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Een Woord Vooraf

Beste lezers,
Ter wijl de erg ste win ter kou zich te rug trekt, de dooi nog wat
twij felt wan neer hij echt zal in zet ten, vraagt het re di ge ren en
sa men stel len van dit num mer de aan dacht van de re dac tie. Een 
stra lend on be wolk te he mel, van daag, licht elke struc tuur bin -
nen en bui ten glas hel der uit. Een kracht i ge zon schijnt schuin
op mijn ta fel waar op dui zen den woor den lig gen te wach ten
om een plek je in deze uit ga ve te krij gen. In de ruim te klinkt de 
derde sym fo nie van Go rec ki. En met dank aan het ‘repeat’-
knopje klinkt de mu ziek door. 

Mijn aan dacht kan zo tus sen tijds wat rus ten op een beeld
of door een klank. Aand acht en rust bij het overd enk en van de
woor den van de as pi rant-tek sten ont sluit mijn in ner lij ke ruim -
te voor verd ere overd enk ing en re flec tie. Nuttig.

Het pro duct van de ar beid van de re dac tie, dit voor jaars -
num mer van Ref lec tie, valt la ter in de tijd, nu, in uw brie ven -
bus. In dit num mer zijn uit een lo pen de bij dra gen en ar ti ke len
op ge no men, elk met een ei gen kenmerkende ‘kleur’. 

De on der wer pen va ri ëren. De stijl mid de len va ri ëren. 
Er is ge schre ven ‘over’ en er is ge schre ven ‘vanuit’. 
Al deze meer sub jec tie ve ver trek pun ten heb ben ge meen -

schap pe lijk dat ge tracht wordt iets van het ab so lu te en ob jec -
tie ve te ra ken. Dat zich deze ver schei den heid toont, is vrucht -
baar om dat er zo veel ver schil len de mensen bestaan. 

Pema Chödrön merk te al eens op dat, bij het los la ten van
frus tra tie en oude pijn, ei gen lijk ie der mens zelf het bes te weet 
hoe het met het be gin ne tje zit van de ma nier waar op ons over -
le vings pant ser is vast ge zet. Is het een soort klit ten band? Een
be ton blok? Een rits slui ting? En net zo is het wan neer we open
wil len staan voor ver bin den de im pul sen. Ie der mens weet zelf
bij voor beeld het al ler bes te wel ke uit druk king van lief de goed -
doet, want ie der mens voelt im mers zelf het ef fect. Dat kan
een ander niet na voltrekken.

En mo ge lijk kan een in druk ont staan dat be paal de bij dra -
gen ‘zonde’ van een ruim te lij ken. 

Dat kan. 
Zo had ik ei gen lijk niet het mu ziek stuk hoe ven te iden ti fi -

ce ren, aan het be gin van dit woord voor af. Mu ziek ge ty peerd
als ‘één van mijn lievelingswerken’ had ook ruim vol doen de
ge weest in dit ver band. Dát die derde sym fo nie met name is
ge noemd, heeft een re den. Na me lijk dat ik de ruim te geef aan

mijn lief door mij zelf eerst he le maal af te zon de ren en dan pas
deze mu ziek op te zet ten. Re den? Hij er vaart juist dit mu ziek -
stuk als ‘zonde’ van de ruim te, na me lijk de zij ne, met bij na
krom trek ken de botten van ellende als gevolg.

Die er va ring wenst de re dac tie u ze ker niet toe. Maar moge 
deze ver schei den heid aan ar ti ke len u juist een va ri ëteit aan in -
vals hoe ken bie den voor uw in druk ken en verd ere
overdenkingen.

In ie der ge val: veel lees ple zier!
Eén op mer king nog: het kan voor ko men dat ar ti ke len zijn

voor zien van een ‘noot van de redactie’. Daar in wil de re dac -
tie graag uw aan dacht vra gen voor al ter na tie ven of ex pli ca ties
ten aan zien van een de tail in het des be tref fen de artikel.

Paul van Rooi jen, 
eind re dac teur.

N.B. Voor alle za ken met
be trek king tot Ref lec tie
geldt uit slui tend mijn email- 
adres zo als in de co lo fon
aang ege ven bij eind re dac -
teur. Ander zijds geldt voor
alle privéza ken uit slui tend
het emai la dres zo als be kend
bij mijn con tact per so nen. 

Nog een viertal belangrijke gegevens 
1 –  Slui tings da tum ko pij zo mer num mer is: 5 mei 2012.
2 – Even tu e le ko pij graag aan le ve ren in let ter ty pe Ti mes New
Ro man; let ter groot te 12; re ge laf stand 1; als plat te tekst met
een maxi mum van 3000 woor den. Deze in for ma tie kan wat te
tech nisch blij ken. Geen zorg, dan zorgt de re dac tie hier voor.
3 – Het adres voor (wij zi ging en) abon ne men ten, adres wij zi -
ging en, e.d. blijft ong ewij zigd: Wa te rink weg 9, 8151 AJ Le -
me ler veld. U kunt dat adres dus blij ven be schou wen als se cre -
ta ri aat. E-mai la dres:  flg.moers@pla net.nl
4 – Wij ver zoe ken onze abon nees-niet-kerk le den – voor zo ver
nog niet is ge beurd – het abon ne ments geld voor 2012 recht -
streeks over te ma ken aan de pen ning mees ter CKB (zie co lo -
fon bin nenk ant om slag). Om kos ten te be spa ren stu ren wij
geen fac tu ren noch ac cept gi ro kaar ten. 
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Ref lec tie 9(1) voorjaar 2012

Rectificatie

Tot onze spijt is in het vo ri ge num mer van Ref lec tie een spel -
fout ge slo pen. Het gaat om slechts 1 let ter, maar juist deze
spel fout staat in een woord waar we dat wer ke lijk niet graag
had den ge zien.

Het gaat om een woord in de ti tel van het in ter view met Mgr.
Pe ter Baaij. Daar staat ab usie ve lijk het woord Re gi o narus.
Na tuur lijk had dit moe ten zijn: Re gi o na ris. 
Som mi ge le zers heb ben zich hier aan ge stoord. Onze ex cu ses
hier voor.

Vooraankondiging

Graag vraagt de re dac tie uw aan dacht voor een be richt na -
mens een werk groep o.l.v. onze Re gi o na ris Mgr. Pe ter Baaij.

Retraite
Op vrij dag 29, za ter dag 30 juni en zon dag 1 juli or ga ni seert
de Vrij-Kat ho lie ke Kerk in Ne der land een re trai te op het ter -
rein van het The o so fisch Cen trum in Naar den.
De voor be rei dings com mis sie is al vol op aan het werk en heeft 
een glo ba le op zet ge maakt.

Het rit me van deze drie da gen zal wor den be paald door de
kerk gang. Pri me, Hei li ge Mis, Ves pers en Hei lig Lof. 
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Ref lec tie 9(1) voorjaar 2012

Daar tus sen over heerst de stil te, stil te om tot je zelf te rug te
kun nen ke ren.

De vrij dag zal de op maat zijn met yoga, me di ta tie en mu -
ziek, waar na de dag wordt af ge slo ten met het Hei lig Lof. Ie -
der gaat dan de stil te in en houdt deze de za ter dag vast. 

De za ter dag wordt be paald door de kerk dien sten en daar -
naast stil te, waar in enk ele ac ti vi tei ten wor den aang ebo den die
in stil te kun nen wor den uit ge voerd. Bij voor beeld: schil de ren,
wandelmeditatie, etc.

De zon dag zal dan een dag zijn van te rug keer naar het da -
ge lijks le ven, ook weer met het rit me van de kerk dien sten en
in de mid dag een ge za men lij ke ac ti vi teit om er va ring en te
kunnen delen.

Er wordt dus geen vast pro gram ma aang ebo den, deze da -
gen zul len het ka rak ter heb ben van kloos ter da gen en zijn be -
doeld om je in ner lij ke zelf te herkennen.

Deze re trai te staat open voor ie der een, zo wel le den als niet-le -
den van de VKK. 

Wan neer deze voor aank on di ging uw in te res se heeft ge wekt,
ver zoe ken wij u dit ken baar te ma ken bij Renée Bost:
mai la dres: re nee bost@te le2.nl of post adres:
C. v. Zan ten straat 178, 2551 PP Den Haag. 

