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REF LEC TIE,

voort zet ting van VK-Vi sie jaar gang 76, is het tijd schrift

van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk in Ne der land en ver schijnt

vier keer per jaar, on der aus pi ci ën van de re gi o nair 

bis schop van de VKK in Ne der land. 

Reflectie, Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit
Nummer 4, jaargang 8, winter 2011
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De VVK in de pers
Het BRES-num mer 272 (ver schij ning 1 maart 2012) staat in het te ken
van on zicht ba re ener gie- en in for ma tie vel den. Zo als Ma su ru Emo to
aan toont met wa ter en zo als Rein oud Guépin in zijn boek ‘Eenoog Vik -
tor Schauberger’ uit de doe ken doet over Vik tor Schau ber ger. Ook 
aan dacht over voor mor fo ge ne ti sche vel den. 

Aat-Lambèrt de Kwant schrijft een ar ti kel over de wer king van de sa -
cra men ten. Met als ach ter grond het boek van Le ad be a ter, ‘De we ten -
schap van de sacramenten’. Wat ge beurt er in de ether om ge ving en/of 
in de gees te lij ke we reld wan neer de pries ter sa cra men te le han de ling -
en ver richt. Aan het woord ko men on der an de re Frank Kouwe en Jo -
han Pa me ij er.
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Een Stukje Vooraf

Dit is al weer het laat ste num mer van een jaar gang ‘Reflectie’.
Wat “vliegt” de tijd. Of is het ons be wust zijn dat steeds snel ler 
“vliegt”? Tijd ver gaat im mers, be wust zijn niet. Tijd is meet -
baar, be wust zijn niet. In tijd ge me ten heb ben we op 31 de cem -
ber aan staan de om 24.00 uur al weer een do zijn ja ren ach ter de 
rug in de 21ste eeuw, ter wijl (o.a. bij mij) het ge voel be staat
dat die eeuw pas be gon nen is. Maar “24.00 uur” be staat in we -
zen niet, want dat is te ge lijk “00.00 uur” van de nieu we dag.
Eind en be gin val len sa men in één on deel baar mo ment. Er be -
staat dus ei gen lijk geen ein de en geen be gin … over het be -
grip “eeu wig heid” ge spro ken! 

Zo kwam mijn oud ste zoon, toen hij nog pas 7 was, op een 
dag te rug van school, toch wel enigs zins van streek. Pas toor
had over God ge spro ken en ge pro beerd uit te leg gen dat God
eeu wig is, zon der be gin en zon der ein de. “Papa, maar dat kan
toch niet? Ik snap er niks van!”. Be gin dan maar eens aan een
ant woord! Daar gaat je ra tio! En over het Mys te rie God pra -
ten? Het ge sprek je ein dig de met zijn woor den: “Hoe lang er ik
er over na denk, hoe gek ker ik word. Ik wil er maar niet meer
over denk en, want an ders word ik hart stik ke gek”. (ex cu sez le
mot). En dat voor een kind van 7 jaar. Maar goed, elk mens
krijgt er 7 x 77 x de “tijd” voor.

Ein de en be gin, … nee, dat moet toch om ge keerd: be gin en 
ein de, in ‘logische’ volg or de.

 Want het be gin is be kend, het ein de nog niet. Zo is mijn
ge boor te be kend, mijn dood nog niet. Ge boor te ‘begin’ en
dood ‘einde’. Voor dien niets en na dien niets ? Zo zegt de ex -
tre me tak van het fi lo so fisch exis ten ti a lis me, dat er voor een
mens niets (meer) be staat als hij er exis ten tieel niet (meer) is.
Bij mijn vraag aan de be tref fen de prof (een pa ter Au gus tijn
nota bene) of er dan ook geen God meer be staat, maak te hij
zich er zeer we ten schap pe lijk van af met de op mer king: “Als
fi lo soof kan ik niet over God pra ten, want dat is een trans cen -
dent iets”, (de “the o lo gie” van 1964 nog). Daar mee wordt de
mens dus ge maakt tot een fy siek en psychisch stuk vlees dat
op aar de rond loopt, zelfs zon der zich af te vra gen wat al les
dan voor zin heeft. Wat moet ik dan zelfs met die tijd van le -
ven, als ik weet dat er straks ge woon een eind aan komt; over
en uit. Kun nen we ons voor stel len waar om er men sen met su -
ïcidale ge voe lens rond lo pen?

Gods dienst als ‘verdovend middel’? Reli gi o si teit is dat in
geen ge val.

In het eeu wi ge, het Onein di ge, be staat geen tijd. Tóch is
die aard se tijd er. Ik noem de het vroe ger een men sen maak sel;
en voor zo ver het de agen da en de klok be treft, vind ik dat nog 
steeds. Maar toch is er ook een an der as pect van tijd; dat van
een ma ni fes ta tie van een ze ke re ver bor gen heid van de eeu wig -
heid. De “tijd” 24.00 uur is im mers ong edeeld met 00.00 uur.
Ein de en be gin zijn één; Be gin en ein de zijn één. “Ik ben de

Alpha (Be gin) én de Ome ga (Ein de)” ver kon digt juist niet een 
twee heid of verd eeld heid, maar de éénheid. Daar bij dan nog
even het wel be ken de lo gi on (18) uit het Tho ma se vang elie,
waar in Jezus’ leer ling en Hem vra gen naar hoe het ein de zal
zijn, met Zijn ant woord: “Heb ben jul lie dan het Be gin ont -
dekt, dat jul lie naar het ein de vra gen?Want daar waar het Be -
gin is, daar zal ook het Ein de zijn. Ge luk kig is hij die aan het
Be gin staat; hij zal het Ein de ken nen en de dood niet sma ken”.

Er be staat dus in ons ‘Wézenlijke’ géén dood. Fy sie ke
dood is dan óók on deel baar met nieu we Ge boor te in een an de -
re “Sfeer”.

Tja, zo wil de ik mijn laat ste “Woord voor af” voor Ref lec tie
gaan schrij ven en schoot mijn pen na de woor den ‘wat vliegt
de tijd’ on be doeld uit. Ho pe lijk mocht dat nog voor één keer.
Wat de ar ti ke len be treft in dit num mer, ga uw gang.

Mede na mens de re dac tie wens ik onze le zers een be wus te
Kerst en een mooie jaar af slui ting 2011.

Van af 2012 zal Paul van Rooi jen deze in lei ding op ons
blad ver zor gen. Heel wat over leg tus sen ons twee tjes is daar -
aan voor af ge gaan, met ze ker ook de be moe di ging uit te zien
naar verd ere “ver fris sing” van ons blad. Daar bij zijn dan te -
vens – ik her haal het – graag méérde re nieu we re dac tie le den
no dig. 

Het re dac tie a dres ‘Reflectie’ blijft ove ri gens ong ewij zigd
voor wat be treft za ke lij ke ge ge vens en cor res pon den tie. We
be rich ten daar over in het vol gen de num mer nog.

Met liefs, 
vre de en alle goeds,
Frits Moers, 
(nog) eind re dac teur.

Dan ten slot te: 

Slui tings da tum ko pij voor het voor jaars num mer 2012 is:
5 fe bru a ri 2012

Het voor jaars num mer ver schijnt dan
te gen half april 2012. 

* * *



Over 2012

Uit een In ter view met Regionarus Mgr Pe ter O. Baaij

(Aat-Lambèrt de Kwant)

“Als het gaat om 2012 hecht ik er aan te zeg gen, dat de Vrij-Kat ho lie ke Kerk als in sti tuut hier ei gen lijk geen vi sie op heeft. De
Vrij-Kat ho lie ke Kerk is slechts een in stru ment dat men sen mo gen be spe len en niet an ders om als een in sti tuut dat de men sen be -
speelt, zo als de Kerk dat eeu wen deed”, zo zegt hij. “Ik geef dus slechts mijn per soon lij ke vi sie zo als die, sa men met al die ar ti ke -
len over 2012, wel licht op ge meen te-avon den be spro ken kan wor den. Je kunt wel je ogen slui ten voor 2012 en wat er in de we reld 
zoal gaan de is, maar ik vind, zon der in doem denk en te ver val len, dat het juist zin vol is te zien in wel ke tijd we le ven.” 

“Carl Gus tav Jung prik kelt mij, wan neer hij in ‘Mensbeeld en
Godsbeeld’ aang eeft dat de psychi sche wer ke lijk heid ob jec tief 
is, voor zo ver dit door een con sen sus gen ti um (vert. de over -
een stem ming van het volk of we reld) van een gro te re groep
wordt ge deeld. Vrij ver taald: wan neer een gro te groep men sen 

een be paald beeld volgt, wordt dit beeld ob jec tief, een wer ke -
lijk heid. Mijn vi sie op 2012 is dat je dat enk el kunt be grij pen
van uit de wer ke lij ke be te ke nis van re li gie, ze ker waar het de
Vrij-Kat ho lie ke Kerk be treft. Daar mee be doel ik, dat in mijn
op tiek re li gie niets heeft te ma ken met gods dienst”. 

“Bij re li gie gaat het om de im ma nen te en trans cen den te
God, zo als je dat in de nieu we the o lo gie ook te genk omt. God
is ver bon den met de schep ping, maakt deel uit van het uni ver -
sum, staat niet bui ten de schep ping. De God in de ma cro- en
mi cro kos mos. Als we het heb ben over 2012, is het goed dit
voor ogen te hou den. In zijn boek “De te rug keer van de ko -
ning” wijst Ton van der Kroon heel mooi op wat 2012 kan
zijn. ‘Er zijn’, zo zegt hij ‘momenten in de ge schie de nis die al -
les tot stil stand breng en. Dit is zo’n mo ment. Net zo als wij in
onze per soon lij ke le vens mo men ten van ge boor te, dood en cri -
sis ken nen, zo zijn er mo men ten in ons col lec tie ve be wust zijn
die om aandacht, wijsheid en inzicht vragen’.
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Een Welkom en een Afscheid
Met ing ang van de vol gen de jaar gang (9 – 2012) treedt er een
nieu we eind re dac teur aan.

Als hoofd re dac teur van dit blad heet ik onze nieu we eind -
re dac teur Paul van Rooi jen nu al van har te wel kom. Zij is di a -
ken in de kerk ge meen te St. Albaan te Den Haag en voor zit ter
van het be stuur van deze kerk ge meen te. Zij en ik heb ben al
lange te le foong esprek ken ge voerd waar uit dui de lijk werd dat
er op een goe de sa men wer king ge re kend kan wor den. 

En … ze kan schrij ven, zo als ook in dit num mer blijkt; en
dat is zeer wel kom.

Tja he laas, na acht jaar gang en Ref lec tie houdt Frits Moers
als eind re dac teur er mee op. Niet dat hij op z’n lau we ren gaat
rus ten, maar hij wil juist meer ge le gen heid krij gen voor “ei gen 
schrijf werk”. Frits heeft zich die acht ja ren trouw ing ezet voor 
ons blad en kon te recht vaak mop pe ren dat juist mijn ko pij
weer eens aan de veel te late kant bin nenk wam. 

Een wel ge meend woord van dank aan Frits voor zijn in zet
en al zijn werk zaam he den voor Ref lec tie.

Aat-Lambèrt de Kwant.

Mgr Pe ter O. Baaij



Be ter kan ik het niet ver woor den, maar ik denk wel dat het zo
be ke ken moet wor den. 2012 is een mo ment. Maar als je het
be kijkt van uit het wer ke lij ke le ven waar in geen spra ke is van
ruim te en tijd, is het ei gen lijk een wat vreemd een te vens tijd -
ge bon den be grip. Het is, zo als Ton van der Kroon dat zegt,
een mo ment van stil staan, van be wust zijn. En als we goed
naar ons zelf kij ken en naar ons zelf lui ste ren, kun nen we er va -
ren dat we sen si tie ver zijn ge wor den. Sen si tie ver om te ont -
vang en van wat er wer ke lijk speelt, wat er wer ke lijk leeft bij
men sen en si tu a ties. Kijk bij voor beeld wat er ge beurt in de
‘Arabische Lente’. Dan zien en le zen we dat met name Frank -
rijk en Enge land ver bon den in de Navo, Li bië enk el wil len
hel pen om de olie be lang en. Li bië had met oprech te hulp een
keer punt kun nen zijn; een nieuw richt snoer kun nen zijn voor
zich zelf en de we reld wan neer zij met toe komst ge rich te hulp,
in een groot deel van haar woes tijn, een zon ne cen tra le zou
neer zet ten dat ener gie ople vert voor Eu ro pa en Afri ka te za -
men. Voor veel men sen wordt de zui ver heid en on zui ver heid
in de we reld steeds meer zicht baar. Daar om gaat het, als we
het heb ben over 2012: om de im pact daar van op ons men sen.
Naar de Vrij-Kat ho lie ke Kerk toe ge zien, krij gen we te ma ken
met een heel an der gods be grip, zo als dat ove ri gens al sinds
1900 wordt uit ge dra gen. We zeg gen het ie de re keer in de hei -
li ge mis, doe lend op het in ner lij ke al taar: ‘…die he den te gen -
woor dig is op dui zen den al ta ren en toch een en on deel baar….’ 
en waar in o.a. die nieu we kijk op re li gie en God be na drukt
wordt. Het is: wil len in zien dat het om een heel an der col lec -
tief ge heel gaat, en niet wat ons 2000 jaar lang is op ge drong en 
en in onze ge nen is gaan zitten.”

Her haalt Atlan tis zich? “Voor mij is dat met het oog op
2012 een be lang rijk ge ge ven. Het zou vol gens mij heel mooi
zijn als de Vrij-Kat ho lie ke Kerk dit uit draagt, daar aan meer
aan dacht schenkt en van daar uit werkt en leeft.

Het is voor mij heel dui de lijk dat de mens heid niet veel
heeft ge leerd van wat er dui zen den ja ren in India, zo als be -
schre ven in de Bha ga vad Gita, en in Atlan tis speelde”. 

Als klein kind zag Pe ter in zijn fan ta sie wit te ra ket ten de ruim te
ing escho ten wor den, maar hij heeft nooit be gre pen wat dit be te -
ken de. “In het ver le den or ga ni seer de ik een the ma dag over de
dood, en waar op ik in con tact kwam met een hel der zien de
vrouw die mij uit leg de wat dit voor mij be te ken de. Op een ge -
ge ven mo ment was zij het niet die sprak, het was een an de re en -
ti teit die ik kop pel aan een mans per soon. Mij werd dui de lijk uit -
ge legd wat in de lief de voor het le ven in Atlan tis is mis ge gaan,
wat er wer ke lijk is mis ge gaan. Het is een uit leg die ik nog
steeds niet in woor den kan uit druk ken…maar als ik zie wat er
nu in de we reld gaan de is, bij voor beeld wat wij met moe der aar -
de doen, de ge veinsd heid in ma ni pu la ties, … het zal mij op
grond daar van niet ver ras sen als die ge schie de nis zich zou her -
ha len. Ik weet dat er men sen zijn die het niet wil len we ten, maar 
het is wel de re a li teit waar mee we te ma ken heb ben. 

Het is be lang rijk dat we ons be wust zijn dat de scha duw
net zo veel recht van be staan en func tie heeft als het licht. Je
kunt niet doen of er geen scha duw is. Daar naast, in de hui di ge
tijd, do mi neert het mas cu lie ne nog steeds in al les wat  uit ge -
drukt en vorm ge ge ven wordt. Het zit in de ge nen van men sen.
Vrou wen heb ben het idee dat ze vol le dig vrouw zijn, maar
wor den nog steeds on derd rukt. Prog res sie ve man nen, die zich
be wust zijn dat het vrou we lij ke ruim te no dig heeft, heb ben het 

idee dat de mens goed op weg is. We we ten nog steeds on vol -
doen de wat het fe mi nie ne be te kent, om dat het door de eeu wen 
heen is ver oor deeld; het is stel sel ma tig ge weerd en verd rong -
en. Dat is als een re si du in onze ge nen te recht ge ko men. Er is
daard oor een ing ebo ren ver oor de ling over het fe mi nie ne, maar 
er is wel dui de lijk een ken te ring gaan de en dit kop pel ik aan
2012 om ons daar meer be wust van te wor den. Het is nu tijd
om dit en het vele an de re weer in ba lans te breng en. En als we
in staat zijn die ba lans te vin den, staat ons mens heid nog wel
wat te wach ten. We wor den daar bij wel ge hol pen. Pro fes sor
Rob Vinke geeft daar mo ge lijk ant woord op in zijn ge ne ra -
tie-over zicht. Na de ge ne ra tie ‘Z’ (ge bo ren 2000 – 2015) ech -
ter is nu de ge ne ra tie ‘A’ (de Ver bin ders) in aan tocht met in
haar kiel zog de ge ne ra tie ‘B’ (de Ver nieu wers) (2015-2030),
de kin de ren die nu wor den ge bo ren, de generatie met de
nieuwe innerlijke opdracht. Het is onze taak deze generatie te
helpen door op z’n minst voorbereid te zijn.

In de stil te in mij zelf stel ik wel tel kens de vraag: … doe ik 
aan dit al les wel vol doen de ?”

“Ma hat ma Gand hi heeft ge zegd: ‘Om de uni ver se le en al les -
doord ring en de Geest der Waar heid in het ge zicht te zien, moet
men de laag ste der schep se len lief heb ben als zich zelf. En een
mens die daar naar streeft, kan zich niet ver oor lo ven op enig le -
ven ster rein af zij dig te blij ven. Daar om ben ik door mijn toe wij -
ding aan de Waar heid bij de po li tiek be trok ken ge raakt; en ik
kan zeg gen, dat zij die stel len dat gods dienst niets met po li tiek
te ma ken heeft, niet we ten wat gods dienst is’. Dat is een uit -
spraak die een zoek tocht ople vert voor elk mens om na te gaan
wat po li tiek en gods dienst ge meen heb ben. De wet van de Lief -
de uit de ‘Cursus in wonderen’ geeft naar mijn idee daar een
ant woord op: ‘ Er is geen an de re wil dan die van God. Ik kan
niet in con flict zijn. Ik ben in vre de. Niets kan mij ver sto ren.
Mijn wil en die van God zijn een’. De er va ring in al les van de
mens op deze aar de is de wil van God. Alle te gen stel ling en in
onze we reld is de wil van God. Po li tiek en Gods dienst is de wil
van God. In al les doord renkt te zijn met de wil van God is een
mid del om tot re-li gie(op nieuw bin den) te ko men”.   

“Wan neer al les wat in de we reld gaan de is, goed wordt be -
schouwd, dan blijft het com pen se ren de be we gen van het mas -
cu lie ne en fe mi nie ne over, de ani mus en ani ma, Jin en Jang.
Dit com pen se rend be we gen is het waar het even wicht in ge -
von den wordt en ope ning biedt de wer ke lij ke re li gie te vin den. 
Dit be gin sel vin den wij te rug in de op bouw van de Hei li ge
Mis; de ‘dans’ van het mas cu lie ne en het fe mi nie ne die ein digt 
in het op gaan in het an dro gy ne. De Vrij-Kat ho lie ke Kerk biedt 
de kerk gang er de ruim te deze ervaring tijdens het rituaal
innerlijk te ervaren.”   

 
2012 is een uit ge le zen mo ment in ons col lec tie ve be wust zijn
dat om aan dacht, wijs heid en in zicht vraagt.

Mag dit bij zon de re jaar, dat door vele be wus te men sen op
deze aar de als een mo ment van ve ran de ring wordt er va ren,
een zicht ba re door braak zijn van het kos misch bewustzijn.

Gezegende kerstdagen 2011 en een
spiritueel jaar gewenst in 2012.”

* * *
*
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De  Symboliek van de Herd ers en de Kudde

Jan  Wibbelink *)

In het Nieu we Tes ta ment is het Je zus die de mens de weg naar de ver los sing wijst, de over gang van de ze ven de naar de acht ste
dag. Lu cas 2:8-20 ver telt ons het ui ter lij ke ver haal over de her ders. Ook dat ver haal be vat een sym bo liek die we kun nen plaat -
sen, als we de sym bo len taal ken nen die in de Jood se mys tiek be waard is ge ble ven. Neem dan al ler eerst af stand van de ui ter lij ke
beel den van dit ver haal. De me de de ling en heb ben een we zen lij ke be te ke nis met een voor ons ui terst be lang rij ke bood schap. Her -
ders ko men in de Bij bel veel voor, heb ben een spe ci a le po si tie; denk bijv. aan Abra ham, Ja cob, Da vid. Wat is een ‘herder’? Wat
be te kent het wei den van een kud de in het ab so lu te van de He breeuw se taal?

“En er waren herd ers 
in die zelf de land streek, die zich op hiel den in het veld en ’s
nachts de wacht hiel den over de kud de.” 

Het He breeuw se woord voor ‘herder’ wordt ge schre ven
met Reesj-Ayin-Hé (200-70-5) en be te kent ‘weidende’, 
ie mand die weidt, hoedt dus. En dat woord heeft een ver band
met het woord ‘zien’, met de let ter waar den 200-1- 5; de klank
is ook het zelf de, maar de mid del ste let ter ver schilt: de ayin
(70) en de alef (1). De let ter Alef (1) sym bo li seert de al le som -
vat ten de een heid van de schep ping en de Ayin (70) de on af -
zien ba re hoe veel heid van alle verschijningen in deze wereld.

Het wei den van de kud de door de her der wordt ge zien als
het trach ten de een heid van de schep ping te hoe den; de sa -
men hang te zien in de veel heid; een taak voor de mens. Dit
geldt in het groot, maar ook in di vi du eel, in ons in ner lijk. Alle
scha pen beel den de ver schil len de ‘ikken’ van de men se lij ke
ziel uit. Een mens valt in tal lo ze ‘stukken’ uitéén; je zou kun -
nen spre ken over een  werk-ík , ge zins-ík, lief des le ven-ik, een
re li gieus-ik, enz... De ‘schapen’ in ons heb ben de nei ging ver -
schil len de kan ten uit te lo pen. De ‘herder’ over ziet het ge heel
en be paalt de rich ting, heeft de taak een een heid te be rei ken
tus sen deze ‘ikken’. Je zou ook kun nen spre ken over de veel -
heid aan in druk ken, er va ring en, belevenissen, de verschillende 
momenten in je leven.

Al deze za ken moet de mens als her der over zijn ei gen in -
ner lij ke kud de sa men breng en en hoe den, tot een in ner lij ke
har mo nie breng en. De fi guur van de her der in het in ner lijk is
op zoek naar de ver los sing, naar het breng en van de een heid in 
de veel heid om en in ons.

Wij le ven in een we reld van bal ling schap. Het He breeuw se 
woord voor bal ling schap is gola, ge schre ven met de let ters Gi -
mel-La med-Hé (3-30-5). Het woord voor ver los sing daar en te -
gen heeft 3-1-30-5. Hier is de Alef (1) in het woord voor ‘bal -
lingschap’ ge ko men, de al le som vat ten de één in de bal ling -
schap geeft het be grip ‘verlossing’.

Als wij in de enor me veel heid le ven in de bal ling schap en
hier in de een heid breng en, zijn wij be zig met ‘verlossing’; de
‘één’ in ons toe la ten; dat is het ver los sen de aspect.

Het zien
Zo juist werd het ver band aang ege ven tus sen de He breeuw se
woor den voor ‘herder’ en ‘zien’; een in ner lijk ver band. De
mens ziet door mid del van zijn ogen. De let ter ayin, de 70,  zit 
zo als we za gen in het woord ‘herder’. Maar de let ter Ayin (70) 
be te kent in het He breeuws ook: ‘Oog’; en het woord oog
wordt ge speld als Ayin-Jod-Noen > 70-10-50. Daar naast be te -
kent Ayin ook nog eens: ‘Bron’.

Wat doet de mens met zijn ver mo gen de we reld om hem heen
waar te ne men? Er zijn twee mo ge lijk he den. De eer ste is zich
uit slui tend rich ten op de ma te ri ële wer ke lijk heid en geen oog
heb ben voor wat zich áchter deze wer ke lijk heid be vindt, on -
ver mo gen om het we zen van de ding en te door schou wen., om
bei de wer ke lijk he den te zien. Er is dan een breuk tus sen in ner -
lijk schouwen en fysiek waarnemen.

De let ter Ayin heeft dus als ge tals waar de 70, de veel heid in 
de ma te ri ële ver schij nings vor men. Maar de zgn. “vol le waar -
de” van deze let ter (d.w.z. de waar de in bei de we rel den, in ner -
lijk en ui ter lijk) is ech ter 130 (70-10-50). Deze 130, de 13 in
de tien tal len, is ver want aan de be grip pen ‘echad’, = één
(1-8-4) en ‘ahava’, = liefde (1-5-2-5). Bei de woor den wij zen
op een be te ke nis voor bij onze wer ke lijk heid.

God wordt ge as so cieerd met de al les om vat ten de één.
(“Hoor Isra ël, de Heer onze God is één)

Lief de is de kracht die bindt. Met de God de lij ke lief de
heeft de mens de mo ge lijk heid de los ge raak te de len van het
ge scha pe ne te ver bin den. Lief de heelt het ge bro ke ne, laat te -
gen stel ling en ver smel ten tot een harmonisch geheel.

Zo is ook bij de twaalf apos te len Je zus als de der tien de aan -
we zig. Het ge tal 12 heeft te ma ken met de mens in onze we reld
van tijd en ruim te (denk ook aan de twaalf te kens van de die ren -
riem). De mens die de ‘12’ ge heel is door ge gaan, be reikt de toe -
stand van de ‘13’, ver lost uit de we reld van de twee heid.

Twaalf apos te len, twaalf bloem bla de ren van de shos han na,
de zes rode (ma te ri ële) en de zes wit te (spi ri tu e le). Chris tus is
als het der tien de blad, noch rood, noch wit. In de Jood se mys -
tiek ligt ‘13’ voor bij onze we reld, is niet voor onze waar ne ming, 
door onze lo gi ca te ra ti o na li se ren. Lief de is niet te ana ly se ren.

