marcel Messing: “Als je zegt hoger bewustzijn, verontstelt
dat dat er een lager bewustzijn zou zijn, of mogelijk een mid-
denbewustzijn. Het liefst zou ik dan ook willen spreken van
bewust zijn en onbewust zijn. Wat er in feite nu gebeurt, is dat
we  door de enorme shocks die plaatsvinden (soms heel hefti-
ge shocks en niet enkel in de vorm van aardbevingen, stormen,
vloedgolven, aanslagen en terrorisme) wakker beginnen te
worden uit een stuk onbewust zijn. En dat onbewust zijn, wil
zeggen dat je eigenlijk niet beseft wat je bent, wie je bent en
waarom je bent. De paradox is juist dat door al die bizarre ge-
beurtenissen en die schoksgewijze veranderingen, er bij steeds
meer mensen toch een geleidelijk ontwaken plaatsvindt. Er is
sprake van een openbreken uit oude dogma’s en oude ideolo-
gieën, waardoor we de waardeloosheid gaan inzien van al die
oude dingen waarmee we binnen godsdiensten, onderwijs en
politiek zijn opgevoed. Het laat zien dat er een heel groot pro-
ces aan de gang is naar bewust zijn. Het woord “hoger” zou ik
dan even willen schrappen. Er is alleen bewust- zijn en de wij-
ze waarop iemand daarin ontwaakt, leidt ertoe dat het kleine
egootje, het ik, door het lijden dat in de wereld plaatsvindt,
minder krachtig wordt. Er is op deze planeet iets heel wezen-
lijks aan de gang door het afnemen van dat ego en de pijnprik-
kels die het ervaart, kan bewustzijn (dat allerlei mooie namen
heeft gekregen) toenemen; dat is de basis van al wat is.”

In alles wat is, is bewustzijn.
Messing spreekt in dit verband van een breekpunt en dat het aan
ons is hoe wij zonder agressie en oude gedachtepatronen, reage-
ren op dat ontwaken van bewustzijn in de levende fenomenen.
Het zijn volgens hem heel spannende tijden die het mogelijk
maken een enorme sprong te maken naar het ontwaken van de
mensheid, al wijst hij erop dat dit niet binnen heel de massa mo-
gelijk zal zijn. “Dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar het zullen
meer individuen en groepen zijn die klaar zijn voor de nieuwe
vibraties die plaatsvinden en ontwaken voor wie ze werkelijk
zijn. Nog dieper gezien zou je kunnen zeggen dat er alleen maar
bewustzijn is. Het ontwaken daarvoor heeft te maken met het
smaller worden van de kracht van het “ik.” Niet dat dit ik moet
verdwijnen, zoals new-age-stromingen beweren, want het heeft
wel degelijk een functie en is heel praktisch. Alleen heeft het
ongelofelijke lange tijd vooruit en voorop gelopen, wat tot grote
drama’s en ellende heeft geleid; tot vastgrijpen, hechten, ideolo-
gieën. Toch zal het in de komende grote transformaties een
steeds mindere rol gaan spelen zodat de kosmos doordrongen
wordt door bewustzijn. Dit wordt ook treffend verwoord in de
Bhagavad Gita waar Krishna zegt: “Ik ben in alle dingen.” In al-
les wat is, is bewustzijn.” “Alleen bij de mens is dat als moge-
lijkheid reflectief; in de mate waarin dat bewustzijn kan ontwa-
ken en zich kan open-baren in bijvoorbeeld het fenomeen dat de
mens en zijn volledige potentieel zich in vrijheid, in liefde kan
openbaren. Hoe dieper je doordringt in bewustzijn. Hoe dieper
ook beseft dat bewustzijn alles omvat.”