Zo kun nen we ons vast een beeld vor men van de be lang -
stel ling voor deze re trai te.

De ge noem de ac ti vi tei ten zul len nog na der ing evuld wor -
den, maar veel zal af hang en van de wen sen van de deelnemers.

Meer in for ma tie over het pro gram ma, kos ten en in schrij -
ving zal via de web si te en de me de de ling en bla den van de
kerk ge meen ten ver spreid wor den. 

Of volg de ont wik ke ling en ook via @vkkerk op Twit ter.

Boekeninfo (1)
Aat – Lambèrt de Kwant

Ma ri nus van den Berg, Brug gen naar mor gen
Ten Have maart 2012
Pas tor en gees te lijk ver zor ger Ma ri nus van den Berg
schrijft in spi re rend over thema’s als stil zijn, lui ste ren,

l ang za mer le ven, ze ge nen, wel kom he ten, lief heb ben,
af scheid ne men en ge denk en. Hij werk te in zor gin stel -

l ing en, o.a. in het Rot ter dam se pal li a tief cen trum Ca den -
za, en be ge leid de ve len in rouw- of cri sis si tu a ties. Wat
wil hij, te rug kij kend, an de ren mee ge ven? Geen the o rie,
maar per soon lij ke in spi ra tie. Zijn ver ha len en kor te be -

schou wing en zijn ge ba seerd op zijn vele le zing en en works hops.

Chris top her Cop pes; In har mo nie met het Licht
Uni ver se le bood schap pen van de bij na-dood er va -
ring. Ankh-Her mes maart 2012
Er staan ons vol gens Cop pes fan tas ti sche er va ring en
te wach ten na het over lij den: een we reld van een heid, 
lief de en licht. Dat is de uni ver se le bood schap van bij -
na-dood er va ring en. Daar is ie der een even be lang rijk
en zijn we al le maal diep met el kaar en in ul tie me on -
voor waar de lij ke lief de ver bon den. Dit boek neemt ons
mee naar de we reld van het Licht. Het be vat les sen

om nu een be te re we reld te cre ëren, zo wel ma te rieel als spi ri tu eel.
Chris top her (Bob) Cop pes is voor zit ter van de stich ting Mer ka wah.

Fréde ric Le noir: Be staan is een fic tie, le ven een
kunst. Hand lei ding voor een even wicht i ge geest 
en een kalm ge moed. Ten Have maart  2012
“Van al mijn fi lo so fi sche en spi ri tu e le boe ken is dit het
meest toe gank elij ke, maar waar schijn lijk ook het nut -
tig ste,” zegt Fréde ric Le noir. Hij laat niet al leen de le -
vens les sen van gro te denk ers als Con fu si us, Aris to te -
les, Spi no za en Mon taig ne de re vue pas se ren. Hij be -

schrijft ook hoe hij zelf ge wor steld heeft met het ware, het goe de en
het scho ne. “Ons le vens pad be staat uit de over gang van on we tend -
heid naar ken nis, van angst naar lief de.”

Hein van Dong en/ Hans Ger ding/ Rico Snel ler
Wil de bees ten in de fi lo so fi sche woes tijn 
Fi lo so fen over te le pa thie en an de re bui teng ewo ne 
er va ring en. Ten Have 2011
We ten schap pers ne men ‘paranormale ervaringen’
nau we lijks se rieus. Vroe ger was dat an ders. Het con -
cept ‘paranormaal’ be stond niet eens. Voor fi lo so fen
als Kant, Scho pen hau er en Berg son wa ren het hoog -
uit bij zon de re, in tri ge ren de er va ring en. Wil li am Ja -
mes, die uit ge breid stu die maak te van spi ri tis ti sche

me di ums, noem de ze ‘wilde bees ten in de fi lo so fi sche woestijn’. Dit

boek maakt dui de lijk dat voor veel fi lo so fen – van Kant tot Der ri da –
om stre den ver schijn se len als te le pa thie en hel der ziend heid een se -
rieus stu die ob ject vor men. De au teurs be stu de ren veel zeg gen de tek -
sten van fi lo so fen die tot nu toe wei nig aan dacht kre gen. Ze la ten zien
hoe elk van deze denk ers op ei gen wij ze een se rieu ze in ter pre ta tie
pro beer de te ge ven van zul ke er va ring en, die op het eer ste ge zicht
ons be grip te bo ven lij ken te gaan. 
Dr. Hein van Dong en is fi lo so fisch con su lent, do cent en on der zoe ker
voor di ver se in stel ling en en ook eind re dac teur van het blad Pra na.
Prof.dr. Hans Ger ding is di rec teur van het Pa ra psycho lo gisch Insti tuut
te Utrecht en bij zon der hoog le raar Me ta fy si ca in de geest van de the o -
so fie aan het Insti tuut voor Wijs be geer te van de Uni ver si teit Lei den. 
Dr. Rico Snel ler is uni ver si tair do cent Wijs ge ri ge ethiek aan het Leids
Insti tuut voor Gods dienst we ten schap pen.

Te gen de tijd geest - Te rug zien op een psycho se.
Egbert Tel le gen - Huub Mous - Daan Munt je werf
Can di de 2011
Als er spra ke is van een psycho se, staan pa ti ënt én
be han de laar voor een keu ze: on derd ruk ken of ver ken -
nen. De gang ba re op vat ting in de psychi a trie is dat
zo’n ex ces sie ve vorm van psychi sche tur bu len tie met
alle mid de len dient te wor den be stre den en voor al met 
me di ca tie. Voor de in houd en de con text van de
psycho ti sche er va ring is in de be han de ling door gaans

be trek ke lijk wei nig aan dacht. De drie au teurs ont ken nen niet dat een
psycho se een af schri kwek ken de er va ring kan zijn en mo ge lijk een
licha me lij ke oor zaak heeft. Zij gaan in hun bij dra gen ech ter na druk ke -
lijk in op de in houd en de maat schap pe lij ke con text van de psycho se
die zij op jonge leef tijd door maak ten. Hun ver ha len la ten geen ruim te
voor een een di men si o na le kijk op de com plexe wer ke lijk heid van de
psycho ti sche er va ring. Wat het boek ook boei end maakt is het ge ge -
ven dat door de se cu la ri sa tie in de ja ren zes tig men sen in een gees te -
lijk va cu üm of een psy cho se te recht kwa men, zo als Huup Mous dat
bij voor beeld heeft er va ren. Hij ci teert in dit ver band Si mon Vest dijk die
erop wees dat met het verd wij nen van het chris ten dom, er iets on ver -
vang baars voor de mens heid ver lo ren zou gaan. Mous zegt ook dat
het weg val len van het ge loof een leeg te kan ach ter la ten die zich niet
meer vult, een soort brand gat in het be wust zijn. “ Vaak heb ik mij af ge -
vraagd wat de be te ke nis is ge weest van mijn psycho ti sche waan. Wat
had den die beel den te be te ke nen die des tijds in mijn hoofd op kwa -
men? Kwa men ze van el ders of diep uit mij zelf? Zijn het brok stuk ken
ge weest van een eeu wi ge my the, flar den mis schien van oude ar che ty -
pen, die al tijd in de dro men van de mens heeft rond ge spookt?” “Re li -
gieu ze beel den en sym bo len ko men veel vul dig voor in de ver beel -
dings we reld van psychi at ri sche pa ti ënten. De we reld van een psycho -
se we melt er zelfs van.”

(ver volg op pa gi na 29)



De Veda’s en het Goddeeltje
Aat-Lambèrt de Kwant

Bij het re di ge ren van OHM-Vani, het om roep ma ga zi ne van
OHM, kreeg ik het boei en de ar ti kel van drs. H. Ram ba ran,
“ASAT, het ‘goddeeltje’” on der ogen. Ram ba ran schrijft over
de gro te op win ding in de we reld van de na tuur we ten schap.
Onder zoe kers van CERN, een on der zoeks in sti tuut in Genève,
mel den in de cem ber 2010 een door braak. Ze zou den op het
spoor zijn van de bouw steen van het heel al. Het gaat om het
zo ge he ten Higgs-deel tje (Higgs-bo son). Dat deel tje zorgt er -
voor dat alle ele men tai re deel tjes bij el kaar wor den ge hou den
en mas sa krij gen. Naar dat deel tje wordt al lang ge zocht. Ram -
ba ran wijst erop dat in zo wel de we ten schap als in de le vens -
be schou wing en wel eens het ver moe den werd uit ge spro ken
over het be staan van een ‘iets’, maar dat men ver schil len de
we gen be wan delt om dat ver moe den te on der zoe ken. Le vens -
be schou wing en gaan de spi ri tu e le weg op en we ten schap pers
ma ken ge bruik van het ex pe ri ment. 