Er is een twee de wij ze van zien: naast het zien van de ui -
ter lij ke vor men is er het zien van de spi ri tu e le wer ke lijk heid.
‘Ayin’ be te kent ook ‘bron’. Het to ta le le ven vloeit van uit een
on zicht ba re wer ke lijk heid ons le ven bin nen. Alles komt van uit 
een ver bor gen bron tot ons.

Het men se lijk oog ziet wel de ge lijk we zen lij ke we rel den, al -
leen re a li seert de mens zich dit in het al ge meen niet. Hij re a li -
seert zich niet dat zijn wer ke lijk heid door lo pend ge voed wordt
door die bron. Het zich niet re a li se ren van de een heid die tus sen
bron en vorm be staat, is het ken merk van de hui di ge mens.

De zin van het leven voor de herder
De her der be schouwt het als de zin van zijn le ven de los se de -
len van zijn le ven te ver bin den, een al le som vat ten de een heid
te zien in het aan hem in veel heid ver schij nen de, het nu mi neu -
ze (C.G.Jung) dat meet rilt in de ui ter lij ke ver schij ning. Wie zo 
ziet of schouwt, is een her der. Hij heeft de taak de hele kud de
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als een een heid naar huis te breng en. Zo’n mens is nauw ver -
we ven met het ‘Zien’ van de vloei en de ‘Bron’. Hij gaat naar
de ‘dertiende’.

Het ver haal van de her der ver telt ons van het zoe ken naar
de ver los sing. Wij zijn zelf die her der; de her der in ons is op
zoek naar de ver los sing en de een heid van de schep ping.

Aan het be gin van onze weg ne men we al les waar zo als het 
komt. Daar na komt het in zicht in alle ver schijn se len. Ten slot -
te komt het over zicht in de sa men hang van alle ding en. Dan
zijn wij ‘goede’ herders.

In Ge ne sis staat het ver haal over Jo zef, die door zijn broers 
wordt ver kocht als slaaf. In Egyp te wordt hij on der ko ning. Jo -
zef zorgt er ui tein de lijk voor dat zijn broers in Egyp te kun nen
wo nen. In Ge ne sis 46: 34 staat: ‘Al wat schaap her der is, is
voor de Egyp te na ren een gruwel’. ‘Egypte’ staat, in bij bel se
be te ke nis, sym bool voor de twééheid. Het He breeuw se woord
voor Egyp te is Mits ray im, dat ‘lijden in de tweeheid’ be te kent. 
De ‘bijbelse’ Egyp te na ren voe len zich uit ste kend thuis in de
we reld van de twee heid, van verd ere ont wik ke ling. Zij moe ten 
niets heb ben van de een heid-zoe ken de. Wie de een heid zoekt,
is een stoor zen der voor hen die al leen de materiële ont wik ke -
ling kennen. 

In Ge ne sis 43 wordt de broers een maal tijd aang ebo den. Er 
wordt voor hen en de Egyp te na ren af zon der lijk op ge diend,
want (:43) “de Egyp te na ren toch mo gen geen maal tijd ge brui -
ken met de He bree ën, want dat is voor de Egyp te na ren een
gru wel”. (He bree ër is in het He breeuws ‘Iwri’, dit be te kent
‘van de overzijde’).

Het gaat ook hier niet om his to ri sche fei ten, maar om me -
de de ling en uit het ab so lu te.

Herd ers in de nácht
Over de her ders wordt in Lu cas 2 ge zegd dat zij ’s nachts de
wacht hiel den over de kud de. Waar om wordt dit ge zegd? Het
wei den ’s nachts is iets an ders dan het wei den overd ag. Achter 
dit mo tief gaan vele tra di ties schuil.

Onze hui di ge we reld is een nacht we reld. (Denk ook aan
‘Esther’, de mor gen ster, die het ein de van de nacht aank on -
digt.) In het schep pings ver haal be gint op vrij dag mid dag, aan
het ein de van de zes de dag, de sche me ring. Een we reld gaat
on der, de nieu we we reld van de ze ven de dag kon digt zich aan.

Pa ral lel hier aan vindt  in het N.T. op vrij dag mid dag de
krui si ging plaats van Je zus, in de late na mid dag. Het wordt
donk er, de ze ven de dag, de shab bath, be gint. (Deze be gint in
het Jo den dom dus al op vrij dag avond, voor de fei te lij ke nieu -
we dag.) Een nieu we we reld be gint zich in de nacht af te spe -
len. De mens in de ze ven de dag ziet de wer ke lijk heid niet in
zijn ge heel, hij leeft in de nacht we reld. Hij is er zoe kend,
rond tas tend. Het is de we reld ook van de tocht door de woes -
tijn naar het be loof de land, beeld van de acht ste dag.

Herd ers hielden de wacht in de nacht.
Het be grip ‘nachtwake’ is een O.T.- be grip. (Jes. 21;11, 
Jes.62:6).  De pries ters in de tem pel staan op de mu ren en er
wordt ge roe pen “Wach ter, wat is er van de nacht?” Hoe staat
het met de nacht?

Hoe staat het met ons le ven in de nacht we reld? Is er een
uit zien naar het aan bre ken van de och tend, naar het aan bre ken
van ‘de acht ste dag’?

Er zijn vier nacht wa ken, zo als er ook vier bal ling schap pen
zijn. De laat ste nacht wa ke, de vier de fase, is ana loog aan de

vier de bal ling schap, onze wer ke lijk heid. Deze gaat voor af aan
de ochtend.

Hoe donk er is het ge wor den in ons ei gen in ner lijk?
De mens als her der ver langt naar het in zicht in de struc tuur 

van de schep ping. Zijn zoe ken en ver lang en is hier op ge richt.                                                                                                                                                                                                                                                                 
In je ei gen le ven:  je merkt dat de om trek ken zich be gin nen af
te te ke nen van een ‘nieuwe dag’. Het da ge lijk se le ven lijkt
hel der der, min der zwaar te wor den. Het gaat om een in di vi du -
e le er va ring die op ie der mo ment in ner lijk mo ge lijk is; de ver -
los sing van de zevende naar de achtste dag.

“En opeens stond een engel des Heren
bij hen en de heer lijk heid des He ren om straal de hen…”
Ie der mens hoedt en weidt zijn ei gen kud de. Het ver schij nen
van de eng el kan ie der mens in zijn ei gen le ven er va ren, als
iets in ner lijks. Het per soon lij ke ver lang en naar een heid en hel -
der heid ‘roept’ deze ‘engel’ op. Er gaat een licht op in ons in -
ner lijk. Dat is het mo ment dat je je re a li seert dat er in de duis -
ter nis van ons nacht le ven de ver los ser wordt aang ekon digd, er
breekt iets ver los sends door. De mens die naar het zien van de
een heid in de schep ping ver langt, kan een ge waar wor ding
krij gen die hem een diep ge voel van ge luk geeft.

“…en zij vreesden met grote vreze”
Vrees is in het He breeuws yir’a (10-200-1-5). Dit woord is
nauw ver want met ‘zien’ (200-1-5). Het heeft  niet de be te ke -
nis van angst, maar van ver ba zing, het Duit se ‘staunen’ … de
sen sa tie van het ver ba zen, als of men een blik in de eeu wig heid 
heeft mo gen  slaan, in de ver bor gen he den van deze en an de re
we rel den. 

Ver won de ring. Een hele mooie emo tie die een ze ker ont -
zag uit drukt voor de an de re kant, die te gen over het da ge lijks
waar ne men staat. 

‘Hij won der de mijn we ten”, een dicht re gel van Els van
Stal borgh uit een ge dicht over een va der die het kind wijst op
de we reld om haar heen. 

Te gen over ons ra ti o ne le ‘zien’ staat een an de re ma nier van 
kij ken, die ons het won der laat zien.

Zo neemt de Jood se ge leer de prof. Wein reb af stand van de
in ter pre ta ties van re li gieu ze in sti tu ten die men sen met het be grip 
‘vrezen’ de stui pen op het lijf ja gen; het heeft niets te ma ken
met bang ma ken en de mens dwing en ‘binnen de lijntjes’ te blij -
ven, zo dat hij uit angst een ge dweeë bur ger wordt. (Een op ge -
leg de mo raal is trou wens geen mo raal, slechts ui ter lijk heid).

Ware ‘vreze’ is ver won de ring. Deze ‘vrees’ is het be gin
van alle wijs heid, een diep in ner lijk voe len van de groots heid
van het be staan.

De grondstructuur van het kerstverhaal
“Het Woord is vlees ge wor den” … De He breeuw se woor den
voor vlees, ‘basar’ (2-300-200) en voor ‘boodschap’,  ‘beso rah’
(2-300-200-5) zijn ver want, zo als te zien is in de let ter waar den.
Het wil zeg gen dat de ver los sing wer ke lijk heid is ge wor den.

De grond struc tuur van het kerst ver haal is dat er ie de re dag
iets nieuws te ver wach ten is, een nieu we ge boor te. We ver -
wach ten en ho pen ie der mo ment op een door braak van de
God de lij ke we reld, dat ons een licht opgaat.

Het gaat hier over een niet-bi o lo gi sche ge boor te; het beeld
van een door braak van uit een an de re, God de lij ke wer ke lijk -
heid. Als het pas ge bo re ne in ons door God is ver wekt, de be -
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vruch ting van God de lij ke oor spong is, dan is het kind in ons
van een eeu wig ka rak ter en kan niemand het ombrengen. 

Wie zó kerst be leeft, be leeft a.h.w. een mu ta tie in zijn per -
soon lijk le ven. Niet voor niets valt dit ver haal in de cem ber. In
deze tijd is de win ter op haar hoog te punt, van af dat mo ment
wordt het steeds lich ter, een keer punt. De in ner lij ke ge boor te
ge beurt in de diep ste ver bor gen heid, de ui ter lij ke we reld weet
er niets van. De ge boor te vindt im mers plaats in een stal, een
on aan zien lij ke plaats, niet be paald on der ge rief lij ke om stan -
dig he den.

Als in ons per soon lijk le ven iets nieuws is ont staan, valt
het veel al ook niet te ver woor den, te ver tel len. Het kon digt
ech ter wel het och tend glo ren aan; … en … ver los sing heeft
een ver ras sings ka rak ter. 

Zo kiest prof. Wein reb, om dit te ver woor den, voor de ver -
ge lij king met het le ven na de dood. Er is geen mens die zich
hier een con cre te voor stel ling van kan ma ken; het be hoort tot

het ge bied van het ver bor ge ne. Er is hier spra ke van een denk en 
van de mens dat ge ba seerd is op maat sta ven van tijd en ruim te,
van onze da ge lijk se ho ri zon ta le tijds be le ving. Wij pro jec te ren
deze maat sta ven op de we reld na de dood. Daar is ech ter geen
vroe ger en la ter, goed en kwaad is er geen te gen stel ling.

Onze maat sta ven gel den daar niet. Die we reld be hoort tot
het ge heim, het ver bor ge ne, even als het ‘lot’. 

*) Van uit no ti ties, ge maakt tij dens een le zing van drs. J.H.
Lae nen, op 18-12-2010. Drs. Lae nen, o.a. do cent van de Stich -
ting Quin tes sen tia, geeft door heel Ne der land le zing en over
Jood se mys tiek.

Jan Wib be link, be lang stel len de in de kerk ge meen ten Raal te en Zwol -
le, verd iept zich bij voort du ring in de He breeuw se mys tiek en geeft ook 
in vul ling daar aan in groe pen die zich daar mee be zig hou den. 

* * *
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De wolken wachten op de wind
zoals nog niet gesproken woorden

slechts in dromen hun verhaal vertellen.

Ooit streelden zij het wa ter
en als hun roep weerklinkt,

zal zich een paradijs ontplooien.

(maker gedicht onbekend)



Poorten naar de Hemel

Johan  Pameijer

Bethle hem viel te gen! Op het gro te plein bij de ge boor te kerk we mel de het van de pel grims. Uit alle wind stre ken wer den ze aang -
evoerd in gam me le bus sen en luxe toe ring cars. Bid dend en zing end bo gen ze de ge boor te kerk in, een be de huis dat je al leen buk -
kend kunt be tre den. Zwij gend schre den ze in de rich ting van het hei lig ste van het hei i ge. Maar bij de ver meen de ge boor te grot
heers te de druk te van een markt plaats. Een schil der acht i ge ver za me ling ge lo vi gen daal de af in de grot. De voot kniel den ze, be -
kruis ten zich, mur mel den ge be den en slo pen met eer bie dig ge bo gen hoofd de grot weer uit. Kaar slicht en wol ken wie rook  be -
zwang er den de oude kerk met wal men de kleu ren. 

Op straat had ik sol da ten ge zien en de kraam pjes met prul la ria
on der scheid den zich in niets van an de re hei li ge plaat sen. Daar,
in het hol van de leeuw, be gon ik te twij fe len. Ik twij fel de of Je -
zus wer ke lijk op deze plek het le vens licht had aan schouwd. In
elk ge val had de com mer cie deze plaats ont hei ligd. Kooplie den
sloe gen munt uit de een voud van het Chris tus kind. Op dat zelf de 
mo ment re a li seer de ik mij dat 140 ki lo me ter verd er op, in Na zar -
eth, een mo der ne re kerk een an de re ver meen de ge boor te plaats
mar keer de. Het was 1972 en ik was net veer tig. Opge voed met
kerst boom en kaars licht do ken mijn vrouw en ik on der in de be -
to ve ring van Isra ël. Maar we stuit ten op mys ti fi ca ties, hal ve
waar he den en com mer ci ële leu gens.

Geboren in het hart
Ik voel de me be dro gen en be to verd te ge lijk. Achter de faça de
van ver val sing ging vol gens mij iets an ders schuil. Na dat be -
zoek aan Bethle hem be sloot ik eens haar fijn uit te zoe ken wat
voor mij de waar heid van Je zus was. Al snel be land de ik bij
de mid del eeuw se Ange lus Si le si us, die ge schre ven had: “Al
werd Je zus dui zend maal in Bethle hem ge bo ren en niet in het
ei gen hart, he laas was je toch ver lo ren.” Wat een op wek ken de
ge dach te en hoe waar. Die paar woor den dans ten als vage her -
in ne ring en bo ven de ba zaars van het an tie ke Bethle hem. 

Het beeld van de ge be den mom pe len de meu te ver vaag de
in de fris se zee wind van Ga li lea, waar een on be kend men senk -
ind in een een vou di ge vis sers fa mi lie zijn ver waai de eer ste
kreet jes slaak te. Eens zou dat jong etje als rond trek ken de pro -
feet zijn volk het Ko nink rijk van God be lo ven. Na zijn vroe ge
dood om klem den de ont heem de Jo den dit idee, om dat het hun
in de smelt kroes van vol ken en be zet ters, iets van hun ver lo ren 
iden ti teit te rug kon ge ven. Nog weer la ter ont brand de een
strijd om trent deze be lof te en de vermeende profeet werd inzet 
van oorlog en geweld.

Een eenvoudige cultus
De vroeg ste vol ge ling en van de rond trek ken de pro feet met de
naam Je zus ont wik kel den een een vou di ge cul tus rond enk ele
over ge le ver de woor den, vast ge legd in de ge re con stru eer de
bron Q. Elders schre ven Tho mas-chris te nen de uit spra ken op,
voor zo ver zij zich die her in ner den, in een werk dat la ter be -
kend werd als het Tho mas-evang elie. 

Pau lus, een vro me Jood, die in de Griek se mys te ri ën was
ge schoold, her schiep de wa zig om lijn de pro feet tot een dui de -
lij ke ge stal te, die naar het mo del van zijn Griek se voor gang ers 
een reeks ini ti a ties on der ging. Hij cre ëerde een mys te rie fi guur
met men se lij ke trek jes, die ook voor niet-Jo den aan vaard baar

moest zijn. Ver vol gens om kleed de ene Mar kus de vage con tou -
ren van Je zus met ver ha len, ont leend aan de volks my tho lo gie.
Met zijn ver slag be oog de hij de Jo den van Isra ël hun zelf be -
wust zijn te hel pen op krik ken na de ver woes ting van de tem pel
van Je ru za lem door de Ro mein Ti tus in het jaar 70. Kor te tijd
la ter ver zon ene Mat theus er een ge boort ever haal bij, ont leend
aan een Per zi sche le gen de. Bo ven dien sier de hij de be le ve nis sen 
van Je zus verd er op, zo dat er een soort mys tie ke ro man ont -
stond. Lu kas, de eru die te Griek se ge nees heer, ve ran der de de ge -
boor te-my the in Boeddhis ti sche zin. Zijn my thi sche cre a tie be -
to vert tot de hui di ge dag de Chris te lij ke ge meen schap en wordt
voor een deel als on om sto te lij ke waar heid aan vaard. 

“God is in u”
Maar is dit ver haal de waar heid? Wel ke waar heid ligt ten
grond slag aan al die mys ti fi ca ties waar on der de wer ke lij ke Je -
hoes joea ben Jo seph (of ben Pan di ra) schuil gaat. Het ant -
woord ligt ver bor gen in de bij bel se over le ve ring zelf. Toen ik
daar na mijn be zoek aan Isra ël in dook, ont hul de zich een aan -
ne me lijk al ter na tief, niet dat van een won derd oe ner, maar van
een mys ti cus, die het hart van ie der wel denk end mens be -
woont. Ano niem be trad hij de his to rie, rond trek kend op san da -
len en slechts ge huld in een los hang end over kleed. In de scha -
duw van koe le loof bos jes en vonk en de brem strui ken hield hij
zijn toe spra ken voor klei ne scha ren lui ste raars. De bat te rend en 
dis cus si ërend over tuig de hij de men sen van hun in wo nen de
god de lijk heid. “Het Ko nink rijk van God is niet bui ten u, maar
bin nen in u,” ver kon dig de hij luid keels en hij hield ze een ko -
nink rijk van God op aar de voor, in dien zij erin zou den sla gen
het god de lij ke in hun ei gen we zen te ver wer ke lij ken.

 Zijn naam is ver lo ren ge raakt, maar la ter be dach ten ze dat
hij ze ker Jo zua (Je hoes hoea) heet te, want die naam was zo iets
als Jan bij ons. La ter werd die naam ver griekst tot Je zus, om -
dat Pau lus hem ver bond met de Griek se in wij dings ti tel Chres -
tos, voor ie mand door de inwijding gezalfd was.

In deze cul tuur his to ri sche re con struc tie vond ik mijn aan-
kno pings punt. Je zus, de ano nie me pre di ker, leer de zijn Jood se 
toe hoor ders naar Grieks voor beeld, dat ze zelf go den wa ren.
Het eni ge wat ze moes ten doen was “het hei li ge brood” eten,
het sym bool voor gees te lijk voed sel. Daar om, be dacht ik mij,
was Bethle hem ge ko zen als ge boor te plaats. De naam van het
markt stad je be te kent na me lijk “brood huis”, of wel het huis van 
het on ont beer lijk gees te lij ke voed sel. In vroe ger ja ren stond
daar een Griek se in wij dings tem pel waar bin nen de men sen
door in wij ding in de ge hei men van le ven en dood naar het
god de lij ke wer den ge leid. He rin ner je de vier de bede van het
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Onze Va der: “Geef ons he den ons dagelijks brood” ofwel:
geef ons iedere dag ons portie geestelijk voedsel.

De uittocht
Het ge heim van Bethle hem be gint al bij de uit tocht. Zo als zo -
veel ver ha len en anek do tes in de Bij bel, is de Exo dus een my -
tho lo gi sche ver tel ling. Ten tij de van de op te ke ning van dit
voor het jo den dom zo es sen ti ële ver haal, ver tolk te de ver beel -
ding van de men sen hun die pe waar he den. We lis waar ont -
leend aan en ge lar deerd met his to ri sche re mi nis cen ties ont -
ston den zo de ver ha len van het hart, de ex pres sies van spi ri tu -
e le wer ke lijk he den. Zo’n ver haal is de Exo dus. Ge ba seerd op
vage her in ne ring en aan een his to ri sche uit tocht, leef den de au -
teurs zich uit in beeld rij ke pa raf ra ses, die de droom van het
Jood se volk een his to risch hou vast ga ven in hun door oor log
ont wrich te land. Het be wijs voor deze stel ling ligt in de ge tals- 
mys tiek die ten grond slag ligt aan na men en ge beur te nis sen. 

Het is ze ker geen toe val dat de Exo dus 42 hal te plaat sen
pas seert en dat de 42ste hal te plaats Moab, de ge tals waar de van
49 heeft. Even min be rust de ge tals waar de van Bethle hem op
toe val. De waar de van deze plaats naam, 490, is het tien vou di -
ge van Moab, en ligt bo ven dien op de drem pel van de 500,
voor het Joods mys tie ke denk en de over schrij ding van een
stof fe lij ke drem pel. 

Moab en Bethle hem ver keer den op voet van oor log, toen
de twaalf stam men na enor me ont be ring en in Moab ar ri veer -
den. De 42ste hal te plaats hangt sa men met de zes de schep -
pings dag, waar aan de ze ven de nog ont breekt, maar po ten tieel
is de ze ven de wel aan we zig in de plaats naam. Pas wer ke lijk -
heid wordt de po ten tie in de plaats naam Bethle hem, de vol -
waar di ge dra ger van de 490, waar in de be te ke nis van Moab
bo ven dien tot het tien vou di ge wordt op ge waar deerd. De stap
van Moab (6 x 7) naar Bethle hem (7 x 70) moet van le vens be -
lang zijn voor de stam men die de uit tocht heb ben vol tooid. De 
vij and schap tus sen de twee plaat sen heeft be trek king op de
po la ri teit tus sen licha me lijk heid en gees te lijk heid, de twee die
on der lei ding van Je zus over brugd gaan wor den.

Een ro mance
Ge com pri meerd clus tert de re la tie Moab-Bethle hem sa men in
twee per so na ges, die van Ruth en Boaz. Sa men met haar
schoon moe der Na o mi on der neemt Ruth de mars door de
woes tijn van Moab naar Bethle hem. He mels breed is dat niet
ver, maar ge zien de vij an dig heid tus sen bei de ste den was het
een ris kan te on der ne ming. Uit ge put ko men de bei de vrou wen
in Bethle hem aan. Het eer ste wat Ruth te doen staat, is werk
zoe ken en zij vindt werk op de boer de rij van Boaz, een fa mi -
lie lid van Na o mi. Zo kwam Ruth als ‘lezeres” ach ter de maai -
ers van Boaz te recht. Al aren ver za me lend en sa men bin dend
tot scho ven, werk te ze van de vroe ge mor gen stond tot dat de
zon lang zaam ach ter de ho ri zon weg zonk en het avond rood
over de vel den streek. 

Haar baas waar deer de haar on stui mi ge werk drift en haar
bij zon de re trouw. Ge lei de lijk aan raak te hij gechar meerd van
de be val li ge vrouw. Hij nam haar in be scher ming en ver leen de 
haar goed gun sti ge voor rech ten. Op een avond leg de zij zich te 
rus te aan zijn voe ten als te ken van haar be reid heid zijn echt ge -
no te te wor den. Ge baad en ge par fu meerd glip te ze bij hem on -
der de ruwe de ken en wacht te ge span nen op zijn ont wa ken.
Kor te tijd later nam Boaz haar tot zijn vrouw.

Dit sym bo li sche ver haal, op ge te kend in de bij bel se ro man
“Ruth” ver hult on der licht ero ti sche beel den de toe na de ring
van Moab, de men sen we reld, tot Bethle hem, de we reld van de
ziel. Bij na ligt het voor de hand, dat uit de ver bin te nis van
Ruth en Boaz het ge slacht van Da vid ge bo ren zal wor den, het
my tho lo gi sche stam ge slacht van Je zus, die nog al tijd mis lei -
dend Je zus van Na zar eth wordt ge noemd.

Je zus zal in Bethle hem ge bo ren moe ten wor den, want
Bethle hem is het huis van het gees te lij ke brood, dat mens en
we reld van de 490 naar de 500 zal be gel ei den. Denk hier bij
even aan het Pink ster mys te rie. Na Pa sen is Pink ste ren de vijf -
tig ste dag en dat is ze ker geen toe val. Pa sen op zijn beurt is de
veer tig ste dag na Aswoens dag. In de li tur gie van de hoog fees -
ten is het ge heim van Bethle hem in subtiele tonen vastgelegd.

Twee broodwonderen
Bij mijn on der zoek stuit te ik op de twee zeer spec ta cu lai re
broo dwon de ren. De dub be le bo dem van bei de ver ha len zal ze -
ker niet ie der een zijn ont gaan. Tra di ti o neel neemt men aan dat
Je zus met slechts enk ele bro den dui zen den hong eri ge ma gen
vul de. Na tuur lijk is het schit te rend om je een to ve naar voor te
stel len die in staat is het on mo ge lij ke mo ge lijk te ma ken.  Ger -
af fi neerd leg de de sa men stel ler van bei de won der ver ha len zijn 
le zers een cij fer raad sel voor, waar uit de die pe re be te ke nis zon -
ne klaar moest blij ken. De uit komst is ook cru ci aal voor het
ont slui e ren van het ge heim van Bethle hem, hoe wel de plaats -
naam in de ver tel ling en niet wordt ge noemd. Het zijn de ge tal -
len, die het ge heim ont hul len.