Messing wijst op de vele vibraties die momenteel gaande
zijn, golven van energie, en citeert in dit verband uit een logi-
on van het evangelie van Thomas, waarin van de Vader wordt
gezegd dat die beweging en rust is. “Wat we nu als beweging
ervaren, is eigenlijk een versnelling van energie en trilling:
Bewustzijn. En dat is, zoals je dat ook in de oude wijsheidsge-
schriften kun vinden zuiver en puur. Op het moment dat we dit
herkennen als beweging in de vorm van energie, ervaren we
bewustzijn, in actie en handelen. Je kunt zeggen dat wat we nu
ervaren een verhoogde vibratie in bewustzijn is; het is aan de
mens die een reflectief vermogen heeft, hier te ontwaken, be-
wust kan zijn en bewust kan worden. We zijn nu aan het einde
van een zeer grote cyclus gekomen die in alle oude wijsheid is
terug te vinden; van de puranja in India tot Mayakalender bij
de Maya’s. Dit betekent dat een verhoogde energie binnen
onze galixis, ons melkwegstelsel naar de aarde komt en dat is
al enkele jaren aan de gang, vooral vanuit de Pleiaden waar-
mee wij als zonestelsel zeer verbonden zijn. Die energie ver-
hoogt het trillingsgetal op de planeet zo intens, dat je op dit
moment overal, spanning en toename van vibratie ziet, zoals je
dit vooral zag aan wat er in het Midden-Oosten gebeurde. Je
ziet een enorm ontwaken, dat mensen het slavenjuk willen af-
gooien en in opstand komen, wat heel duidelijk te maken heeft
met een verhoogde vibratie en bewustwording. De mens eist
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kende ze, zoals die uit zijn kindertijd en vroege jeugd. Andere
kwamen haar totaal niet bekend voor, gebeurtenissen die kwa-
men uit wat zij ‘zijn privéleven’ noemde. Ze liet niet veel los
over wat ze had gezien, behalve dat ze zei dat ze ‘zich hele-
maal niet had gegeneerd voor de dingen die ze had gezien’.
De informatie die deze vrouw had gekregen bij die levens-
terugblik van haar zoon was zó specifiek dat ze naderhand de
vrienden en de plaatsen die ze in die gedeelde beelden met
haar stervende zoon had gezien, herkende en ook kon bezoe-
ken.”

De gedeelde-doodervaring van Susan bleef Moody bij, om-
dat ze voor haar onbekende informatie had gekregen die later
ook bleek te kloppen. Het was dus niet alsof ze haar eigen her-
inneringen herbeleefde. Toch wist hij niet wat hij aanmoest met
dit soort ‘casestudy’s’, behalve dan erkennen dat er bij elk van
die ervaringen een soort deur naar een tot dan toe onbekend as-
pect van de overleden persoon leek te worden geopend. Uit het
boek blijkt ook dat zo’n gedeelde doodervaring zich niet nood-
zakelijk beperkt tot één, maar tot zelfs meerdere personen.

Een schrikbeeld voor de Renckensen en Woerlees. Stel je
voor dat dit in jouw ziekenhuis of verzorgingshuis gebeurt!
Moet je dan ook degenen die zo’n GDE hadden een pilletje
geven?

Spiritueel ontwaken
Toen ik het boek van Moody las, vroeg ik mij af hoe het komt
dat verpleegkundigen en artsen zich vaak in stilzwijgen hullen
nadat ze met dergelijke gevallen geconfronteerd werden. Is dat
uit angst om niet serieus genomen te worden met alle gevol-
gen voor de loopbaan? Hoe valt het anders te verklaren ... dat
Grote Verzwijgen, dat Grote Verdoezelen? Zijn het “tegenk-
rachten” die op alle mogelijke manieren de spirituele evolutie
van de mens proberen tegen te houden? Niet dat Woerlee c.s.
daarmee bewust bezig zijn, maar zij maken wel deel uit van
een wereldwijde materialistische rationele "mainstream".

Denk in dit verband aan hoe Professor Ilja Maso werd be-
jegend, toen zijn boek 'Onsterfelijkheid: van twijfel naar ze-

kerheid' verscheen. Anti-kwakfundi Jan Willem Nienhuys
maakte er gehakt van en noemde hem een professor in de
zweefkunde die zich onsterfelijk belachelijk maakte. Opmer-
kelijk overigens dat hij hier het woord onsterfelijk gebruikt!

Mensen die steeds meer openlijk durven te spreken over
hun spirituele ervaringen:

Niet zonder reden hebben mensen met o.a. coma’s en bij-
na-doodervaringen, visioenen over wat er in deze wereld
gaande is en wat er werkelijk speelt, zoals Alison Korthals
Altes dit in haar boek “Uit Coma” zo treffend beschreef. Nee,
ze kunnen het niet tegenhouden dat mensen wakker worden.
Een spiritueel ontwaken waarover de oude Veda’s al schreven.