Hoezo wetenschap ver sus spiritualiteit? 
Het ver moe den voor het be staan van een nog on be ken de
‘missing link’ ont staat wan neer waar ne ming en het re sul taat
van be re ke ning en op ba sis van be ken de pre mis sen niet on der -
steu nen. Neem het zo ge he ten Higgs-deel tje. Pe ter Higgs sprak 
bij na een hal ve eeuw ge le den het ver moe den uit van het be -
staan van een ‘subtiel deeltje’ dat aan sub ato mai re deel tjes
mas sa zou ge ven. Daard oor kun nen de ato mai re deel tjes zijn
wat zij zijn en zich ge dra gen, zo als zij zich ge dra gen. Dit deel -
tje zou één van de ele men tai re bouw ste nen van het uni ver sum
zijn en wordt door ve len ook wel het ‘goddeeltje’ ge noemd.
Na lang zoe ken is in CERN on langs enig te ken van dit
Higgs-deel tje (Higgs-bo son) ge von den. Ver vol gens (en dat is
van be lang!) wijst Ram ba ran erop dat bin nen de ve di sche le -
vens be schou wing in het ver re ver le den de over tui ging is uit ge -
spro ken van het be staan van het ‘goddeeltje’, ‘tat’, maar dat
nooit het be staan daar van ex pe ri men teel aang etoond. 

“In de Rig-veda zijn op di ver se plaat sen vra gen ge steld
naar de oor sprong van het heel al en het ma te ri aal waar mee het 
uni ver sum zou zijn op ge bouwd. Rishi’s, zie ners, wa ren in de
tijd dat de Upa nis hads en de Brahma nas ver sche nen, doord -
rong en van het idee dat het uni ver sum moet zijn voort ge ko -
men uit het meest fij ne wat er kan be staan. Naar men se lij ke
ma ten duidt men dat sub tie le aan met ‘asat’ (Niet-Zijn),
‘Niets’ of ac tie ve ‘Leegte’. In fi lo so fi sche ver han de ling en
komt dit idee ter spra ke (zie on der meer ‘Chândogya Upa nis -
had 6,12’, ); een ge sprek tussen vader Udâlaka en zijn zoon
Shvetaketu: 

Mijn zoon, laat mij de ware aard van het aldoordringend
Ene-Zijn uitleggen:
v. Breng mij een vrucht van die waringenboom. mijn kind.
z. Hier is hij, vader.
v. Splijt haar open, mijn zoon.
z. Zij is open, vader.
v. Wat zie je van binnen?
z. Kleine zaadjes, vader.
v. Breek een daarvan doormidden, mijn zoon.
z. Ik heb hem opengebroken, vader.
v. Wat zie je van binnen?

z. Niets, helemaal niets, vader.
v. Waarlijk mijn zoon, uit die ijle essentie, die je niet ziet
en niets noemt, komt de im mense waringenboom voort.
Geloof mij jongen, die onzichtbare en ijle essentie, de ziel
van het hele universum, dat is de werkelijkheid en dat ben
jij ook in essentie. Tat-tvam-asi!”

Ik be weer niet dat de oe rou de Veda’s álle ant woor den ge ven.
Wel heb ben men sen sinds on heug lij ke tij den na ge dacht over de
vraag stuk ken van het le ven. Er zijn vele bron nen waar we uit
we kun nen put ten. De bron van de be scha ving en wijs heid van
de Veda’s zijn daar van de oud ste en meest oor spronk elij ke.

De oe rou de mantra’s waar uit de Veda’s zijn sa meng esteld
be lich ten alle denk ba re ge bie den van het le ven tot in de klein -
ste de tails, waar bij het gaat om de prin ci pes en toe pas sing en
van be staan, le ven en groei, die voor alle tij den hun waar de
be hou den. Het fun da men te le uit gangs punt is dat al les voort -
komt uit de zelf de uni ver se le bron, die zich zeer goed leent
voor diep gaand on der zoek en prak ti sche toepassingen voor het 
dagelijkse leven. 

In de ve di sche we reld be schou wing, zo zegt Ram ba ran,
wordt het uni ver sum (de ‘schepping’) ge zien als een ma ni fes -
ta tie van het Ene (van ‘asat’ of ‘aniha’). Hin does ken nen
‘God’ van uit Zijn ma ni fes ta ties. ‘God’ staat niet naast of bui -
ten de ‘schepping’, maar is Zelf het heel al (ge wor den). ‘God’
gaf aan het heel al be staan, zo als het Higgs-deel tje aan de sub -
ato mai re deeltjes massa zou geven. 

Er is niets nieuws onder de zon
Nu zijn we ten schap pers door gaans op z’n zachts ge zegd not
amused als je ze hier mee con fron teert. Ik zeg er met een bij dat 
het na tuur lijk hun taak is kri tisch te zijn en te be vra gen. De
we ten schap is er niet voor om al ler lei be we ring en klak ke loos
aan te ne men, maar in het ge val van de Veda’s en oude wijs -
heid zijn ze vaak be voor oor deeld. Het gaat hier im mers om re -
li gie en dat is verd acht. Wie zich in de Veda’s verd iept kan
niet an ders dan ver won derd zijn over de ken nis waar over men
al in lang ver vlo gen tij den be schik te. 

Er is niets nieuws on der de zon.
Of ‘asat’ dan wel ‘aniha’ het zelf de is als het ijle deel tje dat 

het Higgs-bo son wordt ge noemd, blijft ook voor Ram ba ran
voor als nog een vraag. Het gaat hem erom men se lij ke ken nis
wat te re la ti ve ren. “De we ten schap mag zich ver heu gen in een
enor me in vloed, maar veel we ten schap pers zijn ook be wust
van hun be per king en. Mys tiek no digt ons uit te schou wen
voor bij alle vor men van ken nis die niet ver ge noeg gaan,” zo
zegt hij terecht. 

In maart ver schijnt het boek Bot sen de we reld beel den - Spi -
ri tu a li teit ver sus we ten schap van Dee pak Chopra en Le o nard
Mlo di nov. Bei de au teurs voe ren het de bat over fun da men te le
vra gen van het be staan: hoe is het heel al ont staan, waar komt
het le ven van daan, is de na tuur ont wor pen of per toe val ont -
staan? Chopra be weert dat er in tel li gen tie schuil gaat ach ter het 
heel al en bij het ont staan van het le ven. De na tuur kun di ge
Mlo di nov daar en te gen zegt dat de we ten schap een ra ti o ne le
ver kla ring heeft voor het ont staan van het heel al. Ik ben be -
nieuwd naar de uit komst van dit de bat. 
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Het is goed dat die ge voerd wordt en het siert bei den dat ze
het de bat wil len aang aan, maar ik weet nu al dat voor Skep sis- 
fundi’s een der ge lij ke dis cus sie niet hoeft, over tuigd als ze
zijn van hun ei gen ge lijk. Het om ge keer de ge beurt ook. Dan
gaan niet-ma te ri a lis ten een der ge lijk de bat ook uit de weg.
Waar bij men dan ge maks hal ve ver geet dat het ge ge ven dat de
aar de on her ken baar is ve ran derd en we in ver ge lij king met
zo’n twee hon derd jaar ge le den nu in een ‘science fiction’ we -
reld le ven, dit kon ge beu ren on danks de fel le en on ver draag -
za me te gen stand van de gees te lij ke au to ri tei ten. De we ten -
schap kon op ko men on danks het ver zet van de ker ken. De
gees te lijk heid heeft de mens heid vele mil len nia in duis ter nis
ge bon den en bood nut te lo ze ken nis als de ul tie me waar heid.
Ze liet Gi or da no Bru no de mar tel dood ster ven, koos de zij de
van de rij ken te gen de ar men, van de on we ten de en zelf ge -
noeg za me men sen te gen de le ven di ge en on der zoe ken de, kri ti -
sche gees ten. Ze moord de ook tal lo ze an ders denk en den uit.
Het is daar om te ge mak ke lijk te spre ken van die ver ma le dij de
ma te ri a lis ti sche we ten schap pers. 