Let op! Bij het ene broo dwon der zijn 4000 man nen (“vrou -
wen en kin de ren niet mee ge re kend”) be trok ken. Slechts ze ven
bro den lig gen klaar om te wor den verd eeld en al die hong eri ge 
ma gen te vul len. Je zus slaagt erin na de brood ver de ling nog
ze ven kor ven met broo dres ten over te hou den. De cij fer ma gie
geeft ons de reeks 4000, 7 en 7. In het an de re ge val gaat het
om 5000 man nen (“vrou wen en kin de ren niet mee ge re kend.”)
Het aan tal be schik ba re bro den be draagt 5, maar na dat ie der een 
(be hal ve de vrou wen en kin de ren) ge ge ten heeft, res ten er 12
kor ven met brok ken. Ge tal len reeks: 5000, 5 en 12. Op de twee 
steeds aanwezige visjes kom ik dadelijk terug.

Wat ver tel len de bei de cij fer reek sen ons? De een voud van
de oplos sing zegt meer over het raf fi ne ment van de ver tel lers
dan over de to ver kracht van Je zus. De 4000 ver te gen woor di -
gen een groep “man nen”, die he le maal en to taal ge bon den zijn 
aan de stof fe lij ke we reld, in de ge tal smys tiek uit ge drukt door
de 40 of een veel voud daar van. De ze ven bro den waar mee zij
wor den ge voed staan in ver band met de ze ven des tijds be ken -
de pla ne ten, die door gaans een ne ga tie ve in vloed op de men -
sen had den. Door zich op deze ze ven pla ne ten te ba se ren zal
de uit komst ni hil zijn. Ze heb ben niets bij ge leerd en blij ven
dus op de zeven staan, in dit geval de zeven resterende korven.

De 5000 daar en te gen staan in ver band met de ziel. Zij ne -
men het gees te lij ke brood tot voed sel en wat ge beurt? De vijf
bro den van dit gees te lij ke voed sel re sul te ren in de twaalf te kens
van de die ren riem, de twaalf res te ren de kor ven. In te gen stel ling
tot de ze ven pla ne ten heb ben de twaalf zo di a ka le te kens een
gun sti ge be te ke nis. Met an de re woor den: de 5000 “man nen”
heb ben bij ge leerd. Zij zijn op ges te gen tot ho ge re ken nis.

Vrouwen en kinderen
Met de toe voe ging “vrou wen en kin de ren niet mee ge re kend”
te ke nen de au teurs voor een mys tie ke uit leg. Vrou wen en kin -
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de ren staan in de mys tiek voor de aard se vrucht baar heid, als -
me de voor ge boor te en de dood, die voor de gees te lij ke groei
juist moet wor den over won nen. Tal van anek do tes in Bij bel en 
gnos ti sche ge schrif ten on der steu nen deze be te ke nis. “Man -
nen” heb ben in deze denk trant niets met het man ne lijk ge -
slacht te ma ken, maar al les met de ge slacht lo ze geest. Daar op
slaat de laat ste Je zus-spreuk in het Tho mas-evang elie: “Want
elke vrouw die zich zelf man ne lijk maakt, zal het Ko nink rijk
der he me len bin neng aan.” Met vrou wen dis cri mi na tie heeft dit
niets te ma ken, wel met het over stij gen van du a li tei ten.

 Rest mij het ant woord op de vraag naar de twee vis jes.
Meer de re uit leg ging en zijn denk baar. Aller eerst de astro lo gi -
sche uit leg, die uit gaat van de be te ke nis van de broo dwon de -
ren voor het Vis sen tijd perk, waar van Je zus de ex po nent is.
Een an de re uit leg wijst op de dub bel heid van Je zus als mens
tegenover de Christusgeest.

En dan nu het ver band met Bethle hem. Zo als be kend, nam
de tocht door de woes tijn 40 ja ren in be slag. Onder onze ogen
ont rolt zich een nieu we cij fer reeks, na me lijk die van de 40 ja -
ren, de 42 van Moab met in zich de po ten tie van de 49, de 490 
van Bethle hem en de 500 van Je zus. Na de 40 van de stof fe lij -
ke we reld, waar in wij al len le ven, be rei ken we het ein de van
de weg door de ma te rie, de 42, en ma ken de over steek van de
49 naar de 490, dus van het stof fe lij ke mi lieu naar de we reld
van de ziel. Daar aang eko men zal de Chris tus-in-ons, ons lei -
den naar de 500, de we reld van het spi ri tu e le be wust zijn en
dus de voor lo pi ge eind be stem ming van de men se lij ke evo lu -
tie. Merk op dat de schep ping in ze ven dagen als een rode
draad door al deze verhalen heen loopt.

Manna in de woestijn
Op spe ci a le plek ken in het bij bel se cong lo me raat van boe ken
wordt het mys te rie van de veer tig naar de vijf tig (of de equi va -
len ten 4 en 5  (400-500 en 4000-5000) uit de duis ter nis in het
licht ge plaatst. Ie der een kent het ver haal van het man na dat uit
de he mel neer daalt om de zwer ven de stam men van de uit tocht
op won der baar lij ke wij ze te voe den. Tot de dag van van daag
bre ken de ge leer den zich het hoofd over de her komst van het
man na en de sa men stel ling van dit vreem de voed sel. De oplos -
sing ligt ech ter zo voor de hand dat je hem bij na niet op merkt. 

Ook hier staat het man na in ver band met de cij fer co de van
de He breeuw se taal. Man na  – “man” in het He breeuws” –
wordt ge schre ven met een Mem, ge tals waar de 40, en een
Noen, ge tals waar de 50. Ei gen lijk hoeft ik geen verd ere uit leg
te ge ven. De ge tal len spre ken voor zich zelf. Het brood uit de
he mel is niet an ders dan het gees te lij ke voed sel dat de men sen
van de ma te ri ële we reld (40), naar de we reld van de ziel (50),
zal lei den. In fei te ligt hier de ac ti vi teit van de Chris tus in ver -
bor gen, de voor lo per die zo wel schuil gaat in de naam van
Abel, die door Kaïn werd ge dood, als in de ver hoog de slang,
die genezing brengt aan iedere zieke. 

De grote mythe
Is het he den daag se Bethle hem dan uit slui tend een be drieg lijk
de cor van een on be gre pen re li gie? Nu ik te rug denk aan mijn
be zoek in 1972 en zo veel meer weet dan des tijds, durf ik met
“nee” te ant woor den. Tot de dag van van daag is Bethle hem
het sym bool van de gees te lij ke ge boor te. Alle mi li tai re, po li -
tie ke en com mer ci ële ac ti vi teit rond om de le gen da ri sche ge -
boor te plaats heeft niet tot de te loor gang van de gro te my the
ge leid. 

De on der Con stan tijn de Gro te hal ver we ge de vier de eeuw ge -
bouw de kruis ba si liek staat al ruim zes tien eeu wen sym bool
voor de ge boor te plaats van de rond trek ken de pro feet, die tot
het ar che ty pe van de wes ter se cul tuur is uit ge groeid. De de vo -
tie van mil joe nen pel grims heeft de sfeer in de kerk doord -
renkt met de geest van diep ge voel de waar heid. Geen mens
blijft on be roerd bij het na de ren van de ge a dop teer de ge boor te -
grot. Ook ik voel de des tijds een sid de ring door mijn le den
gaan. Men sen die een ori ëntatiepunt zoe ken, be kom me ren zich 
door gaans niet om his to ri sche wer ke lijk heid. Feit is dat de
plaats naam Bethle hem in de hele gnos ti sche bi bli o theek van
Nag Ham ma di niet voor komt. De oer chris te nen spra ken niet
over de ge boor te van hun held, sim pel weg om dat zij hem in
hun 
ei gen we zen tot le ven wil den op wek ken.

Alle cij fer co des on der schrij ven de nood zaak van het ont -
plooi en van slui me ren de po ten ties. Onge twij feld wis ten de
ont wer pers van de Chris tus my the daar al les van, maar ze be -
gre pen ook de weer stand van men sen om op hun in ner lij ke
mo ge lijk he den te ver trou wen, laat staan ze tot ont wik ke ling te
breng en. Om hen een hand je te hel pen schie pen ze een schijn -
ba re ge schie de nis rond het voor beeld van de mens die er wel
in slaag de zijn gees te lij ke kracht te ont vou wen. De veel ge -
bruik te sym bo liek van het brood ver een vou dig de de keu ze
voor Bethle hem als de ge boor te plaats waar het geestelijke
brood verrijst uit ovens van zelfreflectie.

“Beth” (huis) en “Lechem” (brood) be licha men ons diep ste 
we zen, ons lichaam/ziel-com plex, dat het be wust zijn van de
geest uit de col lec tie ve diep te van ons on be wus te wil op wek -
ken. Dat is naar ons steeds dui de lij ker wordt de eni ge zin van
dit tur bu len te be staan op deze pla neet. Alleen te gen die ach ter -
grond kun nen wij na de con se cra tie tij dens onze dien sten uit
vol le borst “met ju be len de vreug de, stra lend van liefde naar

Bethlehem” zingen.

Jo han Pa me ij er (Amster dam, 1930), 
ge pen si o neerd kunst re dac teur, is werk -
zaam als vrij-ka tho liek pries ter in de kerk -
ge meen te Raal te e.o. Hij is au teur van
een flinke reeks boe ken op chris te lijk 
eso te risch, gnos tisch en al ge meen 
spi ri tu eel vlak; zie www.vkk.nl (bij kerk ge -
meen te Raal te). Hij is nog steeds werk -
zaam als au teur van zul ke boe ken, 
en met het ge ven van le zing en.

* * *
*
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Hij beloofde ons het Koninkrijk

Paul  van  Rooijen

Op een ge ge ven mo ment, een end je ge le den in de tijd, kreeg ik de vraag van de re dac tie van Ref lec tie of ik ‘nog iets op de plank
had liggen’ voor even tu e le pu bli ca tie. Onder meer on der staand es say bood ik aan en men zag er wel wat in. Om nu te ver een vou -
di gen dat de le zer er mo ge lijk ook wat mee kan of mee verd er kan, wil ik graag even in lei den wat de aan lei ding was voor dit es -
say. Het is de eind op dracht voor het vak Gods dienst we ten schap pen van de Hbo-oplei ding Zing eving & Spi ri tu a li teit, Ho ge school 
Gees tes we ten schap pen Utrecht. In het 3e jaar was het on der werp voor het vak Gods dienst we ten schap pen: Chris to lo gie en Pneu -
ma to lo gie. Do cent hier voor was prof. dr. Cees den Hey er, nieuw-tes ta men ti cus. Een kleur, een ka der te kent zich mo ge lijk al af.
Dit es say zal niet gaan over de an de re we reld gods dien sten, pa ra psycho lo gie, nu mi neu ze er va ring en, in di vi du a tie, syn chro ni ci -
teit, open ba ring en, eso te rie, of zo nog wat boei en de vel den van men se lij ke er va ring. Ver trek punt was het Nieu we Tes ta ment en de 
in zich ten die de cen nia van Bij bel we ten schap pe lijk on der zoek heb ben op ge le verd. Toe ge spitst op de in vals hoek: wel ke Chris tus -
beel den en beel den ten aan zien van ‘Heilige Geest’ reikt het Nieu we Tes ta ment ons aan. Naast hoor col le ges werd een verd ere
verd ie ping aang ebo den in de vorm van een lijst toon aang even de boe ken over deze on der wer pen. Op grond van deze in for ma tie
werd ons de op dracht ge ge ven een es say te schrij ven naar aan lei ding van de vraag ‘wat trekt je aan, of wat trekt je niet aan in de 
aang ebo den lesstof’. Een klei ne aan vul len de ei gen in vul ling van te le zen li te ra tuur werd toe ge staan. Ge luk kig maar, want ook ten 
tij de van het schrij ven van dit es say, de cem ber 2008, was voor mij nog spra ke van een zo in nig die pe af fi ni teit met het Jo den dom
… Zon der een ach ter deur tje ‘aanvullende literatuur’ was een or de ning in aang ebo den beel den, in for ma tie en ont sta ne weer klank 
en verd er ont sta ne vra gen mo ge lijk een on over koom ba re wor ste ling ge wor den op dat mo ment in de tijd.
Hoe uw weer klank ook moge zijn: in ie der ge val veel lees ple zier!

Hij beloofde ons het Koninkrijk, …
maar we kregen de Kerk. (naar Al fred Loisy).

‘In geen we reld re li gie staat een per soon zo cen traal als in het
chris ten dom. Dat kan in het in ter re li gieu ze ge sprek voor chris -
te nen en niet-chris te nen aan zien lij ke pro ble men ople ve ren.’
Zo meldt de stu die gids van de oplei ding Zing eving & Spi ri tu a -
li teit als in lei ding op het vak Chris to lo gie en pneu ma to lo gie. 

Ik zou daar aan wil len toe voe gen: de ge schie de nis laat zien
dat die ‘aanzienlijke problemen’ zich niet be per ken tot een in -
ter re li gieu ze di a loog. De ver wor ding van het chris ten dom in
het vroe ge re wes te lij ke Ro mein se rijk tot een plat te, een di -
men si o na le ide o lo gie ge ba seerd op fragwürdi ge dogma’s is
ong ewenst. De dog ma ti sche ide o lo gie biedt nau we lijks ruim te
voor ei gen re li gieu ze be le ving, zet hele be vol kings groe pen in
de kou en krenkt het in di vi du eel men se lij ke. Het is de vraag of 
het chris ten dom ooit zo be doeld is.

Te ge lij ker tijd: kun nen we wel wer ke lijk te rug naar het al ler -
eer ste be gin van het chris ten dom, naar Je zus ‘zelf’ en de woor -
den die hij sprak? Bij bel we ten schap pe lijk on der zoek laat zien
dat dat maar hoog uit voor een piep klein stuk je zou kun nen [1].
Te gen strij di ge evang eli ën, ver nie tig de tek sten van we ge ver -
meend ket ters ge hal te,  la te re toe voe ging en en ver schrij ving en
en zo voorts be moei lij ken ons het zicht op wie de his to ri sche Je -
zus was en wat zijn oor spronk elij ke woor den wa ren. En wij
kun nen het, nu, al leen maar doen met de meer of min der ver -
mink te tek sten die zijn over ge ble ven. De mon de linge tra di tie(s)
die in de tek sten zijn neer ge legd wa ren nu een maal mon de ling.

Teksten en denkbeelden
De ver smal ling be gint al vroeg. In 367 G.T. wordt een lijst zo -
ge naamd ‘geïnspireerde’ ge schrif ten ge pu bli ceerd; het Nieu we 
Tes ta ment gaat ont staan. Ook hier over be stond geen con sen -
sus, de dis cus sie duur de nog de cen ni a lang voort en een do mi -
nan te re me ning kreeg de over hand. 

Sla ven burg stelt dat deze lijst bo ven dien een zeer be perk te
keu ze was uit hon der den ge schrif ten uit de vroeg chris te lij ke li -
te ra tuur [2]. Daar mee treedt een ver ar ming op. Of in de woor -
den van Sla ven brug ‘De se lec tie blijkt het chris ten dom eer der
te heb ben ver armd dan ver rijkt. De sek su a li teit werd weg ge -
drukt, de vrouw werd haar (ge lijk)waar dig heid ont no men en
de wa pens wer den gezegend’ [3].

Daar mee ver smalt de rui me band breed te van het vroe ge
chris ten dom gaan de weg tot een ide o lo gie on der het mom van
een the o lo gie. En met de rui me er va ring van de 20e eeuw, die
in mid dels ach ter ons ligt, is ook het bank roet van mas sa-ide o -
lo gie ën zicht baar ge wor den. Hoe ide ëel de kiem van het idee
mis schien ook, te gro te na druk op het heil van het col lec tief
krenkt het individueel menselijke.

Een klein kran ten be richt je kan mo ge lijk als il lu stra tie die nen 
[4]. ‘Een ka tho liek pries ter in Ita lië heeft de woe de van ou ders
over zich af ge roe pen na dat hij hun kin de ren had ver teld dat de
Kerst man niet be staat. Dino Bo ti no, de pries ter van de Hei li ge
Hart Kerk in het Noord-Ita li aan se No va ra, deed dit tij dens een
kin der mis eer der deze maand, zo meldt de BBC. In een lo ka le
krant zijn de klach ten van tien tal len ou ders te le zen.’Hij heeft de 
kerst van mijn kin de ren bedorven’, zegt een moe der. De pries ter 
voelt geen wroe ging, maar noem de het zijn plicht om de kin de -
ren dui de lijk te ma ken dat een sprook je over de Kerst man niets
te ma ken heeft met de ge boor te van Je zus Chris tus, wat de ech te 
re den is om Kerst te vie ren. ‘Als ik de kans kreeg, zou ik het
weer vertellen’, zei hij.’

Dit is dog ma voor me de do gen. Een rücksicht slos ei gen ge -
lijk ver kie zen bo ven het be kom me ren om de an der. Daar mee
toont deze pries ter zich een be trouw baar die naar van de Kerk,
een on be trouw baar his to ri cus [5] en een prul van een ont wik -
ke lings psycho loog.
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Gefundeerde dogma’s?
Maar er zijn nog meer wit te ko nijn tjes gaan de weg de tijd uit
de hoge hoed ge to verd, die ons het zicht op de oor spronk elijk -
heid ont ne men. Sla ven burg noemt de hui di ge, be lang rijk ste
ge loofs pun ten in het al ge meen van de chris te lij ke ker ken in
vier pun ten:
1. Jezus is identiek aan Christus, de Zoon, die één is met de

Vader en samen met de Heilige Geest een drie-eenheid
vormt (triniteitsleer);

2. Jezus is aan het kruis gestorven voor de zonden der mens -
heid (verzoeningsleer);

3. De mens zelf is zondig en niet van hetzelfde wezen als
God, maar als ‘kind’ door ‘Hem’ aangenomen. God (en
dus ook Christus) is de ’ander’. De verhouding tussen God 
en mens is gebroken (zondeleer);

4. De mens kan alleen tot verlossing komen als hij in Jezus
Christus gelooft; dat hij voor ons aan het kruis gestorven
is, dat hij de zoon van God is, dat hij lichamelijk verrezen
is en aan het einde der tijden zal weerkeren (verlossings -
leer) [6].

Geen van deze pun ten zijn te rug te voe ren op Je zus zelf, 
te we ten:
1. Om de triniteitsleer te ondersteunen die zich aan het eind

van de 2e eeuw gaat ontwikkelen, wordt bijvoorbeeld een
stukje tekst ingevoegd in de zogenaamde brief van Johan -
nes om de zaak verder te beargumenteren (Comma Johan -
neum);

2. Cees den Heyer heeft deze veronderstelling weerlegt als
zou dit in de teksten van het Nieuwe tes ta ment te vinden
zijn [7];

3. Dit konijntje uit de hoge hoed is te dateren in de 5e eeuw,
Augustinus [8] had een groot aandeel hierin;

4. Het laatste geloofspunt ontstaat in de tweede helft van de 
tweede eeuw.

Bandbreedte van het vroege chris ten dom
En net als on der meer ook Sla ven brug weeft Lut tik hui zen [9]
de vond sten van Qum ran en Nag Ham ma di, met na druk op het 
Evang elie van Tho mas door zijn be toog van re con struc tie.
Waar Sla ven burg stelt dat met de hui di ge con sen sus de da te -
ring van Tho mas als eer ste helft van de 1e eeuw niet lang er
be twist wordt, toont Lut tik hui zen in ruim twin tig pagina’s de
voe tang els en klem men van deze tekst da te ring aan [10]. De
mit sen en ma ren van een boei en de speur tocht naar (voor lo pi -
ge) ze ker heid.

Maar bei den zijn het eens dat de ver schei den heid en rijk -
dom van het vroe ge chris ten dom, in tek sten en denk beel den,
veel gro ter wa ren dan he den ten dage. Lut tik hui zen start in
zijn in lei ding met voor beel den van uitersten:

• Er is niet één God, maar er zijn er twee. De hoogste en
volmaakte God is door Jezus geopenbaard. De andere is de 
onbekwame, knoeiende schepper van de vergankelijke
materiële wereld en wordt vaak geïdentificeerd met de God 
uit het Oude Tes ta ment (OT). Nu er dus een betere God is
geopenbaard, verliest het OT zijn normatieve waarde;

• Er is één God, de bijbelse God. Het OT blijft normatief,
daarmee is het vanzelfsprekend dat volgelingen zich
houden aan alle aanwijzingen gegeven in de Tora [11].

• De uitersten ten aanzien van persoon en zending van Jezus:
• Jezus is niet aan het kruis gestorven, zijn aardse lichaam

kan niets te maken hebben met zijn ware identiteit;
• Het is godslasterlijk Jezus een goddelijke herkomst of

macht toe te schrijven. Jezus, als zoon van Jozef, is de
laatste profeet en/of de Messiaans red der van Israël [12].

Dit is wel een heel rui me band breed te, een gro te plu ri for mi -
teit. Lut tik hui zen ver telt dat dit ook op gaat voor het per soons -
ge bon den ge zag van de eer ste ge ne ra tie vol ge ling en van Je zus 
waar op la te re ge ne ra ties zich be roe pen heb ben [13]:
• Petrus is van belang voor de traditie van de latere ortho do -

xie, hoedster van de ‘apostolische successie’;
• De geliefde leerling (Johannes?! In ieder geval niet Ju das

of Petrus), die zich niet aan het gezag van Petrus hoefde te
onderwerpen;

• Christelijk-Joodse stromingen voeren hun traditie terug op
Jacobus (broer van), sommige vroegchristelijke teksten
vermelden expliciet dat ook Petrus werd geacht de leiding
van Jacobus te volgen;

• Ju das-Thomas (leerling en broer van) is belangrijk voor
vroegchristelijke gemeenschappen in oostelijk Syrië;

• Vermoedelijk heeft men zich in esoterische kringen van het
vroege chris ten dom graag op Maria Magdalena beroe pen als 
vertrouwelijke bron van niet-openbare kennis over Jezus.

Mijns in ziens kan het ook bij na niet an ders, deze plu ri for mi teit 
en di ver si teit. Je zus, de Jood se man uit Na zar eth, kwam niet in 
een va cu üm en leef de niet in een va cu üm.

Er was al een tijds ge wricht en cul tuur, met re li gie, met ge -
schie de nis. Slechts als een steen loo drecht op een spie gel glad
wa ter op per vlak valt, ont staan vol maakt con cen tri sche golven. 

Is het wa ter op per vlak al in be roe ring, dan ver oor zaakt de
ing ewor pen steen een in ter fe ren tie pa troon van ver ster king en
uit do ving met de al be staan de gol ven. Inter ac tie kort om.  En
in ge val van per soon en zen ding van Je zus men se lij ke in ter ac -
tie, men se lij ke in ter pre ta tie en men se lij ke voor on der stel ling en
bij ie der die met hem in con tact kwam. Mij doet het denk en
aan een ver keers ong eval waar bij om stan ders, op grond van
bij voor beeld hun ruim te lij ke po si tie al leen al, niet het zelf de
waar kun nen ne men. Wil het ver haal ver teld wor den, dan is
het een ver haal ach ter af. Ge re con stru eerd op ba sis van wat een 
ie der zich her in nert waar ge no men te heb ben. Je zus duid ik
hier niet als een ong eval, als een in de berm ge re den per so nen -
bus je, maar het gaat mij eer der om het ver schil tus sen men se -
lij ke waar ne ming en (on)be trouw baar ge heu gen in ver ge lij -
king met de mi nu tieu ze ver slag leg ging van bij voor beeld een
ge rech te lijk ste no graaf. En als dat al geldt voor personen die
samen met Jezus leefden, dan zeker voor latere vertellers die
uitsluitend afhankelijk waren van ‘horen zeggen’.\

Een nieuw chris ten dom?
Maar als we ons even ver plaat sen voor uit in de tijd, dan meldt
Lut tik hui zen over de ca non van het NT dat ook daar in de di -
ver si teit van de ver schil len de op vat ting en gro ter is dan de la te -
re or tho doxie. Hij somt het hele zwik je op, dat zal ik niet
doen, en con clu deert: ‘Wie de ca non ac cep teert, er kent in fei te 
dat er bin nen het chris ten dom een gro te di ver si teit aan ge -
loofs in zich ten mo ge lijk is’ [14].
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Voor de rich ting die het chris ten dom is ing esla gen, wijst Lut -
tik hui zen naar Pau lus en de gro te rol die deze cre a tief the o -
loog, mede op grond van zijn ‘Damascuservaring’, heeft ge -
speeld in het ont staan van een niet-joods-chris te lij ke hoofd -
stro ming. ‘Hij kan even zeer gel den als de stich ter van het ons
be ken de niet-jood se we reld chris ten dom als Jezus’ [15].

Be lang wek ken der vind ik de twee op mer king en waar mee
Lut tik hui zen zijn in lei dend hoofd stuk be sluit:
1. Dat het chris ten dom in onze gefragmenteerde en pluri -

forme samenleving meer kansen zou hebben als kerkelijk
leiders en theologen zouden erkennen dat pluriformiteit en
diversiteit vanaf het allereerste be gin het chris ten dom
hebben gekenmerkt. Daarmee wordt ruimte gelaten voor
een gevarieerd aanbod aan christelijke zingeving;

2. Voor deze tijd is de Jezusinterpretatie van Paulus, en ver -
der uitgewerkt door latere ‘zonde’-theologen, te mythisch
en veronderstelt teveel een antiek wereldbeeld, als zou een
tweede Adam ons bevrijden van de zonde en dood, in de
wereld gebracht door een eerste Adam. Een niet-pauli ni -
sche vorm van chris ten dom die het nabije koningschap en
de hiervoor vereiste levenshouding centraal stelt, en daar -
mee meer verwant is met is lam en jodendom, heeft, nu,
meer de toekomst.

Erken ning van de plu ri for mi teit en di ver si teit biedt ruim te aan
een ge va rieerd aan bod voor chris te lij ke zing eving, waar bij een 
cen traal stel len van het na bije ko ning schap en de hier voor ver -
eis te le vens hou ding een be te re toe komst heeft. 