In het boek van Moody vraagt een verbijsterde man na zijn
gedeelde doodervaring zich af: “Is de wereld waarin we leven
slechts een hersenspinsel?” Waarmee hij de wijsheid van de
Veda’s vertolkt waarin geschreven wordt dat we in een wereld
van illusies leven. De Vedanta leert immers dat Brahman de
uiteindelijke en enige werkelijkheid is, eeuwig, oneindig en
onveranderlijk. Wat wij ervaren als werkelijkheid (Maya), is
daarvan een projectie: eindig, beperkt en vergankelijk.

Het is treffend te zien hoe dromen, en buitenlichamelijke
ervaringen als BDE’s en GDE’s mensen tot deze inzichten
brengen, terwijl zij nooit iets hebben gelezen van de Veda’s.

Zij zijn de katalysator van een wereldwijd nieuw bewustzijn
en spiritueel ontwaken en zijn daarom van groot belang voor
de toekomst van deze aarde. Ze beschikken over niet geleerde,
maar innerlijke kennis. In zijn boeken en biografie (2) voorziet
Ervin László een omslag op wereldschaal, een World Shift, die
zich niet alleen buiten onszelf zal voltrekken, maar vooral ook
in ons bewustzijn.

Het onderzoek van Moody lijkt aan te geven dat een bijna-
doodervaring of de gedeelde doodervaring één van de manie-
ren kan zijn waarop we toegang krijgen tot zoiets als een col-
lectief geheugen en gedeelten van het leven van stervenden
kunnen zien waar we zelf niet van wisten.

Fascinerend om in deze tijd te leven, waarin steeds meer
kennis over onder andere leven en dood zal gaan vrijkomen.
De waarheid staat in ons hart geschreven en niet in boeken of
op stenen tafelen, zegt Marcel Messing in zijn boek “Worden
wij wakker”. “Het Miniwa-effect (3) is uiteindelijk geen eeuwig
leven beschoren. Diep in ons hart weten we dat. De waarheid
zal uiteindelijk overwinnen, zoals de duisternis eens moet wij-
ken voor het licht.

En wat de critici betreft, ach, de oude Egyptenaren zeiden
het al: Laat die leeuwen maar brullen... dat klinkt wel grappig.
De professoren in de struisvogelkunde zullen ooit gaan inzien
dat die “professoren in de zweefkunde” (Ilja Maso, c.s.) er
toch niet naast zaten. Het idee dat het met de dood afgelopen
is, vond Maso ondraaglijk. Zomaar aannemen dat er leven na
de dood is, kon hij als filosoof en wetenschapper ook niet. En
hij is niet de enige wetenschapper die zo’n ‘switch’ maakte.
Wie volgt?
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(1) Raymond Moody: Een blik in de eeuwigheid - Gedeelde ervaringen met

de dood. Bruna 2011.
(2) Ervin László: Worldshift 2012. De synergie van groen ondernemen,

nieuwe politiek en hoger bewustzijn. Ankh-Hermes 2010
Ervin László. Gewoonweg geniaal. Een autobiografie.

Ankh-Hermes 2011
(3) George Orwell beschrijft in zijn beruchte boek “1984” het Ministerie

van Waarheid, dat in feite gebaseerd is
op leugens. ‘Het ministerie van
Waarheid – Miniwa, in Nieuwspraak –
verschilde opvallend van alles wat
verder in zicht was.
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Men kan van een vrijdenkend mens onmogelijk verlangen dat

hij zijn mening over iets wijzigt door honderdmaal achter

elkaar het tegendeel daarvan uit te spreken. Dat kan slechts

door het proces van een dieper bewust ontdekken.

(Anoniem)

Hoger Bewustzijn of Ontwakend Bewustzijn?

Toenemend aantal depressies duidt op ontwakend bewustzijn

Aat-Lambèrt de Kwant

Deze tijd zou van kosmische betekenis zijn en zou het ontwa-
ken van de mensheid uit haar kosmische slaap markeren op
weg zijn naar een hoger, ontwakend bewustzijn. En als je het
gevoel hebt dat je nog niet ontwaakt bent en niet hoger bewust
bent, kun je altijd nog een cursus of workshop Hoger Bewust-
zijn volgen of een handboek over hoger bewustzijn lezen.
Maar, geen moeilijker thema dan Hoger bewustzijn, zo zegt
Marcel Messing. Hij spreekt in dit artikel dan ook liever van
een ontwakend bewustzijn, dat niet los kan worden gezien van
de bizarre tijd waarin we leven.