Het is ook weer niet zo dat de we ten schap alle pro ble men
kan oplos sen zo als dat be gin vo ri ge eeuw nog ge dacht werd.
Veel we ten schap pers (wel licht uit re ac tie op de stomp zin ni ge
hou ding van de ker ken in het ver le den) wij zen al het gees te lij -
ke af in hun be perk te vi sie dat het eni ge dat we no dig hebt de
we ten schap pe lij ke methode zou zijn. 

Ma te rie is al les! 

Het belang van dialoog
De fel le aan val op het gees te lij ke heeft de laat ste de cen nia aan 
kracht ge won nen. Den nett, Daw kins, Crick, Hof stad ter en
Pink er zijn de kam pi oe nen van dit he den daags ma te ri a lis me,
maar waar om ma ken we ons daar zo druk over? Gra ham Dun -
stan Mar tin zegt te recht: “Hoe nauw ge zet ter de ziel wordt on -
der zocht des te meer licht erop wordt ge wor pen.”

Daar om is het zo no dig wat men sen als Dee pak chopra en
Le o nard Mlo di nov de moei te ne men met el kaar in di a loog te
gaan en te blijven.

Dag blad Trouw vroeg eind vo rig jaar of er nog ta boes wa -
ren in de we ten schap? Ja ze ker, was het ant woord, “Er is een
le vens groot ta boe op spi ri tu a li teit. We ten schap pers in Ne der -
land zijn op val lend vaak athe ïst en heb ben op val lend wei nig
sym pa thie voor het ‘ietsisme’, de le vens be schou wing dat er
‘iets’ moet zijn tus sen he mel en aar de.”

Het is op mer ke lijk dat we ten schap pers toe ge ven dat ze
‘nog geen vijf pro cent van de to ta le wer ke lijk heid in kaart
heb ben gebracht’, maar dat dat klei ne beet je wat ze wel we ten
voor een groot deel hun we reld beeld be paalt. In die vijf pro -
cent heb ben ze al leen ma te rie en ma te ri ële pro ces sen ge me ten. 
Geen vonk je God, geen sprank je Geest, dus ook in die ove ri ge 
95 pro cent niet, ver wach ten deze we ten schap pe lij ke fundi’s
met wie vaak een ge sprek on mo ge lijk is. Toen ik een van hen
eens hier over wil de in ter vie wen, zei hij dat het zon de van de
tijd was om over dergelijke waanzin te spreken.”

In hun boek Wil de bees ten in de woes tijn - Fi lo so fen over
te le pa thie en an de re bui teng ewo ne er va ring en, wij zen Hein
van Dong en c.s. erop dat we ten schap pers ‘paranormale erva -
ringen’ nau we lijks se rieus ne men. Vroe ger was dat an ders.
Het con cept ‘paranormaal’ be stond niet eens. Voor fi lo so fen
als Kant, Scho pen hau er en Berg son wa ren het hoog uit bij zon -
de re, in tri ge ren de er va ring en. Wil li am Ja mes, die een uit ge -

brei de stu die maak te van spi ri tis ti sche me di ums, noem de ze
‘wilde bees ten in de fi lo so fi sche woestijn’.

En ook Skep sis-fun di Jan Wil lem Nien huys moet niets
heb ben van men sen die zijn me ning niet de len. Hij had des -
tijds ook de in mid dels over le den Ilja Maso, hoog le raar We ten -
schaps the o rie aan de Uni ver si teit voor Hu ma nis tiek, on der uit
de zak ge ge ven om dat die het had be staan het boek Onster fe -
lijk heid: van twij fel naar ze ker heid te schrij ven. Dat was na -
tuur lijk vloe ken in de we ten schap pe lij ke kerk. 

Verheffend is het allemaal niet.
Wel licht dat Dee pak Chopra zijn op po nent ook wijst op die
oe rou de wijs heid uit de Veda’s. De ken nis van de ve di sche
zie ners over het be staan en de ont wik ke ling van het men se lijk
be wust zijn was on me te lijk. Alle tak ken van mo der ne we ten -
schap en alle tech no lo gie, ja zelfs alle we reld ge beur te nis sen,
vin den hun ui tein de lij ke ver vul ling in het ont ra fe len van de
wijs heid van de Veda. Inzicht in de be te ke nis en prak ti sche
toe pas sing van de Veda’s in het le ven zal toe ne men wan neer
het men se lijk be wust zijn zich verd iept.

Toch is het goed hier bij te be denk en dat zo als Krish na mur -
ti zei, de waar heid ‘land zon der paden’ is. De oude wijs heid
kan in zicht ver rij ken maar het zelf de geldt voor de wetenschap.

Goed dat er be hal ve we ten schap pers als Ervin Laszlo en
McTag gart ook an de re we ten schap pers gaan in zien dat we ten -
schap ver sus spi ri tu a li teit en re li gie ook weer zo’n dog ma is
dat we be ter ach ter ons kunnen laten.

De voor oor de len de we reld uit, te be gin nen in Ne der land!

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 verd -
iept 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: Lam bert43@chel lo.nl
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‘De werkelijke waarde van een mens wordt

 voornamelijk bepaald door de mate waarin hij zich

van zijn ‘ik’ heeft weten te bevrijden.’

Al bert Ein stein



God en de Zwaartekracht
Johan Pameijer

Sinds kort heeft Ne der land een cor res pon dent in de ruim te. Met een snel heid van ruim 28.000 ki lo me ter per uur danst het ruim -
tes ta ti on waar in hij ver blijft rond de Aar de. Van uit zijn po si tie ge zien hangt onze pla neet breed glim lachend in de flu we len duis -
ter nis van het uni ver sum. Ondanks de ga pen de leeg te en de in ten se stil te cor res pon deert André Kui pers, de Ne der land se astro -
naut, met het nieuws gie ri ge thuis front. Zwe vend be dient hij zijn lap top en wie goed kijkt kan de grijns op zijn ge zicht zien als hij
de vra gen leest die naar hem zijn over ge seind. Een van die vra gen gaf mij aan lei ding tot dit ar ti kel: “Ben je daar in de ruim te
God al te gen ge ko men?” Of de vraag grap pig is be doeld of een bloed se rieu ze ach ter grond heeft valt moei lijk te be oor de len,
maar hij zet te me wel aan het denk en. 

Wat ge beurt er na me lijk met je be wust zijn als je daar zwe vend in
de kos mi sche leeg te neer ziet op een draai en de bol, waar van je
weet dat daar ze ven mil jard men sen kri oe len tus sen dui zen den
mil jar den in sec ten, die het aard se eco sys teem le vend hou den.

Voor dat een astro naut wordt weg ge scho ten on der gaat hij
een in ten sie ve voor be rei ding, want op dit soort vra gen moet
hij een zin nig ant woord kun nen ge ven. Psycho lo gi sche proe -
ven zijn even be lang rijk als lichaams trai ning en tech ni sche
ken nis. Ver bui ten het be reik van aard se om stan dig he den kun -
nen er vreem de ding en ge beu ren in het men se lijk brein. Niet
ie der een kan zo maar in de ruim te zijn stek je vin den. Maar
Kui pers is een sta biel mens en zijn ont nuch te ren de ant woord
op de vra gen naar God zal ze ker niet in ie ders straat je pas sen.
Het achterste van zijn tong zal hij zeker niet laten zien.

Een Akasha-ervaring
Een van zijn be roem de voor gang ers, Edgar Mit chell, deed dat
wel. Hij maak te deel uit van de Apol lo 14-mis sie naar de
maan en wan del de in fe bru a ri 1971 ruim ne gen uur, zwaar
ing epakt, op onze ijs kou de sa tel liet. Na zijn te rug keer op de
aar de ont ving Mit chell meer de re ere doc to ra ten en hij werd
zelfs voor ge dra gen voor de No bel prijs van de vre de. De zes de 
be zoe ker aan de maan on der ging een diep gaan de trans for ma -
tie en daar maak te hij nooit een ge heim van. “Ie der een die een 
ruim te reis heeft ge maakt en daar bij te rug keek naar deze schit -
te ren de, blauw wit te ha ven van aards le ven, heeft zich vol ont -
zag af ge vraagd wat ei gen lijk de im pli ca ties zijn van het be -
staan van le ven de we zens op een een za me pla neet, rond cir ke -
lend in het zwaar te kracht veld van een door snee-ster, waar van 
er mil jar den in ons ster ren stel sel be staan. Hoe veel an de re
pla ne ten met le ven zijn er nog meer rond deze ster ren?” 