Dat zou een sa men trek king van bo ven staan de twee op mer -
king en als stel ling kun nen ople ve ren. Mij lijkt het een zeer
vrucht ba re stel ling met kan sen op over le ving. En dat is goed,
want (ook) ik zie de mens als ong enees lijk re li gieus. En een
spi ri tu eel of re li gieus rei ken zal een rol spe len bij be te ke nis
ver le nen en zing eving. Dat is voor mij, als zing evings the ra -
peut, van belang.

Ondanks de ti tel van dit es say ga ik hier niet verd er in op
het hoe of wat van het ko ning schap. Dat voert te ver, want is
het na bij? Is er een Mes si as voor no dig? Een Mes si as en diens 
ba rens wee ën? Is het in ons? Ja, ik op teer voor het laat ste,
daar mee be ken ik kleur. 

Meer van be lang is, dat met er ken ning van di ver si teit en
plu ri for mi teit een in di vi du eel ant woord mo ge lijk wordt zon der 
een Kerk te hoe ven ver la ten (nou ja, voor uit, mis schien van
ge noot schap te wisselen). 

Mensbeelden
Maar na druk op le vens hou ding stuit op een kink je in de ka bel
als on der lig gen de mens beel den niet ex pli ciet wor den ge maakt. 
Want zo stelt bij voor beeld Pe ter van ’t Riet dat mens beeld van 
is lam en or tho dox chris ten dom een gro te re over eenk omst heb -
ben met el kaar dan met het mens beeld van het Jo den dom [16].

Van ’t Riet be toogt de ac tu a li teit van het mens beeld van de 
Tora.  Maar ook om ge keerd, dat van we ge in di vi du e le ve rant -
woor de lijk heid van het in di vi du en de oproep tot ge meen -
schaps zin om maar een voor beeld te noe men, de we zen lij ke
trek ken van de mo der ne wes ter se we reld al eeu wen lang bin -
nen het Jodendom zichtbaar waren. 

Of ook: ‘Het mens beeld van de Tora kent zon de be sef en
het doen van ver zoe ning, maar heeft niet de of fer dood van een 
mid de laar no dig. Het gaat wel uit van trouw, maar niet van
on der wer ping. Het (…) sti mu leert de in tel lec tu e le ver mo gens

van elk mens, maar be perkt die niet tot de rede. Het kent de
mens ve rant woor de lijk heid voor de sa men le ving toe, maar
maakt het in di vi du niet on der ge schikt aan de volks ge meen -
schap. (…) de mens ver liest nim mer zijn ve rant woor de lijk heid 
voor zijn zedelijk handelen [17]. 

Inder daad heel her ken baar voor ons in deze tijd, niet waar.

Drieduizend grijstinten
‘In geen we reld re li gie staat een per soon zo cen traal als in het
chris ten dom. Dat kan in het in ter re li gieu ze ge sprek voor chris -
te nen en niet-chris te nen aan zien lij ke pro ble men ople ve ren.’
Hier mee werd dit es say be gon nen. De ge schie de nis laat zien
dat die ‘aanzienlijke problemen’ zich niet be per ken tot een in -
ter re li gieu ze di a loog. Want ook van daag de dag be staat de rui -
me ge le gen heid voor chris te nen on der ling rol lend over straat
te gaan naar aan lei ding van het een of an der. Met het ei gen ge -
lijk voor op, zou ik wil len toe voe gen.

Pin chas La pi de, Joods nieuw-tes ta men ti cus, maakt met
deze rol lend over straat be na de ring van ‘welles–nietes’ ei gen -
lijk kor te met ten, wan neer hij de twee ma nie ren van denk en,
de Griek se en de Jood se, met el kaar ver ge lijkt. ‘’Die griechi -
sche ist die Entwe der-Oder-Denk art, die das gan ze Abend land 
– Gott sei’s ge klagt – in fi ziert hat. Das Neue Tes ta ment ist das 
bes te Spie gel bild. Es gibt en twe der Erlöste oder Ver dammte
(…). Das ist eine Schwarz-Weiß-Ma le rei, de ren Fan ta sie nicht 
ein mal bis Grau aus reicht. (…) Es gibt nur: Entwe der ich
habe Recht, und dann hast du und ha ben alle an de ren Un -
recht. Oder um ge kehrt. (…) Die jüdi sche Denk art, (…), ist ein
ty pi sches So wohl-als-auch. (…) Es gibt kein Schwarz und
Weiß in der jüdi schen Bi bel, es gibt nur eine Pa let te van 3000
Nu an cen von Grau’[18].

Hier voor open staan, voor de nu an ce ring en grijs in plaats
van het ei gen ge lijk, doet recht aan di ver se mo ge lij ke in ter pre -
ta ties van bij voor beeld uit spra ken van Je zus. Ver schil len de in -
ter pre ta ties die ge lijk tij dig een waar heids be te ke nis kun nen
heb ben. La pi de gaat nog verd er door voor een fiks aan tal ja ren 
een ver bod in te wil len stel len op het ge bruik van het woord
‘waarheid’, met als ar gu men ta tie dat het ei gen ge lijk en de
daar uit vol gen de moord par tij en nie mand ooit verd er bracht.
‘Waarschijnlijkheid’ vindt La pi de een be ter woord. Dit al les
wel met de kant te ke ning: ‘Aber dass es eine Wahrheit gibt,
das ist un be strit ten. Bes trit ten hing egen ist die Zugänglich keit
die ser ei nen Wahrheit für uns ge brechliche fehlba re Men -
schen, die wir alle nur durch je un se re ei ge ne Bril le se hen
können’[19].

Eerstehands of tweedehands
Was Je zus op de een of an de re ma nier ver bon den met die ene
waar schijn lijk heid? Bij voor beeld La pi de ver moedt zelf van
wel, wan neer hij schrijft: ‘Maar zelfs als we voor bij zien aan
alle hel le ni se ring en ver vreem ding, dan nog blijft er een niet te 
re du ce ren rest die op geen enk ele ma nier ra ti o neel te ont my -
tho lo gi se ren valt. Mar tin Bu ber noemt die rest ‘iets waar voor
Je zus een gro te plaats toe komt in de ge loofs ge schie de nis van
Israël’. Deze Je zus kan ‘in geen enk ele ca te go rie wor den
vervat’, het geen ui tein de lijk kan wor den op ge vat als een
belijdenis van het ‘geheim van Jezus’ [20]. 

Van uit een stand punt van de ‘Perennial Philosophy’ be -
zien, zou men dit het uni ver seel, god de lijk prin ci pe noe men
dat elke open ba ring en alle heil aan stuurt in elke au then tie ke
tra di tie [21]. Maar ook dit blijft een ge loofs uit spraak tot dat we 

12

Ref lec tie 8(4) winter 2011



daar, zelf, van uit een ver hoogd be wust zijn of door een re li -
gieu ze er va ring mee in contact treden [22]. 

En pre cies hier treedt een nieu we span ning op, die Wil li am
Ja mes on der scheidt als eer ste hands en twee de hands re li gie [23].
De eer ste hands re li gie is de re li gieu ze er va ring, ie mand an ders 
die daar over ver telt (the o loog of apos tel) be drijft twee de hands 
re li gie.

Ver moe de lijk voelt de le zer al een van mijn har ten wen sen
aank omen: wat zou ik toch graag eens ge zel lig met die goe de
man uit Na za ret bij bab be len. 

Maar wat voor mij slechts over blijft, is over een af stand van
twee dui zend jaar en door alle aang egroei de la gen van in ter pre -
ta tie en dog ma heen, on der zoe kend in di a loog tre den met zijn
schaar se woor den. En ik kan dat niet an ders doen dan door oog
te blij ven hou den voor de Jood se con text waar bin nen Je zus
leef de. Want welk beeld men ook van hem schetst (won derd oe -
ner, re bel, rab bi, etc.) Je zus leef de in een Jood se tra di tie.

Een koninklijke weg…
Dus God zij dank voor de Joods-chris te lij ke di a loog om de
spe ci fiek Jood se ele men ten en in vloe den te ver hel de ren. Dat
dit ei gen lijk van groot be lang kan zijn voor een be ter ver staan, 
wil ik graag, af slui tend, met een voor beeld en il lu stra tief ver -
haal verd ui de lij ken. 

Spil punt hier is het ge ge ven dat het niet mo ge lijk is in elke
taal het zelf de te zeg gen. Start punt zijn de woor den van Je zus,
in ant woord op de vraag naar het al ler eer ste ge bod (Mar kus
12:28-34): ‘Hoor Isra ël, Ado nai is onze God, Ado nai is Eèn’
(Deut 6:4-5). “Gij zult uw naas te lief heb ben als uzelf” 
(Lev 19:18). 

Ci te rend uit de Tora, tot zo ver niets nieuws, al is dit wei nig 
in prak tijk ge bracht in de loop van de ge schie de nis. Want zo -
maar een ver ve len de buur man of ‘echte’ vij and lief heb ben is
zo mak ke lijk nog niet. 

Hier is dan ook verd er over na ge dacht: ‘Rasji, de gro te
com men ta tor van de Jood se Mid del eeu wen, vraagt: ‘Kan men
dan zo maar be ve len om lief te heb ben?’ Op grond van deze
ge recht vaar dig de vraag ont stond een on der zoek, dat kon vast -
stel len, dat hier he le maal niet ge schre ven staat: Heb uw naas te 
lief, in de ac cu sa tief [lij dend voor werp, vier de naam val], maar 
in de da tief, [mee wer kend voor werp, der de naam val] iets wat
in onze taal nau we lijks weer te ge ven is: ‘Bied uw naas te uw
lief de aan als uzelf!’ De zin is dat niet lief de als ge volg wordt
ge bo den (…), maar dat prak ti sche be wij zen van lief de wor den 
ge vraagd (…). ‘Maar wat heb ben be wij zen van lief de van nut,
als ze niet be vleu geld wor den door de ech te lief de?’, vroeg
een van de rab bij nen te recht. Het ant woord luid de: ‘Zodra
prak ti sche be wij zen van lief de als ge bod van God met vol le
re de lijk heid wor den gevuld, zwemmen in dat vaarwater
spoedig de gevoelens achter de daden aan’ [24].

Een chas si disch ver haal (…): En zo vroeg rab bi Isra ël Baal 
Sjem-Tov zijn leer ling en, hoe men het uur zou kun nen be pa -
len waar in de nacht ein digt en de dag be gint met mor geng lo -
ren. ‘Als men van ver re een hond van een schaap kan onder -
scheiden’, stel de een van zijn leer ling en voor. ‘Nee’, zei de
rab bi. ‘Is het, wan neer men een wijn stok van een vij gen boom
kan on der schei den?’, vroeg een twee de. ‘Nee’, zei de rab bi.
‘Geef ons dan toch het antwoord’, vroe gen hem hier op zijn
leer ling en. ‘Het is dan’, zei de wij ze le raar, ‘wanneer je het
ge laat van een mens kunt waar ne men en ge noeg licht hebt om

in hem je broe der te her ken nen. Tot dan is het donk er, en de
nacht is nog bij ons’ [25].

En nee, na tuur lijk hoe ven wij niet ‘Joods’ te wor den om
goe de ‘christenen’ te zijn. Voor beel den hier voor zijn o.a.
Diet rich Bon hoef fer of Des mond Tutu; zij la ten in hun ge leef -
de le ven zien dat het heel wel mo ge lijk is aan de es sen tie van
na vol ging te ra ken.

We kun nen dan mis schien maar wei nig we ten van de his -
to ri sche Je zus en zijn oor spronk elij ke woor den, maar er zijn
ons ge noeg aank no pings pun ten na ge la ten een goed mens on -
der de men sen te kunnen zijn. 

Dat raakt aan de kern van elke re li gie: ‘Wat gij niet wilt
dat u ge schiedt, doet dat ook een an der niet.’ Dat mag best een 
ko nink lij ke weg he ten, wat mij be treft.

Paul van Rooi jen , zinge -
vings the ra peu te, is di a ken 
en voor zit ter van de kerk ge -
meen te Den Haag.

Noten en vertalingen
 [1] Ja cob Sla ven brug geeft een idee van de om vang van het pro bleem 
wan neer hij schrijft: ‘Bijbelwetenschappelijk on der zoek toont na me lijk
on om sto te lijk aan dat de vele hand schrif ten, waar op de mo der ne bij -
bel ver ta ling en zijn ge ba seerd, on der ling op tien dui zen den plaat sen
ver schil len. En dat is ook lo gisch; de be lang rijk ste hand schrif ten da te -
ren uit de 4e eeuw na Chris tus. Drie eeu wen be wer king ging en daar -
aan voor af…’ Ja cob Sla ven burg, ‘Valsheid in Ge schrif te – de ver bor -
gen agen da van bijbelschrijvers’, Zutphen 2005, p.10.
[2] Sla ven burg, p.10
[3] Sla ven burg, p.13.
[4] Ge pu bli ceerd in de Volks krant op in ter net op 24 de cem ber 2008. 
[5] Een ge boor te da tum als 25 de cem ber kent geen enk el be wijs. Pas
in de vier de eeuw werd  ge ko zen, dus af ge spro ken, de ge boor te van
Je zus, als Chris tus, sa men te la ten val len met het Ro meins feest Sol
Invic tus. Ook de Ger ma nen ken den een zon ne wen de feest. Kerst als
ge boor te van Je zus is net zo’n sprook je als de kerst man.
[6] Sla ven burg, p.76, 77.
[7] Ge zien dat Cees den Hey er de do cent was voor dit vak leek het mij
plau si bel dat ik er van uit kon gaan dat hij zelf wel zou we ten  waar hij
dit in zijn pu bli ca ties heeft weer legd. Een li te ra tuur ver wij zing ont breekt  
dus hier.
[8] Tom kins schrijft over Au gus ti nus on der meer: ‘In the days of Ni cea,
dis cus si ons about Fat her and Son being two per sons sha ring one sub -
stan ce were se ri ous ly con fu sed by the fact that the Greek word for
‘person’ was de cep ti ve ly like the La tin for ‘substance’. Au gus ti ne ha ted 
and ne ver mas te red Greek (ra re ly has his to ry so tur ned on one child’s
school gra des), which ham pe red his re a ding of both the New Tes ta -
ment and Greek the o lo gy.’ Step hen Tom kins, ‘A Short His to ry of
Christianity’, Oxford 2005,  p.61). Oeps, zou ik zeg gen.
Ver ta ling: In de da gen van Ni cea [de op een vol gen de con ci lies van Ni -
cea en Con stan ti no pel, PR] wer den dis cus sies over Va der en Zoon
met een ge meen schap pe lij ke sub stan tie [ma te ri aal, stof, of ook we zen, 
PR] ernstig ver ward door het feit dat het Griek se woord voor ‘persoon’
ver ra der lijk veel leek op het La tijn se woord ‘substantie’. Au gus ti nus
haat te Grieks en heeft het nooit echt ge leerd (zel den werd de ge schie -
de nis zo be pa lend van rich ting ve ran derd door de school cij fers van
een kind), waard oor zijn le zen en ver staan van zo wel het NT als de
Griek se the o lo gie ernstig wer den be lem merd. 
[9] G.P. Lut tik hui zen, ‘De veel vor mig heid van het vroeg ste
christendom’, Bu del (2005) 2008.
[10] Lut tik hui zen, p. 39-62.
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[11] Lut tik hui zen, p. 11.
[12] Lut tik hui zen, p. 12.
[13] Lut tik hui zen, p.23-27.
[14] Lut tik hui zen, p. 37.
[15] Lut tik hui zen, p. 12.
[16] Pe ter van ’t Riet, ‘Het mens beeld van de Tora’, Kam pen 2006, p. 163.
[17] van ’t Riet, p.164.
[18] Vik tor Frankl & Pin chas La pi de, ‘Gottsuche und Sinnfra ge – ein
Gespräch’, Güter sloh (2005) 2007, p. 53, 54.
Ver ta ling: De Griek se ma nier van denk en is ‘of–of’. Deze wij ze van
denk en heeft jam mer ge noeg het hele Avond land be smet. Het NT is
het bes te spie gel beeld [weer spie ge ling, PR]. Er zijn of wel ver los ten of
er zijn verd oem den (..). Dat is een zwart-wit schil de ring, waar bij de fan -
ta sie niet een keer tot de tint grijs reikt. (...) Er be staat slechts: Ofwel ik 
heb ge lijk, en dan heb jij en heb ben alle an de ren ong elijk. Of om ge -
keerd. (…) De Jood se denk wij ze, (..) is een ty pi sche ‘zowel-als-ook’.
(…) Er be staat geen zwart en wit in de Jood se Bij bel, er be staat
slechts een pa let van 3000 tin ten grijs.
[19] Frankl & La pi de, p. 61,62.
Ver ta ling: Maar dat er een waar heid be staat is on om stre den. Bes tre den 
daar en te gen wordt de toe gank elijk heid van deze ene waar heid door ons 

als on vol ko men en feil ba re men sen, die die waar heid slechts door onze
ei gen bril [van uit ons in di vi du e le per spec tief, PR] kun nen zien.
[20] Pin chas La pi de & Ulrich Luz, ‘Jezus de Jood – The sen van een
Jood ant woor den van een christen’, Kam pen 1985, p.123.
[21] Uit het ar ti kel: ‘Christianity and the Pe ren ni al Philosophy’, Ja mes
S. Cut sing er, 2004, p.4. Ge pu bli ceerd in: Chris ti a ni ty: The Com ple te
Gui de, ed. John Bow den (Lon don: Con ti nuum, 2005). Ook te le zen op
in ter net: http://www.cut sing er.net/pdf/pe ren ni al_phi lo sop hy_and_chris -
ti a ni ty.pdf. 
[22] Veel lees ple zier voor verd ere ver ken ning hier van bie den dan na -
tuur lijk de stand aar dwer ken: ‘Het hei li ge – over de bui ten re de lij ke kant
van het goddelijke’, Ru dolf Otto, (oorspr. Bre slau 1917) Amster dam
2002 en ‘Vormen van re li gieu ze er va ring – een on der zoek naar het we -
zen van de mens’, Wil li am Ja mes, (1907) Amster dam 2003.
[23] Zo als ge ty peerd door dr. Hein van Dong en, do cent Wes ter se Eso -
te rie (2e col le ge 3WES3, 3e  jaar, 13 no vem ber 2008),  Zing eving &
Spi ri tu a li teit, Ho ge school Gees tes we ten schap pen Utrecht.
[24] Pin chas La pi de, ‘Hij leer de in hun sy na go gen – een jood se uit leg
van de evangeliën’, Baarn 1983, p.82.
[25] La pi de, p. 86.

* * *
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Het niet oordelende Levensoverzicht
Aat-Lambèrt de Kwant

Onlangs nam ik deel aan een stu die week end waar in  een van spre kers tot mijn ver ba zing en die van an de re spre kers, sprak over
het strenge oor deel Gods na ons over lij den, over de ze ven hoofd zon den. De aan we zi gen en de an de re spre kers ke ken el kaar ver -
bijs terd aan. Hoe zo oor deel, hoe zo straf? De speek ster was een bril jan te we ten schap per uit de VS maar haar uit spra ken be zorg -
den mij en an de ren kou de ril ling en. Zo iets kun je ver wach ten van men sen uit or tho doxe Ker ken. Ik waan de me dan ook even te -
rug in de Kerk van mijn jeugd waar de do mi nees vaak gil lend en jam me rend waar schuw den voor het oor deel des Hee ren.(ja, met 
twee e’s!)  Ik waan de me weer even te rug in die sfeer. Ik on der brak de spreek ster dan ook en vroeg of zij wist van het le vens pa no -
ra ma tij dens een BDE, waar in geen spra ke is van oor deel en straf. Ze had daar niet veel mee en bleef als een blok, on ver zet te lijk
en soms vuur spu wend, vast hou den aan haar over tui ging van de grim mi ge God uit het Oude Tes ta ment in de Bij bel die de zon den
streng be straft. Leve de dogma’s. Toch in spi reer de dit voor val mij tot dit ar ti kel over het niet oor de len de le vens pa no ra ma bij een
bij na-dood er va ring.

Wie op de hoog te is van de bij na-dood er va ring, weet dat deze er -
va ring vaak ook ge paard gaat met een le vens over zicht, of wel le -
vens film. Een als het ware pa no ra misch over zicht. Men sen zien
hun le ven niet al leen op nieuw, maar be le ven het daa dwer ke lijk
op nieuw. We lis waar speelt de waar ne ming van scènes uit het ei -
gen le ven van uit de toe schou wers po si tie een rol in dit le vens -
over zicht. Toch zeg gen veel per so nen te ge lijk dat zij zich ook in
de scène be vin den en deze on der gaan als of zij het voor val echt
op nieuw be le ven. Tij dens het le vens pa no ra ma ben je meer dan
een pas sie ve ob ser va tor die naar de film van zijn of haar le ven
kijkt. Je bent er he le maal deel van en je er vaart een vroe ge re ge -
beur te nis als of het je nu weer ge beurt. Je leeft je le ven van vo ren
af aan – je her in ne ring en zijn op de een of an de re wij ze om ge zet
in le ven di ge her schep ping en van epi so des uit je le ven.

In het boek ‘Het licht ge zien, bij na-doodervaringen’ van
Ken neth Ring en Eve lyn Elsaes ser Va le ri no (1) ver tel de een
voor ma li ge stu dent van Ring, die zijn BDE on der ging na een
bot ten bre ken de bot sing tij dens een honk bal wed strijd, dat hij
daar bij ver schil len de voor val len uit zijn le ven had ge zien.
‘Het was als of ik daar weer was. Het leek meer op een her be -
le ven. Het was niet al leen zien. Het was als of ik het op nieuw
be leef de, als of ik al les weer van vo ren af aan en voor het eerst
er voer. Zo als ik er nu op te rug kijk, zie ik mijn le vens over zicht 
als le ven. Fy siek was ik daar niet, maar ik leek mijn le ven op -
nieuw te be le ven. Ik on der ging weer al les en han del de op de -
zelf de ma nier, maar met een an der be grip daar van…Weet u,
het was pre cies als het le ven zelf.’

Ring con clu deert hier uit dat het le vens pa no ra ma een zeer
aang rij pen de er va ring is, die de mens to taal te rug werpt in wat
on be twist baar de wer ke lij ke ge beur te nis sen van zijn le ven
zijn. Geen won der dat dit ele ment van de BDE de mo ge lijk -
heid heeft om de be trok ke ne met nieu we ogen vol be grip naar
hun le ven te la ten kij ken. De stu dent zegt: ‘Mijn hele le ven
was aan we zig, elk mo ment. Ie der een die ik had ge zien en al les 
wat ooit was ge beurd, was er. Ik zag mijn hele le ven van be gin 
tot eind, zelfs al die klei ne ding en die je gaan de weg ver geet.
Zelfs die klei ne piet lut ti ge ding en die ik was ver ge ten. Elke af -
zon der lij ke emo tie, alle ge luk ki ge tij den, de droe ve tij den, de
mo men ten van kwaad heid, van liefde, van verzoening – alles
was er. Niets was weggelaten.’

In zijn boek Ein de loos be wust zijn (2) zegt Pim van Lom mel
hier over: “Le vens schouw, le vens pa no ra ma, of te rug blik op het
hele le ven van af de ge boor te, meest al in de aan we zig heid van
het licht of van een we zen van licht. Men over ziet het hele le ven 

in één ogen blik en er vaart elke han de ling, elk woord en elke ge -
dach te uit het voor bije le ven. Men kent ook de ge voe lens en ge -
dach ten van an de ren tij dens vroe ge re ge beur te nis sen doord at
men met de her in ne ring en en de emo ties van an de ren ver bon den 
is. Men krijgt in zicht in hoe men heeft ge leefd en hoe dit an de -
ren heeft be ïnvloed. Tijd en af stand lij ken niet te be staan. Alle
ge beur te nis sen uit het ver le den lij ken als het ware op ge sla gen
en toe gank elijk te zijn en be schik baar op het mo ment dat men er 
zijn aan dacht op richt. Men kan op elke plaats in het ver le den
aan we zig zijn op het mo ment dat men daar aan denkt en daar wil 
zijn. Alles is in het be wust zijn ge lijk tij dig aan we zig. Men kan
da gen pra ten over de le vens schouw die maar enk ele mi nu ten
heeft ge duurd. Men krijgt het ge voel een deel van het le ven dat
nog moet ko men te over zien en te aan schou wen. Ook hier bij
be staat er dus geen tijd of af stand. Waar ge no men ge beur te nis -
sen blij ken ja ren la ter pre cies te klop pen.”

“Auferstehen, ja auferstehen wirst du”
Op enk ele ken mer ken van een le vens pa no ra ma, waar in soms
ook de toe komst wordt ge woond, zal ik nu niet verd er ing aan.
Het gro te be lang van het le vens over zicht is het ont bre ken van
elk oor deel. In de Twee de sym fo nie van Mah ler wor den we
heen en weer ge sling erd tus sen he ro ïsche bra vou re en wee -
moe di ge tra giek. Een kol ken de rus te loos heid in klank en ver -
vat, die ui tein de lijk naar een macht i ge fi na le leidt. Hier in
wordt niets min der dan Het Laat ste Oor deel ver beeld. Mah ler
haalt al les uit de kast. Zelfs een or kest áchter de Bühne staat in 
de par ti tuur ge no teerd. Maar de angst vi si oe nen heb ben niet
het laat ste woord. Nee, aan het slot lost al les op in de on peil -
ba re troost van het koor der he mel be wo ners: ‘Auferstehen, ja
au fer ste hen wirst du’. Aan zijn vrouw Alma schreef hij over
deze sym fo nie: ‘Er is geen oor deel, al leen maar lief de.’