Eric Huysmans zoekt het meer in de richting van een ontwikke-
ling naar een zich ontwikkelend en ontwakend bewustzijn, ter-
wijl Eric van Zuydam zich afvraagt of er sprake is van een toe-
nemend bewustzijn. Dit wordt vaak beweerd, maar zelf heeft hij
het idee dat het een kwestie is van evenwicht. ”Je zou kunnen
spreken van een soort ontwakend bewustzijn, maar tegelijk sig-
naleert hij nog veel onbewustheid, veel agressie en geweld en
juist die verkleving met het ego. Ik neig er meer toe te denken
dat er altijd een soort balans is tussen licht en donker.”

Er gebeurt ongelooflijk veel en er zullen niet veel mensen
zijn die ontkennen dat de hele planeet op zijn kop staat. Op
alle fronten, politiek, religieus, maatschappelijk en econo-
misch zijn ongelooflijke veranderingen aan de gang. En al die
prikkels en emoties en veranderingen van ideeën die daarmee
gepaard gaan, hebben invloed op ons bewustzijn.

Marcel Messing: “Als je zegt hoger bewustzijn, verontstelt
dat dat er een lager bewustzijn zou zijn, of mogelijk een mid-
denbewustzijn. Het liefst zou ik dan ook willen spreken van
bewust zijn en onbewust zijn. Wat er in feite nu gebeurt, is dat
we  door de enorme shocks die plaatsvinden (soms heel hefti-
ge shocks en niet enkel in de vorm van aardbevingen, stormen,
vloedgolven, aanslagen en terrorisme) wakker beginnen te
worden uit een stuk onbewust zijn. En dat onbewust zijn, wil
zeggen dat je eigenlijk niet beseft wat je bent, wie je bent en
waarom je bent. De paradox is juist dat door al die bizarre ge-
beurtenissen en die schoksgewijze veranderingen, er bij steeds
meer mensen toch een geleidelijk ontwaken plaatsvindt. Er is
sprake van een openbreken uit oude dogma’s en oude ideolo-
gieën, waardoor we de waardeloosheid gaan inzien van al die
oude dingen waarmee we binnen godsdiensten, onderwijs en
politiek zijn opgevoed. Het laat zien dat er een heel groot pro-
ces aan de gang is naar bewust zijn. Het woord “hoger” zou ik
dan even willen schrappen. Er is alleen bewust- zijn en de wij-
ze waarop iemand daarin ontwaakt, leidt ertoe dat het kleine
egootje, het ik, door het lijden dat in de wereld plaatsvindt,
minder krachtig wordt. Er is op deze planeet iets heel wezen-
lijks aan de gang door het afnemen van dat ego en de pijnprik-
kels die het ervaart, kan bewustzijn (dat allerlei mooie namen
heeft gekregen) toenemen; dat is de basis van al wat is.”

In alles wat is, is bewustzijn.
Messing spreekt in dit verband van een breekpunt en dat het aan
ons is hoe wij zonder agressie en oude gedachtepatronen, reage-
ren op dat ontwaken van bewustzijn in de levende fenomenen.
Het zijn volgens hem heel spannende tijden die het mogelijk
maken een enorme sprong te maken naar het ontwaken van de
mensheid, al wijst hij erop dat dit niet binnen heel de massa mo-
gelijk zal zijn. “Dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar het zullen
meer individuen en groepen zijn die klaar zijn voor de nieuwe
vibraties die plaatsvinden en ontwaken voor wie ze werkelijk
zijn. Nog dieper gezien zou je kunnen zeggen dat er alleen maar
bewustzijn is. Het ontwaken daarvoor heeft te maken met het
smaller worden van de kracht van het “ik.” Niet dat dit ik moet
verdwijnen, zoals new-age-stromingen beweren, want het heeft
wel degelijk een functie en is heel praktisch. Alleen heeft het
ongelofelijke lange tijd vooruit en voorop gelopen, wat tot grote
drama’s en ellende heeft geleid; tot vastgrijpen, hechten, ideolo-
gieën. Toch zal het in de komende grote transformaties een
steeds mindere rol gaan spelen zodat de kosmos doordrongen
wordt door bewustzijn. Dit wordt ook treffend verwoord in de
Bhagavad Gita waar Krishna zegt: “Ik ben in alle dingen.” In al-
les wat is, is bewustzijn.” “Alleen bij de mens is dat als moge-
lijkheid reflectief; in de mate waarin dat bewustzijn kan ontwa-
ken en zich kan open-baren in bijvoorbeeld het fenomeen dat de
mens en zijn volledige potentieel zich in vrijheid, in liefde kan
openbaren. Hoe dieper je doordringt in bewustzijn. Hoe dieper
ook beseft dat bewustzijn alles omvat.”