Edgar Mit chell, die de in tu -
ïtie in ver band brengt met
een kwan tum sprong, be leef -
de daar op de maan een, wat 
hij noem de, Akas ha-er va -
ring. Akas ha, de Indi sche
be na ming voor het al le som -
vat ten de elek tro mag ne ti sche 
nul punt veld in het ge he le
uni ver sum, be werkt een alle 
gren zen en be per king en ver -
va gen de be wust zijns ver rui -
ming. Wat Mit chell in de
ruim te er voer lijkt op een
bij na-dood er va ring. Na
deze bij zon de re los ma king
uit het waak be wust zijn is de 

we reld niet meer de zelf de als voor heen. In zijn ei gen woor den
ve ran dert het be wust zijn na bloot stel ling aan een adem be ne -
men de er va ring als de bij na-dood of het aan schou wen van onze
pla neet als een lich ten de bol in de zwar te ruim te, ing rij pend.

 “Het ef fect van zul ke Akas ha-er va ring en is gro ten deels
on om keer baar. Het ge voel van ont zag, in ner lij ke vre de, wel -
zijn en ge luk za lig heid dat met zo’n er va ring ge paard gaat,
maakt het ons on mo ge lijk om nog lang er ge weld, con flic ten en 
dis har mo nie te ac cep te ren als toe laat ba re ge dra ging en op het
per soon lij ke, so ci a le en cul tu re le vlak. Alle be denk sels die ons
ver stand tot dan toe heeft ge ge ne reerd om der ge lij ke ge dra -
ging en te recht vaar di gen, te ra ti o na li se ren of door de ving ers
te zien, zijn geen op ties meer.”

De kracht van de Ongrond
Was Edgar Mit chell God daar bo ven te geng eko men? Het ant -
woord vloeit uit de pen van Lyn ne McTag gert, schrijf ster van
de best sel ler ‘Het Veld’. Nee, hij had niet Gods aang ezicht
aan schouwd. Het leek hem geen re li gieu ze er va ring van de be -
ken de soort, als een ver blin den de epi fa nie of eu fo rie, door de
oos ter se re li gies vaak om schre ven als “ex ta se van een heid”.
Het was als of Ed Mit chell in een enk el ogen blik de Kracht had 
ont dekt en ge voeld. De Kracht of, zo als de Vlaam se mys ti cus
Erik van Ruys beek zegt: ‘de Ongrond’, is de on de fi nieer ba re
dra ger van het on door gron de lij ke krach ten veld dat wij in ar ren 
moe de “de ruim te” noe men. 

Door gaans zijn astro nau ten de ge -
lijk op ge lei de we ten schap pers, tech -
neu ten die zich nim mer over ge ven
aan ‘mys tiek gebazel’, maar Mit chell
kwam er open lijk voor uit dat de tijd -
lo ze ruim te hem meer had ge daan
dan me nig col le ga van hem zou dur -
ven toe ge ven. Plot se ling wa ren zijn
ogen ge o pend en staar de hij niet
meer in skep tisch ong eloof naar de
bui ten zin tuig lijk heid van som mi ge
on ver klaar ba re ver schijn se len. Te gen 
de peil lo ze ach ter grond van de ruim te 

had Mit chell het res pect ont vang en voor de mys ti ci van de
aard se we reld. In hem ont waak te de fi lo soof en hij groeide uit
tot een ontdekkingsreiziger van de ziel.

Eenheid van het Al
De licht heid van God er voer hij in de veer kracht van de maan -
bo dem. Dan send als een lucht bal lon over brug de hij de ver te ken -
de af stan den in het dor re maan land schap, waar licht en scha duw 
messscherp te gen el kaar af ste ken. Ie der een die de beel den van
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Ed gar Mitch ell vlak voor zijn
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latere leeftijd



de maan wan de ling nog op zijn net vlies heeft moet de be trek ke -
lijk heid van aard se wet ma tig he den in mid dels wel in zien. De
Aar de is een pla neet met een ei gen tijd, een ei gen ruim te, een
ei gen zwaar te kracht en een ei gen be wust zijn. Op enk ele hon -
der den ki lo me ters bui ten de damp kring is al les an ders. Dat moet 
de meest ver stok te skep ti cus wel aan het denk en zet ten. Elk van
de vele tril jar den he mel licha men in het on me te lij ke uni ver sum
heeft zijn ei gen wet ten en de ruim te er tus sen be vat de psychi -
sche sfeer, die Mit chell tot be slis sen de in zich ten bracht. 

“Er leek hier een gi gan tisch kracht veld te be staan dat alle
men sen met hun in ten ties en ge dach ten, met el kaar en met ie -
de re dier lij ke of on be ziel de vorm van ma te rie van alle tij den
ver bond. Alles wat hij deed of dacht zou in vloed uit oe fe nen op
de rest van de kos mos, en om ge keerd zou ie de re ge beur te nis
in de kos mos een ef fect heb ben op hem zelf. De tijd was slechts
een kunst ma tig be denk sel en al les wat hij had ge leerd over de
kos mos en de af ge zon derd heid van men sen en ding en leek ver -
keerd. De na tuur lij ke in tel li gen tie die al mil jar den ja ren had
be staan en die de mo le cu len van zijn we zen had den ge vormd,
was ook ve rant woor de lijk voor de reis die hij nu maak te.” 

In de ruim te, ver ver wij derd van zijn thuis pla neet, be leef de 
Edgar Mit chell en met hem alle an de re astro nau ten de een heid
van het Al. Van meer de re rei zi gers in de ruim te is be kend dat
zij zich op slag be keer den tot de spi ri tu a li teit. Niet lou ter hun
ge wicht was spec ta cu lair ver min derd, ook in hun brein heers te 
een ong eken de licht heid.

Levitatie
Sinds New ton de wet van de zwaar te kracht had ont dekt le ver de
de hele we ten schap zich ge wich tig over aan de zwaar te van het
stof fe lij ke be staan. Maar in 1868 zweef de on der we ten schap pe -
lij ke con tro le een mens een raam uit om een an der raam weer
bin nen te zwe ven en daar in de ka mer op zijn pootjes te lan den.
Deze man heet te Da niel Dou glas Home en de toe zien de ge leer -
den wa ren ge lau wer de na tuur kun di gen die tot hun ver ba zing za -
gen dat een mens de zwaar te kracht kan ne ge ren. 

Home is een klas siek ge val in de pa ra psycho lo gie. In zijn
tijd gold hij als een ver maard me di um, dat tal rij ke on der zoe -
kers ver bijs ter de met trucs die geen trucs ble ken te zijn. Home 
kon nooit op eni ge vorm van be drog wor den be trapt, on danks
ge raf fi neer de con tro le maat re ge len. Het ver schijn sel “le vi ta tie” 
baar de zo veel op zien dat Else viers en cy clo pe die van de
parapsychologie er over rapporteert. 

Le vi ta tie is een ge heim zin nig fe no meen. Men sen zwe ven ge -
wicht loos en zon der enig hou vast rond. De be roem de Ti bet-
rei zig ster Alexan dra Da vid Neel zag met ei gen ogen hoe mon -
ni ken in lo tus zit van de eeu wi ge sneeuw wer den op ge tild zon -
der dat er een hand aan te pas kwam. Te re sa van Avi la, de
Spaan se kar me lie tes, die een wes ter se va ri ant van de Ti be taan -
se cha kraleer prak ti seer de, raak te tij dens meer de re me di ta ties
het con tact met de vloer kwijt. Hoe wel haar me de zus ters haar
naar de grond pro beer den te trek ken zweef de ze me ters hoog
door de kloos ter ruim ten. Ook van mo der ne me di ums wor den
le vi ta ties ge meld. Zie hier on der een in fra rood fo to van de le vi -
ta tie door me di um Co lin Evans, in 1938. De le vi ta tie vond
plaats in vrij wel vol le di ge duis ter nis, van daar dat het pu bliek
niet op kijkt. De in fra rood ca me ra leg de het ech ter wel vast.