Ie mand in het boek van Ring zegt: ‘Meteen lag mijn hele
le ven open en bloot voor deze won der lij ke aan we zig heid,
GOD. Ik voel de bin nen in mij zijn ver ge ving voor alle ding en
in mijn le ven waar ik me voor schaam de, als of er niet zwaar
aan ge tild werd. Er werd me ge vraagd – zon der woor den, het
was een recht streek se uit wis se ling van ge dach ten – ‘wat was
jouw bijdrage aan de mensheid?'

Ring wijst er ove ri gens op dat de les sen van het le vens -
over zicht niet al tijd zo zacht zin nig en lief de vol wor den aan ge -
bo den. In enk ele ge val len wor den ze heel an ders op ge diend,
maar ze la ten een on ver ge te lij ke in druk ach ter. Het le vens -
over zicht maakt dui de lijk dat in psycho lo gisch en spi ri tu eel
op zicht, er maar één per soon be staat in het hele uni ver sum –
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en die per soon ben je na tuur lijk zelf. Ie de re han de ling, ge -
dach te, ge voel of emo tie die op een an der is ge richt – of je de
per soon nu kent of niet – zal ooit door jou er va ren wor den.
Alles wat je uit zendt, zal ooit door jou ervaren worden. Alles
wat je uitzendt, komt naar je terug. 

Na een le zing werd Ring vaak de vraag ge steld of nu echt
ie der een te zij ner tijd wel kom is bij het Licht. De vraag houdt
ei gen lijk in dat som mi ge per so nen het recht op deze er va ring
toch wel ver speeld zul len heb ben. Op ver jaar da gen zeg gen
men sen nog al eens dat zij zich niet kun nen voor stel len dat zij
be paal de men sen in de hemel tegen zullen komen.

BDE’ers ech ter zeg gen zon der voor be houd dat ie der een
het Licht zal ing aan. Het Licht stelt geen voor waar den en kent
geen fa vo rie ten. Men sen kun nen daar op ge a gi teerd reageren. 

En Hit ler dan? 
Ring her in nert zich een ant woord van een vrien din van hem
die als kind zwaar had ge le den on der fy siek en sek su eel ge -
weld door haar va der. Toen ze zich in het Licht be vond, stel de 
ze te le pa thisch de vraag: ‘komt ie der een hier?’Er werd haar
mee ge deeld: ‘Ja.’ Ver vol gens kwam ze met pre cies de vraag,
die voor veel men sen ken ne lijk de li miet vormt. ‘Zelfs Hit ler?’  
‘Ja’.  Om het Licht daar na te con fron te ren met haar ei gen li -
miet: ‘Zelfs mijn va der?’ Weer ‘ja.’

Maar toen ze sprak over haar ont moe ting met het Licht,
ver zuim de ze ook niet de an de re zij de van de me dail le te noe -
men – het le vens over zicht, waar van iemand zei:

‘Van vele da den en ge dach ten, die uit mijn ei gen kleing -
ees tig heid, on vrien de lijk heid, en haat voort spro ten, on der ging
ik zo de pijn lij ke ef fec ten op an de re men sen. Ik er voer dit
zelfs wan neer ik er des tijds voor ge ko zen had geen aan dacht
te schenk en aan wat ik an de ren aan deed. En ook voel de ik de
door wer king van de pijn in hun verdere leven.’

Alles wat je kunt zeggen over boven
komt uiteindelijk van beneden 
De be ken de BDE-on der zoek ster P.M.H. Atwa ter, die zelf drie
BDE’s had, wees er al eens op dat de her be le ving van haar da -
den, ge dach ten en ge voe lens voor haar let ter lijk de hel vorm -
den. En de ge vang ene met het lange cri mi ne le ver le den zei:
‘Niets ont brak in deze nacht mer rie, maar het vre se lijkst van
al les was, dat ie de re pijn scheut die ik an de ren had aang edaan,
nu ter wijl de rol zich ont vouw de, door mij werd ge voeld.’

De re le van tie van deze ont boe ze ming met be trek king tot
de gru we lijk he den van Hil ter ligt voor de hand.’ De voor beel -
den to nen dat er wel de ge lijk ge rech tig heid is. Voor Hil ter en
vele an de ren moet deze er va ring de hel zijn ge weest en wel -
licht sprui ten de be schrij ving van de hel mis schien voort uit
deze le vens over zich ten. Had Je roen Bosch, met zijn schil de -
ring en van de hel, misschien zo’n levensoverzicht? 
De the o loog Kui tert zei al, dat al les wat je kunt zeg gen over
Bo ven ui tein de lijk van be ne den komt.

Ve len denk en nu een maal heel be ne pen als het gaat om
men sen die erge ding en heb ben ge daan en beel den zich een
God in die ook zo denkt. Toch heb ben we al le maal wel ding en 
ge daan waar voor we ons diep scha men, maar van de ge vol gen 
van som mi ge da den zijn we ons niet be wust en dat geldt voor
de meeste mensen.

Ken nis ne men van het be staan van een le vens over zicht zou er -
toe kun nen lei den dat we na gaan denk en over de ge vol gen
van een be paal de han de ling waar mee we an de ren scha den.

Hoe wel het le vens over zicht de prijs is om het Licht te kun -
nen ing aan, helpt te ge lijk de niet oor de len de aan we zig heid van 
het Licht ons er door heen.

Eén van de ci ta ten die Ring ge bruik te voor de oe fe ning
met het le vens over zicht, was van een vrouw die op merk te dat
het een ve root moe di gen de er va ring was zich zelf door de ogen
van an de ren te zien. ‘En ter wijl ik mijn le ven op nieuw on der -
ging, werd er toch door nie mand een ver oor de ling uit ge spro -
ken. Nie mand wees op de gru we len of be schul dig de mij van
mis stap pen. Alleen een over wel di gen de ac cep ta tie, to ta le
open heid en een diepe liefde, was voelbaar aanwezig.’

De no ties over het niet oor de len de as pect van het le vens -
over zicht staan haaks op de oude op vat ting en over eeu wi ge
verd oe me nis, zo als de angst daar voor nog door klinkt in o.a.
het re qui em van Mo zart en Ver di. Pracht i ge mu ziek, dat wel,
maar de ril ling en lo pen over mijn rug bij bij voor beeld dit deel:

Heer, be vrijd mij van de eeu wi ge dood op die ver schrik ke -
lij ke dag, wan neer he mel en aar de ge schokt zul len wor den,
wan neer Gij met vuur de we reld komt oor de len.

Ik beef, en ik ben bang, voor het oor deel dat zal ko men, en
voor de na de ren de toorn, wan neer he mel en aar de ge schokt
zul len wor den.

De be schrij ving en van de le vens over zich ten wer pen een
heel an der licht op wat ons staat te wach ten na onze dood. Het
is ook de re den dat men sen met een BDE geen angst meer
ken nen voor de dood. Alleen al het le zen over zo’n le vens -
over zicht kan die angst weg ne men. Je hoeft ove ri gens geen
BDE te on der gaan om een der ge lij ke te rug blik op het le ven te
er va ren. Ze kun nen zich ook spon taan ma ni fes te ren zo als uit
tal van verslagen blijkt. De ing rij pen de ve ran de ring en na een
BDE zijn mede het ge volg van dit le vens over zicht, dat ook
nog al eens laat zien hoe het le ven verd er gaat  De angst voor
de dood, voor het oor deel, voor de eeu wi ge straf verd wijnt.

In zijn boek ‘Vertrouwen in de Eeuwigheid’ wijst Jo han
Pa me ij er (Sig ma Press, 2003) erop dat er aan de an de re kant
hulp wordt ge bo den na een zwa re dood strijd. Angst, zo zegt
hij, hoe ven we er ze ker niet voor te heb ben, want ‘doodgaan is 
een mo ment van be vrij ding tot de die pe re schat ten van de ei -
gen na tuur, een vol le di ge en tree in de tem pel van de ziel. De
dood maakt ons be wust van het le ven.’

Lambèrt (Aat) de Kwant is free lan ce re li gie-
jour na list en ver zorgt programma’s voor
OHM, de Hin doe-om roep. Via zijn bu reau
Qu an tum Re se arch & Jour na lis tiek is hij
ook be trok ken bij re search voor an de re or -
ga ni sa ties en schrijft hij o.a. in bla den als
Pra na, Te rug keer en Ko örddanser. Hij is
pro gram ma ma ker bij Indi go Soul sta ti on.
(www.in dig go soul sta ti on). Hij or ga ni seert
sym po sia via de stich ting Qu an tum Sym po -
sia. (www.quan tum sym po sia.nl). Hij ver -
diept zich ook in het fe no neem van de he -
len de stem, geeft daar ook le zing en en
works hops over. 
E-mail: ade kwant@upcmail.nl

(1) Ken neth Ring/ Eve lyn Elsaes ser Va la ri no. “Het licht ge zien. 
Bij na-dood er va ring en”.Ankh-Her mes 1999.
(2) Pim van Lom mel: “Ein de loos be wust zijn. Een we ten schap pe lij ke 
vi sie op de bij na-dood er va ring”. Ten Have 2007. ||
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De Heilige Graal

de zoektocht naar het goddelijke licht in iedere mens
Ojas Th. de Ronde

In de donk ere da gen rond kerst mis en het be gin van het nieu we jaar her in ne ren wij ons dat de duis ter nis over won nen kan wor den 
en dat het ons ge boor te recht is in het licht te le ven. Ma ria Mag da le na kan hier bij ons stra lend voor beeld zijn. In de oude ver ha -
len over ‘de zoek tocht naar de Graal’ waar in zij de hoofd rol speelt en die in fei te een sym bo li sche be schrij ving zijn van de zoek -
tocht naar het god de lij ke licht in ons, kan zij ons hier bij gid sen. 

Oorspronkelijk
We zijn hier mee te rug bij de oor spronk elij ke tra di tie van het
chris ten dom. Als we de oud ste bron nen van het chris ten dom
raad ple gen – en ik noem hier bij de ver za me ling spreu ken van
Je zus, zo als die te vin den zijn in Q (1) en de kern van het evan -
g elie van Tho mas – dan spe len hier in een won der lij ke ge boor te
van Je zus of een kruis dood die ver zoe ning zou breng en aan de
mens heid geen rol. Ook over een Kerk waar in de lei ders de eni -
ge be mid de laars zou den zijn tus sen deze en de god de lij ke we -
reld, wordt in deze spreu ken niet ge spro ken. Dit is la te re the o lo -
gie en dog ma tiek. 

In deze tek sten die een paar jaar na Jezus’ dood waren op -
ge te kend, gaat het over iets wat meer we zen lijk is. Je zus is
hier een Le raar van Wijs heid en zijn kern bood schap is, dat in
ie der van ons het god de lijk licht aan we zig is, maar verd uis -
terd. Je zus is er om ons op te roe pen dit Licht te her vin den. Is
dat mo ge lijk? In deze en an de re tek sten, die in de bi bli o theek
van Nag Ham ma di waren ge von den en die naar een le ven di ge
gnos ti sche tra di tie in het oer chris ten dom ver wij zen, wordt
Ma ria Mag da le na be schre ven als de be lang rijk ste leer ling van
Je zus, de ge ne die de bood schap van Je zus heeft ver staan en in
het Licht leeft. Zij wordt daar om ook de voor naam ste apos tel
ge noemd (apos to lus apos to lo rum), ter wijl zij tegelijkertijd ook 
bekend staat als Jezus’ levensgezellin. 

In mijn ar ti ke len over de his to ri sche fei ten be tref fen de
Ma ria Mag da le na en haar re la tie met Je zus (2) en de eso te ri -
sche be te ke nis daar van (3) ben ik hier na der op ing egaan. In
dit ar ti kel doe ik verd er on der zoek naar de be te ke nis er van in
de eso te ri sche ver ha len cy clus van de Hei li ge Graal. Het kan
ons hel pen het levende Licht in onszelf te her-inneren. 

Collectieve her-innering
Col lec tief vindt er mo men teel een spi ri tu e le groei plaats. De
nieu we tijd geest en his to ri sche her bron ning heeft ons de ogen
ge o pend voor de blij ven de be te ke nis van deze bij zon de re
vrouw aan de zij de van Je zus. Ma ria Mag da le na be leeft mo -
men teel een lang ver wach te come back. Eeu wen lang was zij
een on be ken de of – in or tho doxe kring en – een hoer. Maar die 
tij den lij ken voor bij. Wie de naam Ma ria Mag da le na ink likt op 
Goog le krijgt on mid del lijk drie en een half mil joen zoe kre sul -
ta ten. En het boek ‘The Da Vin ci Code’ van Dan Brown (4)
waar in de re la tie van Je zus met Ma ria uit voe rig wordt be licht,
werd in 44 ta len ver taald en vond in kor te tijd bij na 62 mil joen 
le zers. Deze ro man, waar in veel ge ge vens uit eso te ri sche tra -

di ties zijn op ge no men, open de voor ve len de ogen voor een
nieuw zicht op de ge schie de nis. 

Maar wordt hier in ook be schre ven wat er wer ke lijk aan de
hand was? Het is een ro man en je kunt er niet van ver wach ten
dat de oude wijs heid die Je zus en Ma ria deel den hier in zui ver
aan het licht wordt ge bracht. Op deze we reld best sel ler heeft de 
com mer cie een te gro te greep ge kre gen. Beg rij pe lijk dat niet
al les klopt. De kern van de wer ke lijk heid waar in Je zus en Ma -
ria leef den, is, hoe uni ver seel ook, voor de mas sa moei lijk te
ont wa ren. Enke ling en die in een diep pro ces ge gaan zijn, is
het wel ge lukt. En die kun nen de fak kel van het licht ook heb -
ben door ge ge ven. Zo als de Kat haar se chris te nen die in de
13de eeuw claim den de fak kel van het licht via gnos ti sche tra -
di ties van Je zus en Ma ria te heb ben ont vang en. Voor deze
chris te nen is mo men teel veel belangstelling. Wat hebben zij
ons nu nog te vertellen? 

Sangreal
We ko men te recht bij chris te nen die, soms met ge vaar voor 
ei gen le ven, de oude wijs heid die Je zus en Ma ria Mag da le na
met el kaar deel den, in hun hart be waar den en in hun da ge lijk -
se le ven in prak tijk brach ten. Zij ver tel den el kaar ver ha len
over het Licht in ie de re mens, vaak in code zo dat al leen ing -
ewij den zou den kun nen be grij pen waar over het ging. 

Een van die co des was ‘de zoek tocht naar de hei li ge
Graal’. Wat is hier over be kend? Over deze hei li ge Graal zijn
in de vroe ge mid del eeu wen in Eu ro pa tal lo ze, kleu ri ge ver ha -
len ver teld en nog steeds is het mys te rie hier van niet op ge lost.
Maar een paar fei ten heeft his to risch on der zoek wel aan het
licht ge bracht en daar maakt het boek van Dan Brown dan ook 
dankbaar gebruik van. 

De hei li ge Graal, in het Oud frans ‘sangreal’, heeft ver -
schil len de na men en daar mee ver schil len de be te ke nis sen. Het
woord kan wor den ge speld als ‘san greal’, wat let ter lijk ‘hei -
lige kelk’ be te kent, maar kan ook ge le zen wor den als ‘sang
real’, wat let ter lijk ‘koninklijk bloed’ be te kent. Be gin nen we
met het eerste. 

Als ‘san greal’, ‘heilige kelk’, kun nen de ver ha len her leid
wor den tot klas sie ke Kel ti sche my then over een ke tel waar uit
de drank ma gi sche krach ten heeft. De ron de vorm van de ke tel 
of kelk is dan een vrou we lijk sym bool waar in de vrou we lij ke
ga ven van cre a ti vi teit en heling verborgen zijn. 

Als zo da nig is het be grij pe lijk dat deze hei li ge kelk op -
duikt in de ver ha len over Ma ria Mag da le na, de vrouw bij uit -
stek in het eso te ri sche chris ten dom van de mid del eeu wen. De
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ver ha len hier over vin den wij o.a. bij de Kat ha ren (5). Zij wa -
ren de erf ge na men van de vroe ge re gnos tie ke chris te nen en
had den hun heil ge zocht in het zui den van Frank rijk om daar
een ei gen, on af hank elij ke ge meen schap te stich ten. In het wel -
va ren de en kos mo po li ti sche Occi ta nië, het hui di ge Lang edoc,
en leefden zij zoveel mogelijk onafhankelijk van de Kerk. 

Ken mer ken van hun leef stijl wa ren ge lij kwaar dig heid van
man nen en vrou wen (pa ratz), res pect, edel moe dig heid en op -
ko men voor ar men ( pretz), verd raag zaam heid en res pect voor
de me ning van an de ren (con ci ven zia). Van we ge deze kwa li tei -
ten noem den de men sen in hun om ge ving hen ‘bonshommes’
en ‘bonsfemmes’, ‘goede mannen’ en ‘goede vrouwen’. 

De ver ha len die zij el kaar ver tel den ging en over Ma ria
Mag da le na. Ma ria zou na de kruis dood van Je zus sa men met
Sar ah, hun doch ter, en haar va der Jo zef van Ari ma thea naar
Alexan drië ge vlucht zijn en van daar scheep zijn ge gaan naar
Zuid Frank rijk, waar zij een on derd ak zou den ge von den heb -
ben in Ren nes-le-Château na bij de heilige burcht Montségur. 

Het geheim van Montségur
Het gro te le ven schenk en de ge heim hier van was: Ma ria had de
‘san greal’, de hei li ge kelk mee ge bracht, waar in het hei lig
bloed van Je zus, het le ven van de we reld. Je zus had im mers,
vol gens de kat haar se chris te nen, bij zijn Laat ste Avond maal
wijn ge no men en dit rond ge deeld aan zijn apos te len en ge -
zegd: Dit is mijn bloed voor het le ven van de we reld. Ma ria
Mag da le na was daar bij ge weest en had dat bloed mee ge -
bracht in de ‘san greal’. Maar dat is maar één ver sie. Ande ren
zei den, dat Ma ria het bloed had mee ge bracht dat zij bij Jezus’
krui si ging uit zijn won den had op ge vang en. 

Hoe dan ook, in de ‘san greal’ was de Wijs heids le raar Je zus
dicht bij. Zijn ver los sen de bood schap van Licht kon ook voort -
du rend ge ac ti veerd wor den, want – zo ver tel de de Kat haar se
chris te nen el kaar – deze hei li ge Graal werd goed be waard in het 
be lang rijk ste bol werk van de Kat ha ren: de Mont ségur. Een
mys te rieu ze uit spraak, maar de be doe ling er van was dui de lijk:
in Montségur kon je als oor spronk elij ke chris ten le ven en zo in
con tact met het god de lij ke Licht in je zelf le ven. 

Valse voorwendsels
Dit kon door de of fi ci ële Kerk niet wor den ge ac cep teerd, om -
dat dan im mers dit in sti tuut als eni ge be mid de laar tus sen God
en de zon di ge mens alle be te ke nis zou ver lie zen. Daar om riep
Paus Inno cen ti us III on der val se voor wend sels (6) de ge lo vi -
gen op tot een ‘heilige kruistocht’ te gen de Kat ha ren. De Fran -
se ko ning Fi lip II gaf zijn ba ron nen ver lof hier aan mee te doen 
en zo ont ston den er van af 1209 de eer ste moord par tij en op
Kat haar se chris te nen. 

Deze aan val op de Kat haar se chris te nen was ook ge richt
te gen de plaats die Ma ria Mag da le na in hun le ven in nam. Dat
blijkt uit een ver slag van Pier re de Vaux van de over val op
Béziers, het eer ste Kat haar se stad je dat in 1209 werd uit ge -
moord. In een brief aan de paus schrijft deze pre laat vol en-
thou si as me hoe de kat haar se chris te nen de dood von den op de
feest dag van Ma ria Mag da le na: ‘De stad werd ing eno men op
de feest dag van de hei li ge Ma ria Mag da le na. Wat een god de -
lij ke ge rech tig heid! De ket ters zei den dat de ge luk za li ge Ma ria 
Magdalena de bijslaap van Jezus was.’ (7)

Vol gens de kro nie ken wer den er in Béziers 20.000 kat -
haar se chris te nen ver moord. Dat was het be gin van een groot
aan tal bloed ba den. Gro te aan tal len Kat ha ren die zich niet wil -

den be ke ren tot het tra di ti o ne le ka tho lie ke ge loof, wer den ge -
mar teld of le vend ver brand en in 1244 viel Château de Mont -
ségur. Maar kre gen de or tho doxe chris te nen de hei li ge Graal
in han den? Nee. Waar om niet? Het ge rucht werd ver spreid dat 
vlak voord at Montségur viel enk ele kat haar se lei ders met de
heilige Graal ontvlucht waren. Waarheen? 

Dat was in de mid del eeu wen de gro te vraag. En dit ge beu -
ren werd het be gin van een nieu we ver ha len cy clus: ‘de zoek -
tocht naar de Graal’. Ver ha len hier over heb ben eeu wen lang
de ron de ge daan in heel het toen ma li ge Eu ro pa. In de ver ha len 
van Par ci val, ko ning Arthur en tal lo ze an de re hoof se lief des -
ver ha len. Zij vor men een be lang rijk on derd eel van het Eu ro pe -
se culturele en literaire erfgoed.

Voor een aan tal men sen, die de code van de Kat ha ren niet
be grij pen, maar de ‘san greal‘ als een kost baar heid zien, een
ma gisch voor werp dat in de ui ter lij ke we reld vind baar is en
waar mee je – als je dat be zit – bij zon de re krach ten kunt ver -
wer ven, is deze hei li ge Graal nog steeds een be ge rens waar dig
be zit. Dat werd nog eens dui de lijk tij dens de Twee de We rel d -
oor log, toen Hit ler een spe ci aal team hoge SS-of fi cie ren op
een ge hei me mis sie naar de Montségur stuur de, om daar de
Hei li ge Graal te be macht i gen. De mis sie le ver de niets op. 
Na tuur lijk niet. De zoek tocht naar de ‘san greal’ gaat niet om
het vin den van iets ma gisch bui ten je. Dat is al leen maar sen -
sa tie. Mo ge lij ke ont hul ling en hier over kun nen het grote
publiek in vervoering brengen, maar het levert niets op. 

Koninklijke bloedlijn
Een zelf de ver gis sing ma ken ook die ge nen die me nen heel slim 
te zijn en het woord ‘sangreal’ an ders gaan ont le den. Ook
daar over is een hele ver ha len cy clus ont staan. Ik heb het hier
over die ge nen die het woord ‘sangreal’ ana ly se ren als ‘sang
real’ of wel als ‘sang royal’. Dit zou dan in het Oud frans
‘koninklijke bloedlijn’ kun nen be te ke nen. En dan ko men de we 
bij an de re ver ras sen de ont wik ke ling en in de ver ha len over
Ma ria Mag da le na. 

Die heb ben te ma ken met de claims van de Mer oving ers,
de eer ste ko ning en van Frank rijk. Zij hiel den vast aan de tra di -
tie dat Je zus ge trouwd was met Ma ria Mag da le na die in de
ogen van de Mer oving ische vor sten, van ko nink lij ken bloe de
wa ren. Want Je zus was uit het ge slacht van Da vid, en Ma ria
Mag da le na was, als doch ter van Jo zef van Ari ma thea, ook van 
ko nink lij ken bloe de. Je zus en Ma ria had den kin de ren ge kre -
gen en een van hen, Sar ah, was met Ma ria Mag da le na naar
Zuid Frank rijk ge vlucht. Haar na ge slacht zou de ba sis heb ben
ge vormd voor de Mer oving ers, de eer ste ko nink lij ke dy nas tie
van Frank rijk. En alle daar mee ver bon den vor sten van Eu ro pa, 
zo als ook ko ning Arthur, zou den op deze manier met het
koninklijk paar Jezus en Maria zijn verbonden. 

In de oude kro nings ka the draal van de Fran se ko ning en te
Reims zou den hier aan nog her in ne ring en be waard zijn. In
reus acht i ge west ge vel staat in ie der ge val on der het pracht i ge
roos ven ster een ge kroond ko nings paar waar in ve len de beel te -
nis sen van Je zus en Ma ria Mag da le na her ken nen. Daar on der
hun Jood se voor ou ders, te rug gaand tot ko ning Da vid. Daar -
om heen de vor sten van an der vor sten hui zen in Eu ro pa die in
een ko nink lij ke bloed lijn hier mee ver bon den wa ren. In de tijd
dat deze kathedraal gebouwd werd, leefden deze verhalen
kennelijk nog.  
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Nieuwe ontdekkingen
Deze ver ha len cy clus raak te in Eu ro pa in ver ge tel heid, tot zij
in de ja ren ’80 van de vo ri ge eeuw plot se ling weer ac tu eel
werd, toen Hen ry Lin coln met an de re me de wer kers van de
BBC on der zoek ging doen naar de his to ri ci teit hier van. Met
name in Ren nes-le-Château en Montségur von den zij aan wij -
zing en die we zen op een aan we zig heid van Ma ria Mag da le na
en zij pu bli ceer den dat in een ge rucht ma kend boek ‘Het hei li -
ge bloed, de hei li ge Graal’ (8). De au teurs trok ken de ko nink -
lij ke bloed lijn door naar God fried van Bouil lon die tij dens de
kruis toch ten in Je ru za lem de Pri o rij van Sion zou heb ben op -
ge richt om het ge heim van de Graal te be wa ren. Dit ook weer
tot groot ong enoe gen van de Kerk, die niet wil de dat dit ge -
heim open baar werd. Maar het kwam toch in co des naar bui -
ten. Le o nar do da Vin ci zou een van de le den van deze Pri o rij
ge weest zijn en daar om in zijn be roem de schil de ring van het
Laat ste Avond maal naast Je zus niet Jo han nes maar Ma ria
Mag da le na ge schil derd heb ben. Een fas ci ne ren de hy po the se,
zou Hen ry Lin coln la ter in een in ter view zeggen. 