Messing wijst op de vele vibraties die momenteel gaande
zijn, golven van energie, en citeert in dit verband uit een logi-
on van het evangelie van Thomas, waarin van de Vader wordt
gezegd dat die beweging en rust is. “Wat we nu als beweging
ervaren, is eigenlijk een versnelling van energie en trilling:
Bewustzijn. En dat is, zoals je dat ook in de oude wijsheidsge-
schriften kun vinden zuiver en puur. Op het moment dat we dit
herkennen als beweging in de vorm van energie, ervaren we
bewustzijn, in actie en handelen. Je kunt zeggen dat wat we nu
ervaren een verhoogde vibratie in bewustzijn is; het is aan de
mens die een reflectief vermogen heeft, hier te ontwaken, be-
wust kan zijn en bewust kan worden. We zijn nu aan het einde
van een zeer grote cyclus gekomen die in alle oude wijsheid is
terug te vinden; van de puranja in India tot Mayakalender bij
de Maya’s. Dit betekent dat een verhoogde energie binnen
onze galixis, ons melkwegstelsel naar de aarde komt en dat is
al enkele jaren aan de gang, vooral vanuit de Pleiaden waar-
mee wij als zonestelsel zeer verbonden zijn. Die energie ver-
hoogt het trillingsgetal op de planeet zo intens, dat je op dit
moment overal, spanning en toename van vibratie ziet, zoals je
dit vooral zag aan wat er in het Midden-Oosten gebeurde. Je
ziet een enorm ontwaken, dat mensen het slavenjuk willen af-
gooien en in opstand komen, wat heel duidelijk te maken heeft
met een verhoogde vibratie en bewustwording. De mens eist
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CD-KLASSIEK

Aat-Lambèrt de Kwant

Trauermusik van Johan Ludwig Bach en een boek over de cello-

suites van J.S.Bach.

Een heel bijzondere cd deze keer, die me steeds weer op de herhaal-

toets deed drukken.

Johan Ludwig Bach (1677-1731) was als oudste zoon een telg (en

tijdgenoot)  van de muzikale Bach-familie. Hij schreef zijn Trauermusik

in opdracht van Herzog Ernst von Meiningen die het stuk voor zijn

eigen rouwdienst bestemd had. Prachtige muziek in een bijzonder

mooie en overtuigende uitvoering. De ”Trauermusik” van Johann Lud-

wig Bach geldt als de meest ambitieuze compositie van deze  helaas

min of meer vergeten Duitse componist, die werd geboren in de buurt

van Eisenach. In Meiningen werkte hij als hofmusicus cantor en kapel-

meester. Vandaar de bijnaam: de ”Meininger Bach”.

Hij schreef een vrij groot aantal vocale werken en vrij veel

orkestmuziek die echter vrijwel volledig verloren is gegaan. Dat zijn

vocale muziek toch kon overleven, is voor een belangrijk deel te da-

nken aan Johann Sebastian Bach, die in 1726 in Leipzig naast twee

missen ook achttien cantates van Johann Ludwig opvoerde. Op 24 no-

vember 1724 stierf hertog Ernst Ludwig von Sachsen-Meiningen, die al

jong bezig met het maken van geestelijke poëzie. Zo schreef hij twee

volledige jaargangen cantateteksten, die ook door onder anderen J. S.