Te gen woor dig wordt aan le vi ta tie wei nig aan dacht meer be -
steed, maar dat past ge heel in de geest van onze ma te ri a lis ti -
sche tijd. Ge wicht loos heid lijkt te ho ren bij een ver hoog de
staat van be wust zijn, maar om ge keerd wekt een ver hoog de
staat van be wust zijn de ge wicht loos heid op. De men se lij ke
geest houdt zich niet be zig met fy sie ke wet ten, maar gaat zijn
ei gen on door gron de lij ke gang. Dat wis ten de au teurs, die een
soort bi og ra fie van Je zus no teer den maar al te goed. Wie de
ver ha len van de Bij bel se ver slag ge vers op de voet volgt zal
sub tie le aan wij zing en aan tref fen waar uit blijkt dat Je zus de
zwaar te kracht had over won nen.

Jezus steeg op
Ie der een her in nert zich de doop sce ne, zo als Mat theus die be -
schreef in zijn der de hoofd stuk. “Ter stond na dat Je zus ge doopt
was STEEG hij OP uit het wa ter. En zie, de he me len (let op het
meer voud, JP) open den zich, en hij zag de Geest Gods neer da -
len als een duif en op hem ko men.” Waar om zou de schrij ver zo 
zorg vul dig voor de term ‘opstijgen’ ge ko zen heb ben en niet
voor het meer ge brui ke lij ke ‘hij kwam overeind’ of ‘hij richt te
zich op uit het water’? De au teur van het Mat theus evang elie,
die zo’n veer tig jaar na Je zus schreef, ken de de oc cul te wet van
ge wicht loos heid om dat gees te lijk be wus te men sen niet door
zwaar te be lem merd kon den wor den.

Ver der op in het ver haal ‘leidt’ Je zus drie van zijn ver trou -
we ling en een hoge berg op, waar hij to taal van ge daan te ve -
ran dert. Je zus ver toon de zich aan zijn dis ci pe len in zijn licht -
lichaam in ge zel schap van de in wij den de mees ters Elia en Mo -
zes. Jo han nes, Ja co bus en Pet rus wa ren ge spier de ke rels, ge -
wend om la ding en vis uit het wa ter op te trek ken. Het zou in
de lijn der ver wach ting kun nen lig gen dat zij zon der hulp de
stei le berg kon den be stij gen, maar nee, de teng ere Je zus leid de 
hen. Daar mee geeft de au teur het spi ri tu e le ka rak ter van de on -
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der ne ming in een ge raf fi neer de woord keus aan. De ge daan te -
ve ran de ring van Je zus is dui de lijk een me ta foor voor een in -
ten se bewustzijnsmutatie, waarvoor de drie dappere discipelen 
diep wilden buigen.

De man van licht
Ver der op in het ver slag wan delt Je zus op het wa ter zon der
weg te zink en, ter wijl Pet rus, de rots, spar te lend naar een
steun punt zoekt in de rol len de gol ven die hem gul zig wil len
ver zwel gen. In een an de re si tu a tie be rijdt de “man van licht”
een eze lin en haar veu len als een on mis ken ba re aan dui ding
van zijn gees te lij ke ver lich ting, die hem ster ker maakt dan de
vrucht baar heid van het licha me lij ke. Al deze me ta fo ren lei den 
naar de dra ma ti sche krui si gings ce ne, het ul tie me sym bool van
een ver hoogd be wust zijn. Het meest ver maar de ver haal uit de
we reld li te ra tuur stelt in een vroeg sta di um van onze ge schie -
de nis op een na vran te ma nier het ver schil tus sen de mis lei den -
de be nau we nis van het ma te ri a lis ti sche denk en te gen over de
over wel di gen de be vrij ding van de ziel aan de orde. De spre -
ken de Je zus aan het kruis is geens zins het ster ven de slacht of -
fer van een pe lo ton beu len. Lich tend rijst hij bo ven zijn kwel -
gees ten uit en zijn mond spreekt tek sten die de we reld over
gaan. De ze ven te kens bij zijn ster ven (Matt. 27) vol gen de 
ze ven vou di ge ont wik ke lings weg van de ziel en zijn ver rij ze nis 
ver klaart de dood tot een in wij ding van het ware leven.

De dubbelganger
Bij na on op val lend ver telt de evang elist dat geen mens een al -
leeng ang er is. Zijn gees te lij ke even beeld ver ge zelt hem in de on -
zicht ba re we reld op al zijn toch ten door de kroch ten van al le daag -
se be kom mer nis. Bij zijn ar res ta tie in de hof van Geth se ma ne
vlucht een ano nie me jong en als een wind vlaag weg, de ach ter vol -
gers ach ter la tend met zijn kleed in hun han den. Voor Pi la tus
krijgt Je zus ge zel schap van ene Bar ra bas, wiens naam ‘toevallig’
ook nog “Zoon van de Vader’ luidt, ter wijl Je zus ge kend wordt
als de Zoon van de Va der. Op de stij gen de berg weg naar Gol go-
tha draagt niet Je zus het lood zwa re kruis hout, maar een vreem de
dub bel gang er met de naam Si mon van Cy re ne. Aan het kruis
krijgt Je zus ge zel schap van een ‘goede’ en een ‘slechte’ mis da di -
ger, van wie de ‘goede’ met hem in het pa ra dijs zal zijn. Ten slot -
te tref fen twee voor bij gang ers op de weg naar de ge ne zen de
bron nen van Em maus, een met ge zel in wie zij aan vank elijk Je zus 
niet her ken nen. Een van de twee blijft ano niem. Hij zegt geen
woord en speelt in de hele anek do te geen enk ele rol. Hij lijkt een
over bo dig ele ment, ware het niet dat deze ano nie me fi guur net als 
de vluch ten de jong en, Bar ra bas, Si mon van Cy re ne en de goe de
mis da di ger, het beeld is van ons al ler on zicht ba re dub bel gang er,
die ons op ons le vens pad ver ge zelt. Deze fi gu ren ver tol ken dat
as pect van ons be wust zijn, dat bij Edgar Mit chell ont waak te toen
hij in de ruim te zweef de en dat het me di um Da niel Home on der -
steun de op zijn zweef vlucht van raam naar raam.

Piekervaringen
Het is in hoge mate merk waar dig dat geen van de vier evang e -
li ën de he mel vaart noe men. De ver meen de schrij ver van de
Han de ling en der apos te len, de evang elist Lu cas, be gint zijn
ver haal er juist mee. De on mis ken ba re al le go rie werpt licht op 
onze ei gen gees te lij ke epi fa nie. Kort voord at hij op steeg ho ren 
we Je zus tot zijn dis ci pe len zeg gen: “Gij zult kracht ont van -
gen wan neer de hei li ge Geest over u komt.” In de taal van die
tijd duidt dat op de gees te lij ke ver lich ting, die Mit chell in de

ruim te er voer en waar op enk ele kort ston di ge pie ker va ring en
licht wer pen. Een ver stok te athe ïst en over tuigd ma te ri a list had 
zo’n er va ring en bood die ter on der zoek aan een team van de
Oxford Uni ver si ty aan. 

“Het was als of mijn geest gren zen had door bro ken en zich
bleef uit brei den tot dat hij ver smolt met het uni ver sum. Mijn
geest en het uni ver sum ver enig den zich. De tijd hield op te be -
staan. Alles was een en al les was in een toe stand van on ein -
dig heid. Het was als of ik te gen wil en dank recht streeks werd
bloot ge steld aan een een heid in mij zelf en de na tuur in haar
ge heel. Ik leek met een an der ge zicht in een an de re we reld te
‘zien’.” In een com men taar be ken de deze rap por teur eer lijk
hoe zeer de er va ring hem raak te. “Het gaf een nieu we wen ding
aan mijn per spec tief en was op al ler lei ma nie ren een ver rij -
king en ver rui ming van mijn be wust zijn. Maar het stel de mij
ook voor een raad sel – het soort raad sel dat je al leen kunt
pro be ren op te los sen als je je scherp be wust bent van het fei -
te lij ke mys te rie van de schep ping. In die zin zou ik mijn er va -
ring ‘religi eus’ kun nen noe men.” Ken ne lijk ont ving deze er -
vaar der de kracht toen de hei li ge Geest over hem kwam.