Het boek vorm de een be lang rij ke bron van in spi ra tie voor
de best sel ler ‘The Da Vin ci Code’ (4) die hier mee Je zus en
Ma ria in de spot lights van de mo der ne we reld zet te. Zon der
ove ri gens de kern van hun bood schap te kun nen ver tel len.
Waar om niet? Omdat ook Lin coln en zijn BBC team de code
van de katharen niet begrepen. 

De vonk die nooit dooft
De wer ke lij ke be te ke nis van de ver ha len over het zoe ken naar
de Hei li ge Graal gaat er gens an ders over. In de kern ver wij zen 
zij naar de zoek tocht naar het in ner lijk we zen van de mens,
naar de god de lij ke bron in ie der. Dit werd in deze ver ha len in
code door ge ge ven door de kat haar se chris te nen die his to ri sche 

ban den had den met de gnos tie ke chris te nen uit het be gin van
het chris ten dom. Als zij el kaar de ver ha len ver tel den over Je -
zus en Ma ria Mag da le na en over de zoek tocht naar de hei li ge
Graal, wis ten zij wat daar mee be doeld werd: het zoe ken naar
de hei li ge Graal was het zoe ken naar het god de lij ke in de
mens zelf. 

Dat was een heel avon tuur, want of schoon ie der mens deze 
‘goddelijke vonk’ al in zich draagt, leeft hij te ge lij ker tijd in de 
duis te re du a li teit van een we reld vol te gen stel ling en. Maar in
zijn hart kan hij de een heid van het god de lijk licht er va ren. In
deze een heid wordt de te gen stel ling op ge he ven en is er ook
geen te gen stel ling meer tus sen het man ne lij ke en vrou we lij ke.
De een heid tus sen Je zus en Ma ria Mag da le na was hier het
sym bool van. In het hart wordt de een heid van alle te gen de len
er va ren, is er vol ko men ge lij kwaar dig heid van al les, is er har -
mo nie. Dit ontdekken is het geboorterecht van iedere mens.

De or tho doxe Kerk heeft po ging en ge daan dit be sef uit te
roei en. Maar te ver geefs. De ‘goddelijke vonk’ die in ie de re
mens leeft, kan niet wor den ge doofd. En het is de vreug de van 
ie de re mens deze te mo gen her-ontdekken. 

Verwijzingen

(1) Q of Quelle is de oude brontekst waaruit de canonieke evangelisten
Mattheus en Lucas hebben geput.

(2) Ojas Th. de Ronde, Rabboeni… Meester, in: Reflectie, voorjaar 2011

(3) Ojas Th. de Ronde, Dichter bij het paradijs, in: Reflectie, zomer 2011

(4) Dan Brown, The Da Vinci Code, Ran dom House, 2003

(5) De oorspronkelijke naam van deze groep gnostische christenen was
Albigenzen, naar de stad Albi in Zuid Frankrijk. Pas in de 19e eeuw
werden zij door onderzoekers ‘Katharen’ genoemd, een naam die daarna 
gemeengoed werd. 

(6) De paus beriep zich bij zijn oproep tot de kruistocht ten onrechte op de
kerkvader Augustinus. Die had eens gezegd dat ketterse Manicheïsten
gedood moesten worden. De paus zei nu dat de Katharen ook Maniche -
ïsten waren, maar die hadden daar niets mee te maken.
 

(7) Bram Moerland, Katharen en de val van Montségur, 
Synthese, 2010 (4), p.146

(8) Henry Lin coln e.a., Het heilige bloed en de heilige Graal, 1982 Het boek 
werd een belangrijke inspiratiebron voor The Da Vinci Code. 

Ojas Th. de Ron de be haal de in 1970 zijn
doc to raal the o lo gie aan de Uni ver si teit
van Nij me gen. Daar na ver bleef hij eni ge
ja ren als spi ri tu eel zoe ker in India. 
Na zijn te rug keer in Ne der land be gon hij,
sa men met zijn vrouw, het coaching- en
coun se ling bu reau Fe nix en werd hij do -
cent aan de Hu man uni ver si ty, een in ter -
na ti o naal cen trum voor the ra pie en me di -
ta tie. Mo men teel geeft hij works hops,
schrijft ar ti ke len en ver zorgt we ke lijk se
we bra dio uit zen ding en ‘De Nieu we Mens’, 
www.de nieu we mens.eu

* * *
*
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In hoeverre kan Vrij-Katholiek Vrij zijn?
Marleen van der Zee

Als er ge vraagd wordt om in zen ding en van men sen van uit be zin ning, er va ring en be le ving, kan on der staand stuk je daar toe mis -
schien wel een bij dra ge zijn. Het kan ook pas sen bij het chris te lij ke kerst ver haal, dat óók han delt over moei za me po ging en van
twee men sen om on derd ak te krij gen. Ner gens ging een deur open. Het kan ook nog verd er rei ken, maar dan niet tot aan een
kruis dood, maar tot een dood door op hang ing. Bij ons in de kerk was ene Na wid wel wel kom. We zijn al leen nog niet bij de ge -
boor te van zijn Ne der lan der schap.

De vraag in de kop van dit ar ti kel tje stel de ik me, toen ik be -
gin no vem ber de Sint Albaan skerk (Den Haag) be zocht. In de
kof fie zaal in for meer de ik naar de si tu a tie van Na wid Q. die dit 
jaar ge doopt en ge vormd werd in onze kerk ge meen te. Uit de
be ant woor ding bleek, dat de asie laan vraag van Na wid door
IND en rech ters was af ge we zen. De gron den voor de af wij -
zing wa ren zo da nig dat zijn ad vo caat tot ho ger be roep heeft
be slo ten, met zo no dig een rechts gang naar het Eu ro pe se Hof.
Intus sen be te kent dit con creet dat Na wid uit ge we zen kan wor -
den. Te rug naar Afgha nis tan… waar hij li nea rec ta zal wor den 
op ge hang en, al leen al van we ge het feit dat hij chris ten is ge -
wor den! ... De Ta li ban maakt na me lijk elke week kor te met ten 
met an ders denk en den.

Ik vind het on be grij pe lijk dat de Ne der land se rech ters wil -
len mee wer ken aan zijn op hang ing (moord). En wat hier aan te 
doen? Zijn ad vo caat doet het ene. Het an de re is wat ik zou
kun nen doen. Ik her in ner de me dat Na wid te ken nen had ge -
ge ven al taar die naar te wil len wor den. Zo kreeg ik de ing eving
om mij te rich ten tot de schut spa troon van onze Kerk over de
hele we reld en onze kerk ge meen te in het bij zon der: Sint Al -
baan. Ik for mu leer de mijn bede om hulp ‘voor zo ver het past
in het le ven van’ Na wid. Ik kan im mers niet over zien wat het
Gro te Plan is voor hem? Ook vroeg ik om steun, in zicht en
wijs heid voor zijn ad vo caat bij diens ho ge re be roe pen. Om
Licht en Lief de bij het be oor de len de IND, de rechterlijke
macht en de betreffende politieke partijen. 

Ik ben zo vrij ge weest dit in de kof fie zaal te ber de te bren -
g en en rond uit te vra gen wie wat deed. Wel denk en enk elen
aan hem in de ge be den ‘voor hen die hulp no dig hebben’,
maar heel veel meer dan dit was nog niet tot stand ge ko men.
Vluch te ling en zon der ver blijfs ta tus krij gen niet zo mak ke lijk
een bank re ke ning, zij rei zen im mers al tijd ‘last minute’. Cash

geld is be lang rijk bij voor beeld. Hoe wel Na wid er tot nu toe in
slaag de zelf in zijn le vens on der houd te voor zien komt dit op
los se schroe ven te staan nu zijn asie laan vraag is af ge we zen:
het maakt hem tot een il le gaal in ons land ver blij vend per soon. 
Kor tom …?

Ter voor be rei ding op zijn doop was hij een dag te gast bij
Theo Men sink. In zijn tien ja rig ver blijf, zo ver tel de hij, was
hij nog niet bij een Ne der lands huis ge zin op be zoek ge weest.

“Hoe gast vrij zijn wij als Ne der lan ders?” vroeg ik mij af.
“En hoe gast vrij, hoe chris te lijk heb ben wij bij voor beeld een
maal tijd met hem ge deeld…?” Niet dus.

Ik moet jul lie be ken nen dat het mij nog al schok te, toen ik
tot het in zicht kwam dat ik er net zo min bij stil had ge staan.
Vrij-ka tho liek ja, twee uur rei zen van Den Haag wo nend wel -
is waar. Maar ik dacht er óók niet aan om hem op een prak ti -
sche ma nier het ge voel te ge ven dat hij welkom was. 

Lek ker ’vrij’ wel om mak ke lijk en ver ti caal, noem het spi -
ri tu eel, vrij-ka tho liek te zijn. Maar het kruis dat wij slaan,
heeft ook twee ho ri zon ta le lij nen ter weers zij den van de ver ti -
ca le balk! U be grijpt nu vast wel waar om ik mijn stuk je bo -
veng enoem de ti tel mee gaf. Onze Kerk laat haar le den vrij in
hun keu zen. Mag dit dan lei den tot vrij-blij vend heid met de -
sas treu ze ge vol gen vraag ik mij af? Het is niet al leen be lang -
rijk dat we iets kun nen doen, maar ook dat we iets wil len
doen. Het wordt de hoog ste tijd dat wij ac tief aan de slag gaan
met onze schep pen de denk kracht. Zo veel is mij nu wel
duidelijk. Wie heeft nog meer suggesties?

Mar leen van der Zee (Mid del burg) is lid van de kerk ge meen te
St. Albaan te Den Haag. 

* * *
*

Bes neeuw de Boeddha
Foto: Ru dolf Smit
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Col umn Aat-Lambèrt de Kwant

Het Levensoverzicht als Katalysator

Aandacht voor de ervaring

Als we ou der wor den, gaan we vaak ook meer re flec te ren, ons be zin nen op het le ven zo als dat tot nu toe ver lo pen is en zien hoe de
tijd in ons le ven als zand tus sen onze ving ers is ge gaan. Ik kan dit ge voel niet be ter ver woor den dan Mar cel Mes sing: De tijd is als
een nat te slang die weg glipt tus sen de ving ers zo dra je hem vast wilt hou den. Tijd is als het zand in de zand lo per, dat steeds weer in
be we ging wordt ge bracht door de ei gen geest. Ook al verd eel je de tijd in eeu wen, ja ren, maan den, we ken, uren, mi nu ten en se con -
den, de tijd volgt zijn weg, zo als het wa ter de loop van een ri vier. Tus sen zons op komst en zons on der gang vol trekt zich het won der
van het le ven als een tijd lo ze dag. Maar de men sen zien het niet. Ge vang en in het net van de tijd ont glipt hun het le ven. (1)

Ge vang en in het net van de tijd ont glipt ons het le ven. En als
het le ven ons ont glipt, ver ke ren we in de il lu sie dat we le ven.
We denk en (stop think ing!) dat het le ven ons enk el bij het
ster ven gaat ont glip pen, maar bij die re flec tie be sef fen we dat
we het le ven al veel va ker lie ten ont glip pen en dat je niet al tijd 
han del de van uit je be wust zijn. 

Wie kent het niet, de schaam te en spijt bij het her in ne ren
van ge beur te nis sen waar bij we an de ren pijn en verd riet deden.

Sinds ik in 1997 ook re dac teur werd van het blad Te rug -
keer, tijd schrift rond bij na-dood er va ring en en aan ver wan te
be wust zijns ver schijn se len (2), heb ik veel ge le zen over het le -
vens over zicht dat nog al eens (niet in alle ge val len) met de bij -
na-dood er va ring ge paard gaat.

En of het nu te ma ken heeft met het ou der wor den an sich of 
door het ken nis ne men van die le vens film, zelf merk ik dat ik re -
gel ma tig en meer dan ooit op het le ven re flec teer. Re gel ma tig
schie ten mij voor val len te bin nen waar bij ik an de ren mo ge lijk
pijn ge daan heb en voel die pijn en het verd riet ook. Met het
voort schrij dend in zicht en met de “wijs heid” van nu kijk ik met
ver ba zing naar mijn han de len van toen. In ie der ge val leef ik nu
be wus ter dan in die tijd, wat de vraag oproept of be wust zijn met 
de ja ren toe gaat ne men. Leef je als jong ere min der be wust dan
als ou de re? Als ik naar mijn ei gen le ven kijk, zou ik die vraag
be ves ti gend moe ten be ant woor den. Nu ik met een boek over
mijn zwaar be vin de lij ke ge re for meer de jeugd met veel fy siek en 
ver baal ge weld be zig ben, ver baas ik mij over mijn han de len in
vroe ge re ja ren, maar met het in zicht van nu weet ik dat dit een
na tuur lij ke re ac tie was op een trau ma ti sche jeugd.

In hun mooie boek “Je ei gen weg uit trau ma” wij zen Om -
kar Ding jan en Di vy am Kra nen burg erop dat wij men sen, net
als die ren, “een na tuur lij ke re ac tie op ge vaar ken nen. Je wilt
vech ten of vluch ten. Als dit niet kan, kun je be vrie zen of je to -
taal over ge ven, je kunt niet an ders dan het op ge ven. Onder de
be vro ren re ac tie zit een on af ge maak te vecht- of vlucht re ac tie.
Als er ge vaar is, gaat je hart bonk en en adre na li ne door je
lichaam pom pen, je wilt gil len of schreeu wen, die ener gie
moet ont la den wor den. Als dat niet ge beurt, blijft het in het
lichaam. Je blijft op je hoe de, je blijft je om ge ving in de ga ten
hou den als of er nog steeds een groot ge vaar staat te wach ten.
Je blijft in een staat van hy pe ra lert heid. Je blijft als het ware
ste ken in de tijd van het trau ma, je ze nuw stel sel ver telt je niet
dat je in het hier en nu leeft, maar als of je nog steeds in de ver -
schrik king en van toen ver keert. Je her se nen zijn mis schien al -
lang de ge beur te nis ver ge ten of heb ben hem ve ran derd, maar
een an der deel van je her se nen draagt nog steeds de pri mai re re -

ac tie. De her in ne ring is niet meer be wust, maar de be trok ken
emo ties, ge voe lens en ang stre ac ties lig gen nog op ge sla gen. Dit
ge heu gen kan zich ui ten in symp to men zo als nacht mer ries,
flash backs, sla pe loos heid, schri kre ac ties en ge drag waar bij je
geen of wei nig con tact met je zelf voelt, of juist over spoeld raakt 
door je ei gen emo ties. Voor som mi gen is het als of het lichaam
de vij and is ge wor den. De aan val komt nu niet meer van bui -
ten.” Ook Pe ter A. Le vi ne wijst hier in zijn boek “De tij ger ont -
waakt” (3) op. In te gen stel ling tot prooi die ren, die de licha me lij -
ke span ning van een le vens be drei gend mo ment weer heel snel
af leg gen en hun le ven her vat ten, sla gen wij men sen daar niet al -
tijd in. We we ten dat een trau ma ti sche ge beur te nis de geest
diep gaand ve ran dert. Zo wordt ie mand die bij voor beeld een
auto-ong eluk mee maakt, in eer ste in stan tie be schermd te gen een 
emo ti o ne le re ac tie en zelfs te gen een dui de lij ke her in ne ring of
het ge voel dat het echt ge beurd is. Deze bij zon de re mecha nis -
men (zo als dis so ci a tie en ont ken ning) hel pen ons door de kri tie -
ke fa sen heen, hoop vol wach tend op een vei li ge plaats waar in
deze ve ran der de staat van zijn kan weg slij ten. 

Bij mij en vele an de ren heeft dit ken ne lijk op die ma nier
ge werkt en het ver klaart ook de ma nier van han de len van ie -
mand met een trau ma ti sche, vaak diep weg ge stop te er va ring.
Dat neemt niet weg dat je na tuur lijk ve rant woor de lijk blijft
voor je han de len. Be wust wor ding be te kent ook ve rant woor de -
lijk heid ne men voor ons handelen.

Leermomenten
De af ge lo pen ja ren heb ik veel ge le zen en ver ha len ge hoord
van men sen die een bij na-dood er va ring had den waar bij zij in
enk ele se con den hun le ven aan zich voor bij za gen trek ken en
ook de pijn voel den die ze had den ver oor zaakt. Nog maals, dit
ge beurt niet al tijd, maar waar daar wel spra ke van is, heeft het
een enor me im pact op het verd ere le ven. Ken ne lijk is de een
rij per voor zo’n le vens pa no ra ma dan de an der.

Zo als ge zegd her be leef ik (als niet-BDE’er) zelf op be paal -
de mo men ten pijn lij ke ge beur te nis sen die ik er vaar als leer mo -
men ten. De pijn lij ke her in ne ring is vaak al een op maat tot ver -
d ere be wust wor ding.

Zo als ie mand met een bij na-dood er va ring en het zien van
het le vens over zicht, be wus ter gaat le ven, meer oog krijgt voor 
de kwa li teit van het le ven en ook an ders met zijn me de mens
om gaat, zou ook het enk el ken nis ne men hier van tot een an -
de re en meer be wus te wij ze van leven kunnen leiden.

Zo ver gaat het mij al thans. Ge vang en in het net van de tijd
is het le ven ook mij me nig maal ont glipt. Ge vang en in tal van
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il lu sies heb ik tal van mo men ten als zand tus sen mijn ving ers
doen glij den. En je kunt wel pro be ren dat zand weer op te
pak ken, het zijn nooit meer de zelf de zand kor rels. Ge vang en in 
een il lu soir zelf beeld pas seer de ik de an der nog al eens ach te -
loos, zon der me be wust te zijn van diens pijn en verdriet die ik 
teweeg bracht.

Je zou dus kun nen zeg gen dat het le zen of ho ren over het
le vens pa no ra ma van an de ren, die flit sen uit het ver le den trig -
gert. Met ver ba zing kijk ik naar die ge beur te nis sen uit het ver -
le den. Alsof ik naar een film kijk waar in mijn ik de hoofd rol
speelt. De waar ne mer waar schuwt het ik al vaak vóór het han -
de len, maar con fron teert het ik ook veel later met die han de -
ling. Het zien van een le vens film duurt bij een BDE waar in
die con fron ta tie plaats vindt, slechts enk ele se con den, waar bij
ove ri gens geen spra ke is van een oor deel. 

Bij het her in ne ren van be paal de pijn lij ke ge beur te nis sen is
het zaak niet in wroe ging of spijt te blij ven hang en, wat zo als ik 
be grijp nog al eens ge beurt. De les die we kun nen trek ken uit de
er va ring en van men sen die hun le vens film za gen, is dat er geen
oor deel is en dat we ons zelf ook niet hoe ven te ver oor de len.
Zelf ben ik dank baar voor het da gend in zicht, het zicht- in. dat
ik door deze pijn lij ke con fron ta ties uit het ver le den ver kreeg.

Met dat in zicht moet je ook met dat ver le den in het rei ne
zien te ko men, maar onze hui di ge sa men le ving is nog niet be -
paald ver ge vings ge zind en zal de uit ge sto ken hand niet al tijd
be ant woor den, voor al niet als het om ver bro ken hu we lij ken en 
re la ties gaat! Dan zit er vaak nog heel veel pijn en wrok. Zelf
mag ik nu er va ren dat vele ja ren na een pijn lij ke schei ding nu
de scher pe kant jes er van af zijn, het ver le den en de
veroorzaakte pijn bespreekbaar worden.

Bevroren denken
Dogma’s en leer stel ling en heb ben mij nooit zo be koord en
wor den ook steeds min der be lang rijk. En als ik er mee wordt
ge con fron teerd, wil ik ze kri tisch be vra gen en te gen het licht
hou den. Krish na mur ti zei al: “De waar heid is een land zon der
pa den en als je die wilt or ga ni se ren wordt het be vro ren denk -
en”. En ie de re keer zie je dat weer ge beu ren: het denk en van
een be paal de le raar of goe roe wordt tot “Leer” ver he ven.

Dat ge beur de 2000 jaar ge le den, dat ge beurt nu nog steeds. 
Er is niets mis met sa men zijn en sa men be le ven met de na -
druk op het laat ste. We kun nen schit te ren de, eso te ri sche wijs -
he den ver kon di gen en de oude wijs heid mag best een lei draad
zijn, maar ver geet de er va ring van men sen niet! Dan krijg je
si tu a ties zo als in de rooms-ka tho lie ke kerk waar men sen ja ren -
lang hun sa men zijn als zin vol had den er va ren, maar nu moe -
ten wij ken voor de leer van de kerk. Pa rochi a nen wor den ge -
con fron teerd met kil le, af stan de lij ke gees te lij ken bij wie ze
niet met hun er va ring en te recht kunnen, omdat die niet vol -
gens de leer van de kerk zijn.

Voor wie met zijn of haar ver le den of le vens over zicht
wordt ge con fron teerd en daar mee in het rei ne wil ko men, kan
een the ra peu tisch of pas to raal ge sprek van gro te waarde zijn.

Daar naast zou aan spi ri tu e le er va ring en, zo als die zich
steeds meer voord oen ook tij dens de vie ring en, wat meer aan -
dacht be steed kun nen wor den om dit daar na ook met elkaar te
de len. In mijn con tac ten en in ter views met men sen met tal van 
spi ri tu e le er va ring en, sig na leer ik een gro te be hoef te om hier -
over met an de ren te de len, maar zo als ie mand zei: “Toen ik er
na de dienst in de kof fie ka mer over be gon, viel er een pijn lij ke 

stil te”. “Daar ging de preek toch niet over”, zo kreeg zij later
bits te horen.

Er is niets mis met oude wijs heid, maar la ten we de wijs -
heid die men sen door hun er va ring en op doen, ook niet ver ge -
ten. Ten slot te wa ren het de spi ri tu e le er va ring en van le ra ren
die vaak ten grond slag la gen aan religies.

(1) Mar cel Mess ing: De meester van de eindtijd. Altamira 2011.
(2) www.merkawah.nl
(3) Pe ter A. Le vine: De tijger ontwaakt. Traumabehandeling met

lichaamsgerichte therapie. Altamira 2007. Dat dieren geen trauma
zouden kennen, is overigens nooit bewezen. Er zijn gevallen bekend
waaruit blijkt dat dieren daar eveneens mee te maken kunnen hebben. De 
conclusie is dan ook voor rekening van Le vine.

* * *

God treedt tevoorschijn in het teken van het

Opwindende;

Hij brengt tot wasdom in het teken van het

Zachtmoedige;

Hij laat schepselen elkaar ontwaren in het teken
van

Het Zich Hechtende (Het Licht);

Hij laat hen elkaar dienen in het teken van het

Ontvangende;

Hij verheugt hen in het teken van het

Blijmoedige;

Hij strijdt in het teken van het

Onpeilbare;

Hij brengt tot volkomenheid in het teken van het

Stilhouden.

(I Tjing)
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Onder deze titel schrijft Mianne Bakker over mensen, vanuit haar eigen verdieping en ervaringen,
en vanuit de ontmoetingsgesprekken met hen. In dit geval met twee medekerkgemeenteleden.

“Als je je zelf verd er wilt verd ie pen, dan blijkt dat vaak in ech -
te ont moe ting en …

Ineens hoor ik in de kof fie ka mer woor den die me ra ken.
Woor den die me aan zet ten om verd er te gaan met het zoe ken
naar spi ri tu a li teit bij de men sen die sa men met mij de H. Mis
op ei gen wijze beleven”. 

Ton Elbertse 
laat mij een stuk je van zich zelf zien en ik mag het neer schrij -
ven. Dat is heel bij zon der, re a li seer ik me. 

Ton her ken de in mijn woor den, die ik eer der eens schreef,
ook zijn in ner lij ke be roe ring. Bij hem ge beur de deze bij zon de -
re ge waar wor ding als jonge jong en, in de Pet rus en Pau lus -
kerk in Soest, waar hij vaak, voord at hij naar school ging,
mee bad in de H.Mis. Daar naast ging hij met zijn opa ook naar
de Ma ri a kerk, waar de die pe be le ving van het ge demp te licht,
de glas-in-loo dra men, de gre go ri aan se ge zang en, het spel op
het or gel, de hele li tur gie, hem iets heel bij zon ders de den er va -
ren. Hij was net zo als ik, nog heel erg jong toen; en toch er -
voer hij de totale harmonie in zijn wezen. 

Nu la ter, noe men we dit een spi ri tu e le, mys tie ke er va ring,
om dat het al tijd heeft door ge werkt en nooit ver ge ten is. Wat
we dan ook zien, is dat je al tijd op zoek blijft, on be wust om
die heel die pe ge luks er va ring weer te mo gen be le ven. Het 
le ven biedt dit al les aan en ook Ton geeft er gehoor aan.

Hij kreeg pi a no les, leer de in zijn pa rochie kerk op het or gel
spe len en werd daar ook or ga nist. Zijn weg volg de daar na een
zo mer school op het The o so fisch Cen trum, waar bij hij de toen -
ma li ge bis schop ont moet te van de Vrij Kat ho lie ke Kerk. Zo
kwam hij in de ka pel St. Michael and all Angels te recht en be -
leef de het H. Lof weer op nieuw. Onbe wust wer den de we gen
vrij ge maakt om de weg op te gaan die bij hem pas te.

De mys tie ke sfeer was verd we nen na het tweede Va ti caans 
Con ci lie, ook in zijn kerk. Ton volg de daar om een ei gen weg
die hem aan sprak. Hij werd ge ïnteresseerd in de the o so fie en
volg de cur sus sen op het ter rein van het I.T.C. dat om ge ven is
door pracht i ge bo men en pa den die nu weer die die pe re ge voe -
lens bij hem naar bo ven ha len. Hij be gon te le zen in het Tho -
ma se vang elie en de be gel ei den de tek sten van Erik van Ruys -
beek raakten hem diep.