Bach zijn gebruikt. Ook was deze hertog al in zijn jonge jaren met zijn

eigen dood bezig. Hij koos een lijktekst, schreef een begrafenispreek

en dichtte een lied dat ten grondslag moest liggen aan de ”Trauer-

musik” en tijdens zijn begrafenis moest worden gespeeld.

In november 1724 kreeg Johann Ludwig Bach, destijds hofkapel-

meester van Ernst Ludwig, de opdracht die begrafenismuziek te schrij-

ven. Diens ”Trauermusik”, een dubbelkorig werk, werd het grootste en

meest ambitieuze stuk dat Johann Ludwig schreef. Een onbekende

auteur maakte van het lied van Ernst Ludwig een driedelig libretto. In het

eerste deel wordt het leven beschreven als een kerker waarin de ziel

gevangenzit; bij de dood worden de kettingen losgemaakt. In deel twee

stijgt de ziel op tot aan de hemelpoort en in het derde deel klinkt het

dankbare lied van de ziel die in de hemelse heerlijkheid is opgenomen.

Muziek van een haast onaardse schoonheid die mij als Bach- liefhebber

diep heeft geraakt! Op deze cd van Harmonia Mundi vertolken het RIAS

Kammerchor en twee orkesten van de Akademie für Alte Musik Berlin

onder leiding van Hans-Christoph Rademann deze ontroerende begra-

fenismuziek van Johann Ludwig Bach. Als solisten treden Anna Prohas-

ka (sopraan), Ivonne Fuchs (alt), Maximilian Schmitt (tenor) en Andreas

Wolf (bas) op.

Trauermusik – Johann Ludwig Bach; RIAS Kammerchor,

Akademie für Alte Musik Berlin o.l.v. Hans-Christoph Rademann.

Harmonia Mundi (HMC 902080); € 16,99

Boek over Bachs cellosuites.

Als Bach-liefhebber, heb ik het boek “De cellosuites Bach, Pablo Ca-

sals en de speurtocht naar een meesterwerk, van Eric Siblin(1), met de

spreekwoordelijke rooie oren gelezen.

Als popmuziekrecensent raakte Eric

Siblin op een dag min of meer per

ongeluk verzeild bij een uitvoering

van de cellosuites van Johann Se-

bastian Bach. Heel merkwaardig dat

juist hij zo geraakt werd door deze

muziek. Zijn “bekering: was de op-

maat tot een zoektocht die drie eeu-

wen mysterie, intrige, politiek en

hartstocht omvat. “De cellosuites”

zijn eigenlijk drie verhalen die kun-

stig verweven zijn: het eerste ver-

haal betreft het verloren manuscript

van Bachs suites; het tweede volgt

Pablo Casals, de wereldberoemde

cellist die aan het eind van de ne-

gentiende eeuw, de suites, die zo

ongeveer vergeten waren, ontdekte,

Hij oefende ze eindeloos en maakte

ze in de jaren dertig van de vorige

eeuw bij een groot publiek bijzonder geliefd. In het derde deel be-

schrijft Siblin zijn fascinatie voor de suites in de eenentwintigste eeuw.

Zijn ontloken liefde voor deze muziek bracht hem naar Barcelona en

naar een herenhuis in België, naar archieven en festivals waar hij  ge-

sprekken had  met onder anderen de Nederlandse cellisten Anner

Bijlsma en Pieter Wispelwey. Hij neemt zelfs celloles om het mysterie

van Bachs muziek te doorgronden.

Het resulteerde tot het prachtig geschreven boek “De cellosuites.”

Als er weer meer belangstelling gaat komen voor de Bach-suites is dat

danken aan Silbins fascinerende meeslepende schrijfstijl. Uitg. De

Bezige bij 2011.

* * *
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En toch

Ik heb veel oud geluk zien gaan,

veranderd terug zien komen.

Het leven blijkt niet stil te staan,

dringt alsmaar in driftig stromen.

Naast kleine vreugden staat verdriet,

de natuur veroorzaakt rampen,

ik ben, deels, stukgebroken riet,

blijf mij aan het leven klampen.

En toch: ik ben pas weer verhuisd,

tref ook hier goede buren,

ook hier een zachte wind die suist

door bomen en langs muren.

Ook hier: lichtjaren er oud licht

schijnt door mijn ruiten binnen.

Ik, stof van sterren, opgericht,

kan leven en beminnen.

(Theo van Reen)