Pinksteruitstorting
Die zelf de hei li ge Geest ver oor zaak te de Pink ster-uit stor ting.
Ie de re aan hang er van wel ke re li gie dan ook ver stond de taal
van de geest. Tong en van vuur ont sta ken de zie len in een le -
ven dig ent hou si as me. Een rij ke beel den taal vloei de uit de pen
van onze scri bent. De schrij ven de ge nees heer Lu kas liet zich
he le maal gaan, nu de geest ook hem in zijn greep had. In het
Pink ster mys te rie schonk de tra di tie ons een vi ta li se rend ver -
haal, dat pas in de te gen woor di ge tijd een ra ti o ne le evenk nie
heeft ge kre gen. 

Edgar Mit chell er voer wat het be te ken de om in de geest te
drij ven. Hij on der ging dit voor recht dank zij het fe no meen van
de ruim te vaart. Maar de Re li gi ous Expe rien ce Re se arch Unit
uit Oxford meldt een pink ster uit stor ting uit ons ei gen tur bu len -
te tijds be stek. Niet af kom stig van een vrij zwe ven de astro naut
in de eeu wi ge we reld ruim te, maar van een ont span nen wan de -
laar in een Lon den se wink el straat. Ge du ren de ong eveer tien
mi nu ten be leef de hij de ge wicht loos heid van de geest. Zijn
ver slag aan de on der zoe kers van Oxford Uni ver si ty is de ul tie -
me Pink ster bood schap voor deze tijd.

“Ik on der ging fan tas ti sche er va ring en, die meest al ong e -
veer tien mi nu ten duur den. Wan neer ik door een straat liep ve -
ran der den de ding en plot se ling voor mijn ogen en wer den
ong eloof lijk mooi en echt. De ding en die de we ten schap zegt
over licht gol ven en ge luids gol ven, zwaar te kracht, ato men en -
zo voort, wa ren plot se ling hel der en be grij pe lijk Dat gold ook
voor pas sa ges uit de bij bel, waar van tot dat mo ment de be te -
ke nis me was ont gaan. Kleu ren wa ren adem be ne mend mooi,
al les had be te ke nis en al les en ie der een was EEN. Niet al leen
alle men sen, maar alle die ren, plan ten, ste nen, al les be hoor de
tot die een heid. De op vat ting dat al leen men sen een ziel heb -
ben bleek vol ko men on zin nig. Tijd zo als wij die ken nen be staat 
niet. Alles wat er is, is er al tijd ge weest, is er nu en zal er ook
al tijd zijn. En wij zijn hier en nu in de eeu wig heid.”

Jo han Pa me ij er (Amster dam, 1930), ge pen si o neerd kunst re dac teur,
vrij-ka tho liek pries ter, 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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Boek van het Eeuwige Leven
Voorpublicatie met instemming van de uitgever Ankh-Her mes

Willem Glaudemans

Inleiding 

De He mel is geen plaats, en even min een
toe stand. Het is lou ter een ge waar zijn van
vol maak te Een heid. (Een Cur sus in Won de -
ren, T18.VI.1:5-6)

We zijn in onze sa men le ving de kunst van
het ster ven kwijt ge raakt. We zijn ken nis
ver lo ren over het le ven na de fy sie ke dood.
Deze twee fei ten hou den on mis ken baar ver -
band met el kaar. We heb ben de dood ver -
ban nen naar de ran den van ons be wust zijn
als een nare bij kom stig heid, waar aan je tij -
dens je le ven lie ver geen aan dacht schenkt.
En daar mee heb ben we ons ook de zui ve -
ren de in vloed ont zegd die de dood op ons
hui di ge le ven kan uit oe fe nen. Je gaat hier en 
nu be paald an ders le ven, als je weet wat er
na de dood ge beurt. Door dat we niet meer
we ten wat ons aan gene zij de van de slui er
te wach ten staat, be rei den we ons er niet op
voor en rich ten we ons le ven er ook niet
naar in. We zijn bang voor de dood. Dat kan be te ke nen dat we
de dood ont ken nen, dat we het idee van een le ven na de dood
als on zin nig van de hand wij zen, dat we ons er he le maal niet
mee be zig wil len hou den, laat staan ons er voor klaar ma ken.
En zo le ven we in on we tend heid verd er, met angst, met ont -
ken ning, en zon der een schit te rend voor uit zicht.

En toch is het sim pel. Het ei gen lij ke ster ven is in zich zelf
sim pel en pijn loos, niet moei lij ker dan het uit doen van een jas, 
of het ont wa ken uit een droom. Alleen als we ons ver zet ten,
on der gaan we een doods strijd, en wor den de mo men ten vóór
het ster ven las tig en pijn lijk. Dank zij ken nis van het le ven aan
de an de re kant van de slui er, is het niet meer no dig bang te
zijn, of een doods strijd te le ve ren. Ie der heeft de mo ge lijk heid
in rust en vre de deze door gang te ma ken, zo wel bij een plot se -
ling ster ven als bij een lang du rig ziek bed. Een goe de voor be -
rei ding is het hele werk.

Er is aan gene zij de al leen maar lief de die ons op vangt en
om hult. Dat is wat mij het meest ont roerd heeft bij het schrij ven 
van dit boek en de in zich ten die ik kreeg: de aan we zig heid van
zo veel be gel ei ding en im men se lief de bij elke stap, bij elk as -
pect, in elke licht sfeer weer. Wan neer we dat we ten, hoe ven we
niet meer bang te zijn. We kun nen er nieuws gie rig naar uit kij -
ken en ons er in vre de aan over ge ven. Het is niet lang er een ge -
heim, de slui er is dun ge wor den en de poor ten staan open, alle
be no dig de ken nis is langs vele we gen voor ons be schik baar.

Voor het schrij ven van dit boek heb ik van al die we gen
ge bruik kun nen ma ken. Er zijn tal rij ke boe ken ver sche nen
over bij na-dood er va ring en, over uit tre ding en en rei zen bui ten
het lichaam, over men sen van wie een ge stor ven ge lief de hen
lief de vol ver telt hoe het er aan gene zij de uit ziet. Daar naast

zijn er de vele door ge ving en aan me di ums,
de oude gnos ti sche en her me ti sche ge -
schrif ten over he mel rei zen, de vi si oe nen
van mys ti ci en zie ners, en een gro te hoe -
veel heid oude en jonge eso te ri sche ken nis.
Ook is er we ten schap pe lijk on der zoek ge -
daan naar ver schil len de be wust zijns toe -
stan den, die frap pan te over eenk om sten ver -
to nen met de ver schil len de di men sies aan
gene zij de. De mees te van deze ver schil -
len de, on af hank elij ke bron nen be ves ti gen
el kaar we der zijds, het ver haal ver toont gro -
ten deels één lijn. Dat ver leent het be trouw -
baar heid. Maar dit al les be te kent niets, als
het niet van bin nen er gens re so neert. Ik
ging steeds meer aan voe len wan neer zich
on mis ken baar waar heid aan mij open baar -
de, en dat in ner lijk we ten is mijn ui tein de -
lij ke richt snoer ge weest. En dan was mijn
er va ring dat zo’n nieuw in zicht zich steeds
vol ko men lo gisch en van zelf spre kend in
het ge heel voegde.
Ik ben van jongs af aan nieuws gie rig ge -

weest naar de dood en het le ven daar na. Ik weet nog dat ik als
tie ner een boek las over een hei li ge sad hoe die de he mel kon
zien en daar ver slag van deed. Ik was da gen lang on der ste bo -
ven, vol ver won de ring en vreug de, ik was bo ven me zelf uit ge -
tild, in een an de re be wust zijns toe stand, die me troost gaf en
me ook déze we reld heel an ders liet zien. Zo’n pie ker va ring
heb ik door de ja ren heen nog di ver se ke ren ge had bij het le -
zen van an de re boe ken die au then tie ke er va ring en aan gene
zij de van de slui er be schre ven. Ik zie het nu zo dat mijn ziel
hierd oor tel kens werd aang eraakt en ging tril len, en er iets in
mij steeds verd er openg ing dat al heel lang lag te wach ten, een 
licht zaad dat lang zaam tot bloei kwam. Toen ik een jaar of 16,
17 was maak te ik vaak lijst jes van de boe ken die ik la ter wil de 
schrij ven, daar stond stee vast op: He mel boek. Die be lof te doe
ik nu na veer tig jaar ge stand. Het was een on ver mij de lijk heid. 