Zo vond ook Ton zijn weg te rug naar de dien sten in de
kerk, maar nu in de ka pel op het land goed. Ook Ton was weer
thuis aang eko men en wel diep bij zich zelf. De gnos ti sche tek -
sten, de ri tu a len van de H. Mis en het H. Lof die we hier in de
ka pel mo gen mee be le ven, vul len ook zijn hart met dank baar -
heid en vreug de, om dat deze op nieuw bij hem een be roe ring
te weeg breng en, een her ken ning van een be le ving die steeds
dieper kan worden.

Sa men pra ten de, ont dek ten we dat er een groei in spi ri tu a -
li teit had plaats ge von den, de the o so fie, de gnos tiek, de me di -
ta ties op stanza’s, het mo gen spe len op het or gel in de ka pel,
te za men met de be le ving van de dien sten, heb ben zijn be le -
ving van vroe ger doen uit groei en tot een kracht in het heden.

Voor mij was dit ge sprek een ech te ont moe ting.

Evelien van Aller 
gun de mij ook zo’n ont moe ting. Ook zij wil mij graag ver tel -
len over de weg die zij heeft af ge legd om te ko men tot waar ze 
nu is. Haar ver haal be gint van af haar jonge kind-zijn. Ze
noemt haar jeugd a-chris te lijk. Haar moe der heeft niet veel
met do mi nees en laat dat mer ken door de spot er mee te drij -
ven. Haar va der geeft haar wel ruim te. Toch be landt ze op een
chris te lij ke school, maar blijft daar met veel vra gen zit ten:
“Zijn de woor den die ik hoor, echt waar, of zijn het al leen
maar woor den?” Ook tij dens de mid del ba re school blij ven
deze vra gen door gaan en in haar stu den ten tijd komt ze in de
chris te lij ke ge loofs ge meen schap te recht van Taizé. Daar luis -
tert ze ie de re mor gen naar or gel mu ziek, wel ke klank en een
die pe uit wer king op haar heb ben. Ze noemt dit “een le vend
wa ter ge voel”. De “dode stuk ken” in haar, zo als zij dit ver -
woordt, wor den aang eraakt. Er ge beurt daar iets heel fun da -
men teels. Iets ve ran dert in haar: “ik weet niet hoe, ik wist al -
leen dat ik aang eraakt was, heel zacht, heel diep, ei gen lijk on -
voel baar. Ik wist het ge woon", zegt ze me. Te rug in haar ei gen 
om ge ving ont staat er een enor me hong er om al leen maar te le -
zen over het ‘esoterisch christendom’. Er tre den meer ver -
schui ving en op. Zo ve ran dert bij voor beeld ook haar vrien -
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denk ring. Ook gaat ze bij chris te lij ke groepjes kij ken en wordt 
steeds weer ge raakt, als ze het over Je zus heb ben. Het op mer -
ke lij ke is, dat haar ver stand wan trou wig blijft over alle uit -
spra ken die ze hoort, maar haar ge voel geeft aan, dat dit al les
van uit een wer ke lijk heid voor haar leeft. Te ge lij ker tijd wil ze
niet in een sek ta ri sche groep te recht ko men. Haar ge loof in
God is een wer ke lijk heid ge wor den, maar het Je zus beeld is
nog niet dui de lijk voor haar. In haar zoek tocht gaat ze nu naar
de Jood se bron, het Jo den dom. Ze neemt les bij rab bijn Ye hu -
da Aschke na zy, een eru diet ge leer de die zijn le ven heeft ge -
wijd aan het ver be te ren van de re la tie Jo den dom-Chris ten dom. 
Via het Jo den dom heeft zij de Bij bel le ren waarderen.

In haar scrip tie pro beert ze God te om schrij ven, zon der
‘Hem’ zo te kun nen noe men, van we ge het ra ti o ne le stu die kli -
maat, om zo een die pe re di men sie aan haar “psycho loog-in-
spé-zijn”, te ge ven. Een maal aang eraakt, voelt ze dat ze haar
vak op een an de re wij ze zal gaan uit oe fe nen. Ze her kent dat
het ver stand en het ge voel in een juis te ba lans moe ten zijn. Ze
vindt met ho des om een be te re ba lans te krij gen en vindt dit in

dans en be we gings ex pres sie. Ook de tech niek van het fo cus -
sen, waar bij het lui ste ren naar het lichaam iets waar de vols zegt 
over wat in ner lijk be weegt. Dat is ze gaan toepassen in haar
vorm van therapie.

Staps ge wijs gaat dit pro ces van gees te lij ke groei. Eve lien
stu deert in deze pe ri o de psycho lo gie en via een jeugd vriend
komt ze in een groep Holy Order Of MANS, (mys te ri on-aga -
pe-nous-sop hia), een groep waar de die pe re be le ving van re li -
gie voel baar en zicht baar is en waar ook de fi guur van Je zus
Christus centraal staat.

Voor haar zelf staat even eens cen traal het lui ste ren naar
haar zelf, naar het diep ste in haar en zo komt ze bij de weg van
de stil te via me di ta tie, die ze da ge lijks be oe fent. Ze heeft veel
ge leerd in kloos ters, voor al in Zun dert waar zij ge du ren de 20
jaar, jaar lijks een week ver blijft om te me di te ren. Stil te, het
heel al, de ster ren he mel, een er va ring van enor me en die pe vre -
de. Zo heeft Eve lien deze ge voe lens tot uit druk king ge bracht
in deze schil de ring (zie links bo ven).

Ze heeft in Nij me gen haar vriend le ren ken nen, die in een
klei ne me di ta tie kring woont, waar ze veel van haar vrije tijd te 
vin den is. In 1998 leest ze een van de boe ken van Pries ter Pa -
me ij er en wordt zo op het spoor ge bracht van de Vrij-Kat ho -
lie ke Kerk. Zo komt Eve lien in de Vrij-Kat ho lie ke Kerk ge -
meen te Amers foort en la ter in Naar den. Ze er vaart hier de
kracht van stil te, van me di ta tie en van ge bed in de ka pel en de
uit wer king van de “ge ne zings dienst” (H. Olie sel), vaak in de
vorm van een heel ster ke lief de.

Haar le ven heeft de weg ge volgd die haar het ge voel geeft
thuis te ko men en thuis te zijn. Ook nu weer was dit een heel
spe ci a le ont moe ting, die ik mee draag. ||

Mi an ne Bak ker, lid van de kerk ge meen te te Naar den.

* * *

Mis ti ge win te roch tend
Foto: Ru dolf Smit
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B O E K E N

Voorafgaand aan de vaste rubriek’ Boekeninfo’ hier allereerst 
twee opmerkelijke boeken die re cent verschenen zijn. (Red.)

Paul van Rooi jen: ‘Vragen om
de dood’. Uit ge ve rij Boeks cout, 
sep tem ber 2011
“In onze hui di ge wes ter se sa men le ving
er vaart men het als de ge woon ste zaak
van de we reld op al ler lei ge bie den keu zes 
te kun nen en mo gen ma ken. ‘Vragen om
de dood’ on der zoekt in wel ke mate zelf be -
schik kings recht de keu ze ruim te biedt voor 
een ge wenst mens waar dig le vens ein de in 
ge val van eu tha na sie en hulp bij zelf do -
ding. Onder zocht wor den de ju ri di sche
ob jec ti ve ring van het zelf be schik kings -
recht en de hui di ge straf uit slui tings grond
van de wet ge ving rond eu tha na sie en

hulp bij zelf do ding. De om stan dig he den die kun nen lei den tot een be -
sluit tot le vens ein de wor den in kaart ge bracht. Onder zocht wordt op
wel ke wij ze de ar ti cu la tie van het wils be sluit de be sluit vor ming van arts 
en pa ti ënt be ïnvloedt.”  Met een voor woord door dr. mr. Fons Dek kers.

Deze tekst op de ach ter kant van het boek ‘Vragen om de dood’
geeft ons een idee van de in houd. Dan blijkt dat in een klei ne 90 pagi -
na’s een ui terst com pact be toog op een heel hel de re wij ze te zijn neer -
ge zet. Op in houd wor den ach ter een vol gens in 4 hoofd stuk ken uit ge licht: 
zelf be schik kings recht (m.n. in ju ri di sche zin); de hui di ge re gel ge ving
rond eu tha na sie en hulp bij zelf do ding; be slui ten tot le vens ein de; ar ti cu -
la tie van het wils be sluit. In het vijf de, sa men vat tend en con clu de rend
hoofd stuk wordt e.e.a. op el kaar be trok ken. Want de rode draad blijft de
cen tra le vraag ‘in wel ke mate ef fec tu eert de hui di ge ju ri di sche vorm ge -
ving van het zelf be schik kings be gin sel eu tha na sie en hulp bij zelf do ding
als mens waar dig le vens ein de zo als be oogd door be trok ke nen.’ 

Het is een verd ien ste van de schrijf ster te noe men dat deze com -
plexi teit zo com pact en ge de gen is neer ge zet. In haar be toog zit een
dui de lij ke lijn. Hoofd- en bij za ken wor den goed ge schei den. De com -
plexi teit van de pro ble ma tiek komt uit de verf. De di ver se thema’s en
over we ging en van uit fi lo so fie, psycho lo gie, ethiek en recht wor den
even wich tig met el kaar ver enigd. Er is aan dacht voor de ´har de´zo wel
als de ´zach te´ kan ten van het on der werp.

Dit werk je lees je niet zo maar voor de vuist weg. Hier moet je even 
voor gaan zit ten. In het no te nap pa raat staat di k wijls aan vul len de in for -
ma tie, die een ver hel de ring en verd ie ping biedt van het geen be spro -
ken wordt. Wist u bij voor beeld dat het CBS een tien tal ca te go rie ën
han teert voor de, he laas, ge slaag de su ïcides? Dat zet de le zer toch
ook weer di rect aan tot re flec tie ten aan zien van de ei gen beeld vor -
ming van ‘een goe de dood’. Zo wil je niet dood gaan. Hoe dan wel? Het 
is geen een vou di ge kost, maar een uit ge brei de li te ra tuur lijst van 3
pagina’s biedt hand vat ten voor verd er le zen en verd ie pen. Het is een
boek waar uit veel is op te ste ken. Het is ui terst prak tisch en geeft te ge -
lij ker tijd ‘voer’ voor diep gaan de re flec tie.

Het boek kan het mak ke lijkst wor den be steld bij de uit ge ver:
www.boeks cout.nl

“Ve ran de ring en in de lucht. 2012 en verd -
er…
12 be wust zijns ve ran de ren de en kri ti sche
com men ta ren”
Het is het ver volg op “Wel kom in de 2012
hype. Wel ke hype?”
Zo wel in het nieu we als het vo ri ge boek wer -
den twaalf men sen uit ge no digd om hun kri ti -
sche vi sie te ge ven op het om stre den fe no -
meen 2012. Het boek geeft een ge va rieer de
kijk op hoe wij en onze we reld in snel tem po
in vele op zich ten ve ran de ren.

Het boek be vat (deels ook per soon lij ke)
bij dra gen van Wil lem Glau de mans, Anton

Blok, War ner Hem ste de, onze wel be ken de Ojas Th. de Ron de, Bi kram 
Lal ba ha doer sing, Her bert Erke lens, Jan Storms, Kush Vis ser, Pe ter
Toon en, Jos Kes ter, Han van Straat en en onze hoofd re dac teur

Aat-Lambèrt de Kwant die be hal ve een kri ti sche bij dra ge over 2012
ook Mar cel Mes sing in ter viewt.

Een ci taat uit de bij dra ge van de astro loog-eco noom Han van
Straat en:”We we ten niet hoe de toe komst zich zal ont vou wen. Maar
één ding is ze ker: het hangt van ie ders in ten tie, fo cus en ac tie af hoe
de nieu we tijd uit zal gaan zien. Er hangt wer ke lijk iets in de lucht. De
kern van de nieu we my the zal zijn dat de mens zijn ver bin ding met het
uni ver sum her stelt en daar mee ver lost zal zijn van zijn su pe ri o ri teit en
zijn af ge schei den heid, de kern van zijn pro ble men. De cy clus is rond.
We gaan te rug naar huis.”

“Ve ran de ring en in de lucht” wordt uit ge ge ven door Tat twa, 
kost € 25,95 en is ver krijg baar in de boe kwink el.

Boekeninfo
Aat – Lambèrt de Kwant

Pe ter Slo ter dijk: Je moet le ven ve ran de ren.
2011, Boom
Als ex be vin de lijk-ge re for meer de, die heel veel
moest en veel niet mocht, ga ik stei ge ren bij ti tels
van boe ken die zeg gen dat ik weer iets moet. Maak
ik zelf wel uit, denk ik dan. Maar Pe ter Slo ter dijk die
zijn nieu we boek de ti tel mee gaf van “Je moet je le -
ven ve ran de ren” wil ik graag ver ge ven. Deze hoog le -
raar fi lo so fie en est he ti ca aan de Hoch schu le für Ge -
stal tung te Karlsru he en aan de Uni ver sität für ang -
ewand te Kunst in We nen, pro vo ceert nu een maal
graag en had mij even op de kast.

De mens is, zo zegt hij, een we zen dat niet met het le ven zo als dat ge ge -
ven is ge noe gen neemt. Hij oe fent zich voort du rend om het te ve ran de ren
en zich zelf te her schep pen. Hier voor geeft hij zich over aan ri tu e len, oe fe -
ning en trai ning. Slo ter dijk pre sen teert de ge schie de nis van deze tech nie -
ken, die de mens tot mens ma ken en hem in staat stel len op ge zet te tij den 
bo ven zich zelf uit te stij gen en het on waar schijn lij ke te be rei ken.

Waar heb ik dit zo ong eveer meer ge hoord, dacht ik. Uit het re gis -
ter in het boek blijkt dat Slo ter dijk be won de ring voor Osho toont. Hij
om schrijft Bhag wan als een Witt gen stein van de gods dien sten.

Deze spi ri tu e le leer mees ter (‘oefenmeester’ in het jar gon van Slo -
ter dijk) voel de vol gens hem feil loos de ne o li be ra le tijd geest aan, toen
hij aan het ein de van zijn le ven zijn naam ve ran der de in ‘Osho’, waar -
mee hij voor zich zelf een ‘label met toe komst per spec tief creëerde’, vol -
gens Slo ter dijk een sterk staal tje van ‘rebranding’.

Je moet de we reld ve ran de ren, zegt Slo ter dijk waar mee hij op de
lijn zit van Osho die zei dat “de eni ge ech te ve ran de ring en al leen van
de re bel te ver wach ten zijn. Waar mee hij be doelt dat je in je zelf de we -
reld moet ve ran de ren om daar mee een re bel te wor den. 

‘Talloze re vo lu ties zijn uit ge pro beerd. So ci a lis me, com mu nis me,
fe mi nis me en vele an de re re vo lu ties, zij heb ben de we reld niet ver be -
terd, niet mooi er ge maakt. Want ze heb ben alle de mens niet ve ran -
derd. De mens bleef steeds het zelf de. De re bel ve ran dert zich zelf door 
zijn be wust zijn te ve ran de ren. En als er meer re bel len zijn, zal lang za -
mer hand de sa men le ving ook ve ran de ren.’

Het boek is de sluit steen in een oe u vre, waar in de be strij ding van
cy nis me en het pro pa ge ren van een po si tie ve an tro po lo gie de lei dra -
den zijn. Als je niet cy nisch bent en je weet dat de mens onaf is, dan
kun je je zelf mens ma ken, stelt Slo ter dijk. 

Jan Bor: Een (nieu we ge schie de nis) 
van de fi lo so fie. Bert Bak ker 2011
In zijn nieu we boek re kent Bor af met de op vat -
ting dat het denk en van de denk ers van India en
Chi na, slechts een voor ge schie de nis was van de
ech te ge schie de nis van het denk en, die in het
Grie ken land van Tha les zou zijn be gon nen. Ein -
de lijk, ver zucht te ik, na le zing van dit boei en de
boek, want ik had me al va ker ver won derd over
deze be perk te vi sie.

Bor plaatst tot mijn opluch ting de ge schie de -
nis van de wes ter se fi lo so fie in het bre de re ver -
band van de Azi a ti sche fi lo so fie. In het boek

wor den de denk beel den van de fi lo so fen in de his to ri sche tijd be han -
deld. Vol gens de oude op vat ting zou de ge schie de nis van de fi lo so fie
in Grie ken land zijn be gon nen. Ver vol gens zou de fi lo so fie zich in een
rech te lijn door de tijd heen rich ting Eu ro pa ont wik ke len. Wat India en
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Chi na aan wijs ge ri ge idee ën had den voort ge bracht, zou slechts voor -
ge schie de nis zijn. In dit boek cor ri geert Bor dit eu ro cen tri sche voor oor -
deel. De fi lo so fie ont stond op ten min ste drie plaat sen in de we reld:
India, Chi na en Grie ken land. Bo ven dien be gaf het Griek se denk en
zich na de neer gang van het wes te lij ke Ro mein se Rijk oost waarts.
Daar na vond het een vol waar di ge erf ge naam in het is la mi ti sche
denken.

Jan Bor stu deer de fi lo so fie, ver bleef in een zen tem pel in Ky o to en
blijft heen en weer pen de len tus sen Oost en West, wat mo ge lijk ook
zijn stel ling na me in het boek ver klaart.

In het des tijds schit te rend uit ge ge ven en nog steeds ver krijg ba re uit -
ge ven boek De ver beel ding van het denk en (1),  dat hij re di geer de werd al 
aan dacht ge schonk en aan zo wel het oos ter se en het wes ter se denk en.

In dit boek ge schre ven door twaalf au to ri tei ten kwam niet-wes ter se 
wijs be geer te uit voe rig aan de orde. Jan Bor heeft voor zijn ei gen boek
de zelf de for mu le ge bruikt en be han delt de zelf de on der wer pen in de -
zelf de volg or de.

Een (nieu we) ge schie de nis van de fi lo so fie is een boek waar je
echt voor moet gaan zit ten. Bor biedt de le zer nieu we in vals hoe ken
over de ge schie de nis van de fi lo so fie, maar de uit leg is soms wat al te
sum mier, maar het kan wel licht ook niet an ders in zo’n be knopt boek. 

Toch biedt hij met dit boek een heel toe gank elij ke ge schie de nis
van het denk en. Bor be schrijft de gro te en min de re stro ming en in het
denk en, van het ver re ver le den tot he den. Wat mij heeft ver rast, is dat
veel aan dacht gaat naar die an de re as pec ten van het denk en en die ik 
in an de re boe ken node heb ge mist!

Het denk en van India en Chi na ver toont vol gens Bor in de vele ra -
ti o ne le we gen die be wan deld zijn, een ong eken de rijk dom, raf fi ne ment 
en diep gang, en loopt daar in, ver re van ach ter bij de Griek se fi lo so fie.

Te rug blik kend con sta teert Bor dat, ter wijl het Griek se denk en voor -
al was ge fo cust op het vin den van een blij ven de sub stan tie die ten
grond slag ligt aan de ve ran der lij ke ver schijn se len, de kam pen op dit
punt in de Indi a se fi lo so fie verd eeld zijn. Een hoofd stroom erin gaat uit
van een blij ven de, in zich zelf rus ten de wer ke lijk heid. De boeddhis ti -
sche fi lo so fen daar en te gen be na druk ken de ver gank elijk heid van de
ding en en lei den daar uit de ogen blik ke lijk heid van al les en het il lu soi re 
van be we ging af. Maar ook de Chi ne se denk ers staan open voor het
fun da men teel ve ran der lij ke en ver gank elijk heid van de na tuur; dat leidt 
ech ter niet tot een ont ken ning van tijd en be we ging. De we reld is in
hun ogen in te gen deel een spon taan wor dings pro ces, een pro ces van
on der bro ken en sub stan tie lo ze ve ran de ring. Dus niet de be we ging en
de ve ran de ring zijn het pro bleem – zo als in het Griek se denk en – maar 
stil stand, het blij ven de, vas te sub stan ti ële.

Bij zon der boei end is wat hij hier na schrijft over het be gin van het
Chi ne se denk en, ook al is dit be gin in ne ve len ge huld.

Je moet voor dit boek echt gaan zit ten, maar dan biedt het de be -
gin nen de ge ïnteresseerde in fi lo so fie een heel over zich te lijk en lees -
baar ver haal van deze rij ke ge schie de nis van het denk en, en de exis -
ten ti ële vra gen die wel de ge lijk deel uit ma ken van de mens heid, en ve -
len, voor al in deze tijd van cru ci a le ve ran de ring en en cri sis meer dan
ooit be zig houdt.

(1) De ver beel ding van het denk en. Con tact 1995, 2000, 2004. 

Amo da Jee van: God leeft in al les. 
Li bre ro 2009
In dit boek richt Jee van zich recht streeks tot de 
wijs heid die in ie der van ons schuilt. Niet op
een goe roe of le raar, maar op die in ons zelf.
Ze her in nert ons er aan dat ie der een en al les
een ui ting van God is. Zij ver telt hoe ons hoe
wij, door in zicht van ons da ge lijk se le ven toe te 
pas sen, onze ei gen re a li teit en die van de we -
reld om ons heen kun nen ve ran de ren. Haar
boek is een mo dern, en voor al ge voe lig boek.
Het spi ri tu e le werk van de au teur is ge richt op

de op vat ting dat God in al les en een ie der aan we zig is. In haar boe ken 
en le zing en wil Jee van de weg wij zen naar een har mo nieus le ven vol
over ga ve. 

Voor al de men sen van de 21ste eeuw wor den aang espro ken: ‘We
moe ten de on ver mij de lij ke waar heid on der ogen zien: de we reld ver -
keert in een cri sis en al leen een to ta le spi ri tu e le om wen te ling kan de
ca ta stro fe nog af wen den.’ Het door de au teur ge pro pa geer de ont wa -
ken is ge ba seerd op een al om vat tend vi si o nair denk en over een com -
ple te po si tie ve ve ran de ring van je le ven en de we reld als de mens zich 
open stelt voor de Ene die Alles is. De weg naar de om wen te ling is

verd eeld in ze ven stap pen, door haar ‘poorten’ ge noemd - eind i gend
met het op gaan in God, nu en hier. Het boek is ge richt op een pu bliek
dat open staat voor een ho lis ti sche le vens vi sie. 

Amo da Maa Jee van wijst op wat zij noemt de ver lich te mys ti cus en 
21e-eeuw se pro feet Osho, die voor de nieu we mens die in ont wik ke -
ling, is de naam Zor ba de Boeddha be dacht. ‘Hij (of zij) ge niet van de
we reld se ge noe gens, maar laat zich er niet door ge vang en hou den. Hij 
stapt in de we reld om te wer ken en te ma ken; hij stapt in zich zelf om
zijn spi ri tu e le be wust zijn te ont wik ke len. Hij voelt zich vol le dig thuis in
zijn lichaam en kent zijn ware Boeddha-aard. Hij leeft be wust en is zich 
be wust van Lief de en Waar heid in elk as pect van het le ven: van eten
tot seks, van werk tot geld, van re la tie tot om ge ving. Je ont wik ke len tot
een Zor ba de Boeddha be te kent een vol le dig mens te zijn die in har -
mo nie leeft met de we reld en God her kent in al les en ie der een.’

Joke Lit jens: De reis naar bin nen. Twaalf
vrou wen en de kracht van hun spi ri tu a li teit.
Ten Have 2011
In De reis naar bin nen staan por tret ten van twaalf 
ster ke vrou wen, die ge knokt heb ben om ui tein de -
lijk hun le ven te lei den zo als ze dat zelf wil den.
Ook op spi ri tu eel ge bied heb ben ze vaak ge wor -
steld om hun ei gen weg te vin den. Deze vrou wen 
heb ben ja ren lang ge zocht om ui tein de lijk de spi ri -
tu e le reis naar bin nen te kun nen ma ken; ook
Joke Lit jens zelf. De ge por tret teer de vrou wen
heb ben een zeer di ver se ach ter grond: van boe rin 
tot ab dis en van ver pleeg kun di ge tot ad vo caat.

Ges preks part ners als Anne miek Schrij ver, Su san van der Schot en
Anne lien de Win ter-Wijf fels pas se ren de re vue. Ook schetst Joke Lit jens 
een open har tig por tret van zich zelf. Alle ge sprek ken gaan over de be te -
ke nis van het ge loof in het le ven van de vrou wen. Ie der in ter view wordt
af ge slo ten met een im pres sie van de schrijf ster over de per soon die zij
ge spro ken heeft. Het boek is res pect vol en lief de vol ge schre ven. Het be -
licht vele kan ten van het ge loof en de be te ke nis daar van in het da ge lijks
le ven. De ge ïnterviewden heb ben al len een chris te lij ke ach ter grond.
Joke Lit jens werk te veer tien jaar bij de KRO als me di a pas tor. In juni
2010 be gon ze voor zich zelf in Werk plaats voor de Ziel. Ze leidt re trai -
tes en pel grims rei zen, en treedt op als in spi ra tor tij dens works hops en
lezingen.

Choy am Trung pa: Je ge zon de kern; 
Een boeddhis ti sche be na de ring van de
psycho lo gie, Ten Have 2011
De Ti be taan se mees ter Go jim Trung pa
(1940-’87) licht toe hoe van uit de boeddhis ti -
sche de fi ni tie van ge zond heid, het be lang
van me di ta tie en be stu de ring van onze ei -
gen geest, ge ko men kan wor den tot be grip
voor en wer ken met an de ren. Er zijn drie de -
len: Me di ta tie, Geest en Psycho lo gie waar bij 
die per ing egaan wordt op me di ta tie, be grij -
pen van de aard van de geest, ont wik ke ling
van het ego en neu ro ses van uit boeddhis -
tisch per spec tief en hoe te wer ken met an -

de ren van uit de be oe fe ning van me di ta tie. 
In het ge he le boek wordt tel kens ver band ge legd met wes ter se psy -
cho lo gie/psychot he ra pie. Door de unie ke, prik ke len de wij ze van woord- 
en be grip peng ebruik geeft Trung pa een ver fris sen de kijk op de wes ter -
se psycho lo gie en te ge lijk verd ie pend in zicht in de boeddhis ti sche psy -
cho lo gie. Inspi re rend boek voor die ge nen die meer zicht wil len heb ben
op boeddhis ti sche psycho lo gie en wat dit be te kent voor wer ken met
men sen. De wes ter se psycho lo gie gaat voor bij aan kern thema’s van
ons be staan zo als le vens angst en hard voch tig heid. Het boeddhis me
biedt van uit zijn (ho lis ti sche) per spec tief waar de vol le aan vul ling en. De
boeddhis ti sche be na de ring gaat er van uit dat we al le maal ge bo ren
wor den met een fun da men te le gees te lij ke ge zond heid. Chögy am
Trung pa helpt de le zer om zich zelf en an de ren met deze ge zon de kern 
in con tact te brengen.

Siddhart ha Muk her jee: De kei zer al ler ziek tes - Een bi o g ra fie van
kank er. 2011. De Be zi ge Bij.
Kank er is on los ma ke lijk ver bon den met onze sa men le ving: naar ma te
we als mens lang er le ven, zor gen we on ver mij de lijk voor meer kwaad -
aar dig groei en de cel len. Anders dan vaak wordt ge dacht, is kank er
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geen re cent ont sta ne ‘welvaarts ziek te’. In dit
boek be schrijft de Ame ri kaan se on co loog
Siddhar t ha Muk her jee de ge schie de nis van
de me di sche strijd te gen deze gro tes ke, veel -
zij di ge ziek te. Wat is er de af ge lo pen vier dui -
zend jaar ve ran derd aan be han de ling en
prog no se, en wat zou den we la ter in dit mil -
len ni um kun nen ver wach ten? 

In 2004 vroeg een vrou we lij ke pa ti ënt
Siddhart ha Muk her jee naar de ge schie de nis
van de ziek te waar te gen zij streed. Ver geefs
zocht Muk her jee naar een boek dat hij kon
aan be ve len. Zo’n 5000 boe ken zijn er over
kank er ge schre ven, maar een his to risch over -

zicht ont brak. Muk her jee be sloot om de ont wik ke ling en in het me disch
denk en over kank er zelf in kaart te breng en. Het boek leest als een li -
te rai re thril ler, met kank er als hoofd per soon. De kei zer al ler ziek tes is
een over rom pe lend en aang rij pend boek over een ziek te waar we,
dank zij nieu we in zich ten in wat kank er is, wel licht mee kun nen le ren le -
ven in plaats van er aan te ster ven.

Siddhart ha Muk her jee be spreekt de ge schie de nis van de ziek te,
van af de eer ste ge do cu men teer de ge val len tot de te gen woor di ge tijd,
het me disch on der zoek en de ver schil len de be han de lings met ho den, en
werpt een blik voor uit naar toe kom sti ge ont wik ke ling en. Het unie ke van
dit boek is dat de au teur alle fa cet ten van kank er in een to taal vi sie heeft
sa meng evat en de ei gen tijd se be na de ring vol gens het ‘human interest’
in een func ti o neel-dra ma ti sche, voor ie der een be grij pe lij ke stijl volgt.

Tim Parks: Leer ons stil te zit ten -
 Een scep ti cus zoekt zin en ge zond heid.
2011 Arbei ders pers
Een aan tal boe ken in deze ru briek dank ik aan
het zeer in for ma tie ve pro gram ma “boe ken”dat
ie de re zon dag op Ne der land 1 wordt uit ge zon -
den. Wil lem Brand is een be vlo gen en eru diet
in ter vie wer. In zijn pro gram ma was on langs
ook Tim Parks die aan schoof om te ver tel len
over zijn boek “Leer ons stil te zit ten”, een diep
per soon lijk ver slag van zijn strijd met zijn plas -
pro ble men. Bij een der ge lijk on der werp doemt
wel licht al snel de vraag op welk pu bliek hij

hier mee wil be rei ken. Het ui ter lijk van dit boek en de in houd blij ken
ech ter twee zeer ver schil len de ding en te zijn. De ach ter flap kon digt al
aan dat Parks ui tein de lijk zijn toe vlucht neemt tot adem ha lings- en ont -
span nings oe fe ning en en de foto op de voor kant laat hem ge heel in wit
ge kleed zien, pein zend bij een im po san te wa ter val. Het zou ge rust
thuis land Ita lië of ge boor te land Enge land kun nen zijn, maar het is vast
India. De sug ges tie van ‘newage propaganda’ is daar mee ge wekt,
maar wordt on mid del lijk ont kend op de ach ter flap: ‘New age is niet be -
paald zijn sce ne.

Leer ons stil te zit ten is ech ter veel meer dan een waar ge beurd
ver haal over Parks’ pijn bij het plas sen. Zijn wei ge ring om zon der dui -
de lij ke me di sche in di ca tie een ope ra tie te on der gaan, brengt hem tot
een con fron ta tie met zijn le ven als au teur, aca de mi cus, ka jak ker en –
pas in de laat ste plaats – huis va der. Het ver slag van zijn zoek tocht
naar ver lich ting van de pijn wordt daar mee een me di ta tie op be wust le -
ven. Ge na de loos eer lijk en met een aang enaam dro ge hu mor ver telt
Parks over zijn angst uit ge maakt te wor den voor hy pochon der en zijn
nood zaak ge waar deerd en ge pre zen te wor den. Zijn aan vank elij ke ont -
ken ning van de pijn komt voort uit een angst om te veel te zwel gen in
zijn ei gen lij den. Een angst die niet al leen heel her ken baar is, maar bo -
ven dien ui ter ma te hu mo ris tisch ge ïllustreerd wordt. Hij vindt on der an -
de re soe laas bij een Ame ri kaans zelf hulp boek, shi at sum as sa ge, maar
voor al bij Vi pas sa na-me di ta tie door John Co le man. De hoofd mens
Parks wordt meer en meer een er va rings mens, die be ter kan om gaan
met zijn eeu wi ge ner veu ze ver zet te gen au to ri teit en dogma’s (zijn va -
der was pre di kant).

Dit ta op den Dries: Voor zie ne om stan dig he den - Als je al ziet wat
er nog gaat ge beu ren. Ten Have 2011
Een sterk voor ge voel, een im puls, een beeld of een droom. Soms over -
komt het men sen dat ze zien of voe len wat er in de (na bije) toe komst
gaat ge beu ren. Die er va ring heeft een gro te im pact op hun le ven. Pa ra -
psycho lo gen ne men aan dat tus sen de 10 en 15 pro cent van de Ne der -
land se be vol king een grens over schrij den de er va ring krijgt: pre cog ni tie.

Deze men sen heb ben een unie ke, voor spel -
len de be le ving an een gebeur te nis of er va ring 
die op een la ter tijd stip wer ke lijk plaats vindt;
soms duurt het ogen blik ken voord at de voor -
spel ling uit komt, soms we ken, soms ja ren. De
ver ha len rond pre cog-ni tie zijn fas ci ne rend, de 
ver kla rin g en van het fe no meen zijn nog al tijd
in ne ve len ge huld.

Dit ta op den Dries in ter view de voor dit
boek ge wo ne men sen met bij zon de re ver ha -
len. Ze ver tel len open har tig over die in dru -
kwek ken de er va ring(en), die ze nooit zul len
ver ge ten. Me de wer kers van het Pa ra -
psycho lo gisch Insti tuut in Utrecht ge ven na -
de re uit leg over het fe no meen pre cog ni tie.

Een in ter view met Hans Ger ding (fi lo soof en pa ra psycho loog) en
Hein van Don gen (fi lo soof), bei den ver bon den aan het Pa ra psycho lo -
gisch Insti tuut in Utrecht, verd ui de lijkt het beeld van pre cog ni tie op een 
we ten schap pe lij ke ma nier. Bei de fi lo so fen ver tel len dat ze bij dit ver -
schijn sel nog vaak op on be grip dui den. Ook on der zoe ken naar pre cog -
ni tie heb ben aang eduid dat het ver schijn sel wel de ge lijk voor komt, al
ge lo ven veel men sen hier nog niet in. 

Alber ti Vil lol do: De sja ma nis ti sche ver -
lich ting. Ankh-Her mes 2011.
Inten se ge beur te nis sen – denk aan het
aang aan van re la ties, het ver lies van dier ba -
ren, het krij gen van kin de ren, rou wen of
ernstig ziek wor den – ver oor za ken emo ties
die lang in ons sys teem blij ven zit ten; zij
ver vui len ons let ter lijk. Vaak wor den deze
emo ties door ons niet of nau we lijks goed
ver werkt. Door ge bruik te ma ken van sja ma -
nis ti sche wijs he den ge com bi neerd met de
nieuw ste in zich ten van de neu ro bi o lo gie laat 
Vil lol do ons zien hoe we, door deze emo ties 
te ver luch ten en echt te voe len, het juis te

pad kun nen blij ven be wan de len. Ini ti a ties wor den kracht i ger door per -
soon lij ke uit da ging en aan te gaan. We le ren om op po si tie ve wij ze
men sen en si tu a ties los te la ten, we wor den heel, we wor den schoon
en kun nen te rug ke ren naar onze na tuur lij ke in ner lij ke rust. 

In het boek wor den pa ral lel len ge legd met, on der an de re, de my the 
van Eros en Psyche, waar in de idee ën, ge loofs over tui ging en en leer -
stel ling en van het sja ma nis me wor den ver mengd en op een in te res -
san te ma nier uit ge legd. Ui tein de lijk geeft Vil lol do het sja ma nis me een
nieuw, mo dern kleed je waard oor hij te ge lij ker tijd dat zelf de sja ma nis me 
tot een ho ger, min der ar cha ïsch, ni veau ver heft. Aan het eind van zijn
boek zegt hij: “Net zo als Krish na in de Bha ga vad Gita aan de aar ze len -
de Arju na dui de lijk maakt, kun nen wij in het le ven of op het spi ri tu e le
pad niet sla gen door uit da ging en te ont lo pen en in ac tief te blij ven. We
moe ten onze rol in het le ven spe len, naar onze ei gen aard, maar op
een ont hech te ma nier en in de we ten schap dat iets gro ter is dan wij -
zelf, via ons han delt “

Alber to Vil lol do is psycho loog en me disch an tro po loog en heeft ge -
du ren de twin tig jaar de sja ma nis ti sche he a ling tra di ties van de oude
Inca’s be stu deerd.

Joy van der Stel: De kracht van mijn on -
macht - Het le vens ver haal van een in spi -
re ren de vrouw. Suc ces boe ken 2009.
Het le ven als eer ste ‘zakenvrouw van het
jaar met een licha me lij ke be perking’ ging
niet be paald over ro zen. Joy van der Stel
wor stel de met een be hoor lij ke spas ti ci teit,
maar wist zich dank zij de in zet van haar ou -
ders en haar ei gen be wo ners waar di ge wils -
kracht een toch ei gen, zelf stan dig le ven als
ma na ge ment coach in de ‘grote wereld’ op te 
bou wen. De vele ope ra ties en haar ver blijf in 
re va li da tie- en ge hand i cap ten in stel ling en
wak ker den bij haar een enor me vecht lust en
het door zet tings ver mo gen aan – die door

haar di rec te om ge ving niet al tijd wer den be gre pen. In haar privéle ven
weet zij zich, ter wijl haar fa mi lie uit el kaar valt, vech tend te gen on wil, on -
be grip en een bu reau cra ti sche woes tijn, niet al tijd even wei nig di plo ma -
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tiek en veel ei send, de weg naar een zelf stan dig le ven als echt ge no te en 
moe der te schep pen.Dit boek is een ont roe rend en in spi re rend ge schre -
ven le vens ver haal over een jonge vrouw met een enor me vech ters men -
ta li teit die haar ‘kleine wereld’ blij vend weet te ver la ten.

De slot zin nen zijn veel zeg gend. Als haar doch ter tje Star wordt ge -
bo ren, kijkt ze trots naar dat klei ne mens je in haar ar men en voel de de 
steun van haar lief in haar nek: “Wat ben ik blij met de kan sen die ik
heb gekregen’, fluis ter de ik hem toe. “Ja, om dat je ze ten vol le benut’,
fluis ter de hij te rug.

Cat ha ri na Win de me ij er: Scha duw van 
de lief de - Een spi ri tu e le le vens reis. 
Ten Have 2011
Het ver haal van een vrouw die met vol le
over tui ging haar spi ri tu e le le raar wil vol gen,
maar op die weg ook zich zelf te genk omt.
Haar gees te lij ke ont wik ke ling heeft ech ter
een dui de lij ke scha duw zij de, en een hoge
prijs. Aan het eind van de ja ren ne gen tig
volgt zij een work shop bij Sri Va su de va, een 
spi ri tu eel le raar uit Tri nid ad. Diens spi ri tu e le
bood schap – on voor waar de lij ke lief de zit in
je zelf – raakt haar diep in haar hart. Ze
wordt zijn vol ge linge, on der houdt een in ten -
sief schrif te lijk en te le fo nisch con tact en
brengt jaar lijks een be zoek aan zijn ash ram

in Tri nid ad. Als mens groeit Cat ha ri na, ze ac cep teert zich zelf steeds
meer zo als ze is. Maar deze ve ran de ring blijft niet zon der con se quen -
ties. Haar wens om de goe roe te vol gen heeft dra ma ti sche ge vol gen
voor haar re la tie en gezin.

Sri Va su de va heb ik enk ele ke ren mee ge maakt en ook ge ïnterviewd 
en be grijp daar om hoe hij op Cat ha ri na Win de me ij er en vele an de ren
een on uit wis ba re in druk maakt. In het in ter view zei hij on der meer: Door -
dat je in on we tend heid of spi ri tu e le duis ter nis leeft, ben je je niet be wust
van deze mees ter in je. De Hoog ste Mees ter is God zelf – het Gods be -
wust zijn in je zelf, maar dat ben je je niet be wust. Je gaat het bui ten je -
zelf zoe ken, naar een goe roe, le raar of wat dan ook. Wie die per in me di -
ta tie is ge gaan, merkt dat de goe roe in je zelf is. Het Uni ver se le Be wust -
zijn dat over al be staat, is ook in je, als je God de lij ke Zelf dat de ech te
Goe roe is. De fy sie ke goe roe die zich in een lichaam be vindt, is de ge ne
die je be wust maakt van deze goe roe in ons.”

Het boek is en pret tig lees baar en heel open har tig ge schre ven en
waar in je ook ken nis neemt van het ge dach te goed van sri Va su de va.

Cat ha ri na Win de me ij er, au teur van “Het Bom men meis je” (2010) en 
“Scha duw van de Lief de” (2011) is het pseu do niem van Jay an ti (Jet ty)
van der Meer. In 1985 stu deer de ze als re gis seur af aan de The a ter -
school Amster dam. Van 1993 tot 2010 werk te zij als loop baan coach
en re ïntegratieconsulent. In 2001 start te ze haar ei gen be drijf: In Sour -
ce Trai ning & Co aching

Daphne Rose King ma: Als het (l)even te gen -
zit - Een emo ti o neel en spi ri tu eel hand boek
Unie boek 2011.
Haar in 2000 ver sche nen boek Toe komst van de
lief de heeft me des tijds ge raakt en ook in haar
nieu we boek laat zij in tien prak ti sche en re a lis ti -
sche stap pen zien hoe je om kunt gaan met te -
gen slag zo als ziek te, ver lies, schei ding, ont slag of 
een com bi na tie hier van. Wie een zwa re pe ri o de
door maakt, heeft dit boek no dig – zegt Ma ri an ne
Wil li am son.

Wat kun je doen als het al le maal even te -
gen zit? Op deze vraag geeft King ma in haar op beu ren de boek ant -
woord. Door de een vou di ge, maar ef fec tie ve oplos sing en leer je hoe je 
emo ti o neel en spi ri tu eel kunt groei en in moei lij ke tij den en hoe je ver -
vol gens weer baar der wordt in de toe komst. In het mid den van de cha -
os heb je vaak meer kracht en moed dan je denkt! King ma schreef eer -
der twaalf aan spre ken de boe ken, met name over lief de en re la ties. 

Ke vin Nel son: De god de lij ke her sen stam - Een neu ro loog ver -
klaart bij na-dood er va ring en. Ten Have 2011.
Hoog le raar Ke vin Nel son geeft in “De god de lij ke her sen stam” bi o lo gi -
sche ver kla ring en voor onze diep ste spi ri tu e le er va ring en zo als bij -
na-dood er va ring en (BDE’s), uit tre ding en en mys tie ke een wor ding. Hij
was in staat er va ring en van zijn ei gen pa ti ënten, maar ook ge tui ge nis -

sen van oude mys ti ci te dui den. Nel son
neemt ons mee naar wat hij ‘de grens ge -
bie den van het bewustzijn’ noemt, er gens
tus sen wa ken, be wus te loos heid en dro men 
in. Vol gens hem ko men spi ri tu e le er va ring -
en tot stand in de her sen stam, het pri mi tief -
ste deel van onze her se nen. Op ba sis van
der tig jaar on der zoek komt hij tot de con -
clu sie dat spi ri tu a li teit deel uit maakt van
onze bi o lo gi sche na tuur, net als ons over le -
vings in stinct en onze sek su e le drif ten. Dat
zou vol gens hem wel eens kun nen be te ke -
nen dat ook die ren met een ver ge lijk ba re
her sen struc tuur der ge lij ke (mys tie ke) er va -
ring en heb ben. Wel licht een on der zoeks-
ter rein voor Dick Swaab? 

Nelsons’ boek en con clu sies wer den (en dat is niet zo ver won der -
lijk) door Swaab – au teur van Wij zijn ons Brein – met in stem ming ont -
vang en en ziet bij Nel son zijn ei gen ge lijk be ves tigd. Swaab heeft niets 
met BDE’s. Ke vin Nel son is wel is waar min der dog ma tisch dan Swaab,
maar is wel van me ning dat het brein tij dens een le vens be drei gen de
cri sis over scha kelt naar de REM-fase. (Ra pid Eye Mo ve ment) Dit is de
fase van slaap waar in we zeer ac tief kun nen dro men. Hij gaat zo ver
door te be we ren de BDE met de toe stand van schijn dood te ver ge lij ken 
waar in prooi die ren te recht kun nen ko men na dat ze door een roof dier
ge gre pen zijn. Ver der staat het voor Nel son vast dat het brein tij dens
een BDE niet in het minst de dood na bij is. ‘Het leeft en is be wust.’ Niet 
zo ver won der lijk dat hij van uit zijn vi sie niet die van de Ne der land se
car di o loog Pim van Lom mel deelt, die stelt dat de pa ti ënten uit de Ne -
der land se BDE-stu die “kli nisch dood” wa ren. Het voert te ver hier verd -
er op in te gaan. Nel son ven ti leert zijn vi sie dat ook de meest ver he ven 
spi ri tu e le er va ring en niet meer zijn dan zeer com plexe her se nac ti vi tei -
ten, met ver ve, maar laat toch eni ge ruim te over voor nu an ces. Wat
wel op valt, is dat hij de BDE, in te gen stel ling tot Swaab en Woer lee
met meer res pect en nu an ce be na dert. Toch is het de vraag of hij ooit
zal er ken nen dat spi ri tu e le er va ring en meer zijn dan sim pel weg com -
plexe her se nac ti vi teit. In zijn na woord vraagt hij zich ten slot te af hoe
het zou zijn als we over een mid del be schik ken dat ons door zijn uit -
wer king op een spe ci fiek her seng ebied het won der baar lij ke zou la ten
be le ven. Of een an der mid del, ver fijn der dan psi lo cy bi ne, dat na tuur ge -
trouw de mys tie ke er va ring sti mu leert, waard oor we in een toe stand
van ‘eenheid’ wor den ge bracht, of zelfs dich ter bij God dan we ons nu
kun nen voor stel len.

Ge luk kig stelt hij hier wel de vraag hoe en in wel ke si tu a ties dit
mid del door art sen ge bruikt zou kun nen en mo gen wor den. Maar goed
ook, want het is wel een grie ze li ge ge dach te!

Lyn ne McTag gart: De ver bin ding - Word
je be wust van het veld waar in je leeft.
Ankh-Her mes, 2011.
Waar om is het zo’n puin hoop in de we reld?
Vol gens we ten schaps jour na lis te McTag gart
komt dit doord at het be wust zijn van de mens -
heid verd uis terd is. Mede daard oor heb ben
we een on juist be grip van de we reld en de
mens. De we ten schap die zich in de af ge lo -
pen eeu wen heeft ont wik keld, heeft waar de -
vol le ding en op ge le verd, maar gaat voor bij
aan een ui terst be lang rijk as pect: de ver bin -
ding. Al hon der den ja ren han de len we als
mens heid in strijd met de na tuur door onze
es sen ti ële ver bon den heid met al les te ne ge -

ren, en ons zelf te zien als in di vi du en die los staan van al het ove ri ge. 
In haar boek De ver bin ding be schrijft McTag gart de vol gen de, re -

vo lu ti o nai re stap in de mo der ne we ten schap. De ver bin ding ont sluit de
ra di caal nieu we we ten schap pe lij ke vi sie op de es sen tie van alle le ven
en de men se lij ke er va rings we reld en ve ran dert onze kijk op ons zelf.
We er va ren ons zelf als in di vi du en, los staand van el kaar, maar het te -
gen deel blijkt waar te zijn: al les draait om de ruim te tus sen ons en an -
de ren, de sa men hang van alle ding en en le vens vor men. Lyn ne
McTag gart werkt dat al les uit aan de hand van nieu we we ten schap pe -
lij ke be vin ding en. Zij was ook au teur van het boek ‘Het Veld.’ 

* * *
*

28

Ref lec tie 8(4) winter 2011



Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk

• is één van de meer dan dertig Katholieke Kerken in de
wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

• verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit theosofie 
en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in het licht van
de voortgaande spirituele ontwikkeling van de mens;

• beschouwt die leer daarom als niet-dogmatisch, evenmin
stelt zij onderschrijven daarvan als voorwaarde tot
lidmaatschap;

• bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;
• richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige
Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht
lidmaatschap of geloof;

• laat eenieder de grootste mate van vrijheid in denken en
geloven; en eerbiedigt ieders persoonlijke geweten, in de
overtuiging dat zonder volledige vrijheid spirituele groei
van de mens niet mogelijk is;

• is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het be -
gin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk, waardoor 
zij zich verbonden weet met de historische Kerk aller
eeuwen.

De gees te lijk heid van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk wordt geen ce -
li baat voor ge schre ven en ver richt haar dien sten zon der per -
soon lij ke, gel de lij ke ver goe ding; zij moet dus zelf in haar
le vens on der houd voorzien.

Zij maakt geen aan spraak op ge zag over het per soon lij ke
ge we ten van men sen. De na druk ligt op haar func tie als be die -
naar van de Sa cra men ten en het voor gaan in de ere dien sten,
als ook  op het ver le nen van hulp aan hen die dat no dig heb ben 
of daar om vra gen.

In de ‘VKK in Nederland’ (en aang eslo ten lan den) staan
alle wij ding en en ambten open voor zo wel man nen als vrou -
wen. Onder de gees te lij ken van deze Kerk in Ne der land be vin -
den zich mo men teel vier vrou we lij ke pries ters en twee vrou -
we lij ke di a kens.

Adressen

Episcopaat Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Re gi o na ris: Mgr. P.O. Baaij. Ka juit 11, 1319  AL  Alme re.
Mgr. GJ van der Steen. Wink el steeg  5, 7975  PV  Uffel te
Cen traal Kerk be stuur
Secr.: Gijs sel ter weg  17.a, 7963  PG  Rui nen
Pen ningm.: bank 73.24.53.690; giro 302100, t.n.v.
pen ningm. VKK-CKB, Amers foort
Cle ri ca le Sy no de
Secr. : Brink laan  39 –A, 1404  JS  Bus sum.
Web-site VKK-NL: www.vkk.nl

Adressen kerkgemeenten in Nederland

Amster dam
St. Ga bri ëlkerk, Deur loost raat 17.
Secr.: Ka juit  11, 1319  AL  Alme re.
Arnhem
Kerk van Onze Lie ve Vrou we en al Haar Enge len,
Cat te poel se weg/Wag ner laan.
Secr.: Hans Tie mei er hof  13, 6836  MK  Arnhem.
Den Haag
St. Albaank erk, Riet zang er laan 2a.
Secr.: Cor ne lie van Zan ten straat 178, 2551  PP  Den Haag.
Haar lem
St. Rap ha ëlkerk, Po pel laan 1, Bloe men daal.
Secr.: Rol land straat  3, 2013  SL  Haar lem.
Naar den
Kerk van de H.Micha ël en alle Enge len, Meent weg 9.
Secr.: a.i. > Ket ting weg 6,  3743  HP  Baarn
Raal te
Chris tus Pan to cra tor kerk, Sta ti ons straat 21.
Secr.: Wie le waal straat 11, 7471  HC Goor.
Rot ter dam
St. Fran cis cus kerk, Ger rit van der Lin de straat 65.
Secr.: Jan Steen straat 25, 3117  TB  Schie dam.
Utrecht
St. Maar tenk apel, He ren straat 27.
Secr.: Ambt. Dor kno per laan 41, 1336 GA Alme re.
Zwol le
St. Micha ëlkerk, Enkstraat 44.
Secr.:  Lhee 26, 7991  PG  Dwing elo
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