En te ge lijk een on mo ge lij ke op gaaf. Iets be schrij ven wat vol -
gens veel men sen niet be staat (maar dat doet alle fic tie). Iets be -
schrij ven wat niet in woor den is te vat ten (maar dat doet alle po -
ëzie). Iets be schrij ven waar van we vol gens ve len niets kun nen
we ten, om dat er nog nooit ie mand is te rug ge keerd uit de dood.

Mijn kin de ren zei den: ‘Pa, hoe kun je daar nu over schrij -
ven, je bent er toch niet ge weest?!’ Het is in der daad een on -
mo ge lijk heid als je er zo naar kijkt. Maar het is niet waar dat
je er nooit ge weest bent. Je bent er zelfs va ker en veel lang du -
ri ger ge weest dan hier op aar de. Die ken nis ben je ver ge ten
toen je in car neer de, en hoeft slechts op de juis te tijd op nieuw
te worden wakker geroepen.

En er is nog iets wat het tot een moei lij ke on der ne ming
maak te. Ik heb tij dens mijn on der zoek naar gene zij de al snel
be gre pen dat ie de re ziel in de eer ste lichts fe ren pre cies te zien
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krijgt wat zij ge looft of voor waar houdt, of wat tot haar cul -
tuur be hoort. Dat is ui terst lief de vol, want ie der wordt zo met -
een ge rust ge steld, hij komt al tijd te recht in een om ge ving die
hij zon der angst kan ver staan. Maar dat maakt het ook las tig er 
een een slui den de be schrij ving van te ge ven. Dat is op zich nog 
over ko me lijk, maar we zen lij ker vond ik het prin ci pi ële punt
van be ïnvloeding. Er zit een ze ker ri si co aan om deze reis gids
te bie den, om dat het de be le ving aan gene zij de be pa len kan,
om dat je im mers steeds eerst krijgt wat je ver wacht. Dat moest 
wor den af ge wo gen te gen het feit dat er nog maar am per ken -
nis over het le ven na de dood is, en dat men sen zich zo doen de
niet of nau we lijks kun nen voor be rei den op de zo be lang rij ke
er va ring die hun le ven be kroont. 

De Ou den za gen het be lang hier van ook in en schre ven een 
Do den boek of een Ars bene mo rien di (de kunst om goed te
ster ven) met uit ge brei de in struc ties aan de ziel hoe zij de ge -
ner zijd se val kui len moest ver mij den. Maar de over ge le ver de
beel den uit de oude cul tu ren en re li gies, die be doeld wa ren
voor de men sen van die tijd en plaats en die vaak al leen aan
ing ewij den be kend wa ren, kun nen wij niet meer recht streeks
be grij pen. Het is niet onze taal. Daar naast doen er veel mis ver -
stan den en hal ve, of verd raai de waar he den de ron de over het
door gaan van het le ven over de grens van de dood. Er is voor
deze tijd, voor deze cul tuur, geen uni ver seel Do den boek, geen
nieu we tha na to lo gie (leer over de dood). En er is wel be hoef te
aan, al leen al van we ge het sim pe le feit dat we al le maal eens
zul len ster ven, en onze cul tuur daar toe geen hel de re hand rei -
king en meer biedt. 

En dat doet de be staan de li te ra tuur over het le ven na de
dood ook nau we lijks. Dit komt voor al doord at de in houd van
de mees te boe ken en ver sla gen (ik schat zelfs zo’n 90%) af -
kom stig is uit die eer ste as tra le sfeer die zich vormt naar ie ders 
ver lang en – en daar bij ook nog eens van deze kant wordt ing -
evuld door onze blik (ik las in een Ame ri kaans boek dat vol -
gens de schrijf ster in de tem pels aan gene zij de uit slui tend be -
roem de Ame ri ka nen les ge ven ...). Dit be te kent dat er veel uit -
een lo pen de en te gen strij di ge be rich ten zijn, veel rijp en groen
door el kaar, en ook recht streek se fan ta sie ën, ver zin sels en as -
tra le grap pen ma ke rij. Voor een oner va ren le zer is het ui terst
ver war rend, en bij zon der las tig om hier uit waar heid te des til le -
ren, wan neer hij met zo’n veel heid aan vor men wordt ge con -
fron teerd. Ik heb er daar om van af ge zien mij te wa gen aan
veel con cre te be schrij ving en, en als ik dat wel moest doen,
bied ik een waai er aan mo ge lijk he den. Lie ver til ik het naar
een uni ver seel ni veau en geef ik de ach ter lig gen de prin ci pes,
zo dat ie der de vrij heid heeft zelf zijn eigen beelden te vormen.

Er is veel ge schre ven over de sta dia van de aan loop tot de
dood, de wor ste ling, het ver zet, de ont ken ning en ui tein de lijk
de over ga ve. Dit boek be gint daar na. Het be schrijft de reis van 
de ziel van af het mo ment dat zij het lichaam ver laat en via een
tus sen sfeer waar zij haar le ven over ziet, naar de eer ste licht -
sfeer gaat, waar zij haar dier ba ren ont moet en een wo ning
krijgt om zich verd er te ont wik ke len. Hier stop pen de mees te
boe ken over het le ven na de dood. Maar na deze zijn er nog
meer lichts fe ren, die de ziel steeds verd er breng en in de rich -
ting van haar ware Thuis bij God. Over dat laat ste valt met
geen woord meer iets te zeg gen, en het wordt ook hier slechts
aang eduid. Maar de weg er heen blijkt be schre ven te kun nen
wor den als een in wij dings weg, of als sta dia in be wust zijns -
groei. Het was voor mij een won der lij ke er va ring te ont dek ken 

dat het hele ver haal in es sen tie hier op neer kwam en zich hier in 
open de. En ach ter af be zien was het mis schien vreemd ge weest 
als het niet zo was. Dus ui tein de lijk gaat dit boek verd er dan
een be schrij ving van ster ven en het le ven na de dood. Het
werd een be schrij ving van de be wust zijns ont wik ke ling die ie -
der een eens door maakt.

Het woord God is ge val len. Dat be hoeft een kor te noot.
We ge brui ken het woord God hier als de Bron van alle Schep -
ping, als de Ene in wie het Al ver blijft, als de Een heid van
Lief de en Licht, als het gro te schep pen de Be wust zijn dat in al -
les is, als Al-dat-Is. Wan neer je moei te hebt met dit woord,
van we ge oude as so ci a ties, voel je dan vrij om een an der
woord te ge brui ken dat jou be ter past, of om je oude as so ci a -
ties te he len. Even min heeft God een ge slacht vol gens mij,
man ne lijk noch vrou we lijk, al ver wijs ik wel met het taal kun -
dig cor rec te hij/hem/zijn naar Het. (Naar de ziel ver wijs ik om
de zelf de taal kun di ge re den met vrou we lij ke voor naam woor -
den). En je hoeft ook niet in God te ge lo ven om baat te heb ben 
bij dit boek. Je loopt hoog uit het ri si co dat je na het le zen hier -
van wel weet dat er een God is.

Elk boek over de he mel heeft al tijd ge lijk. Omdat het be -
schrijft wat je te wach ten staat en je aan gene zij de im mers
krijgt wat je ver wacht. Zo is het een self-ful fil ling prop he cy.
In die zin kan geen schrij ver over de he mel het ooit fout doen.
(Al geldt dit voor al voor de eer ste as tra le sfeer en niet meer
voor de uni ver se le lichts fe ren daar na.) Te ge lijk laat dit wel
zien hoe be lang rijk het is je ge dach ten over het hier na maals
hel der en po si tief te hou den ter wijl je nog hier bent. Als je dat
wilt, kun je dit boek daar voor ge brui ken en je zo voor be rei den 
op wat eens een on ver mij de lijk heid zal zijn. De hoop is dat je
hierd oor uit komt op een ho ger licht ni veau, en geen ge noe gen
neemt met de eer ste as tra le sfeer als of dat de ge he le he mel is. 

Bij het schrij ven er voer ik bij elke over gang naar een vol -
gen de sfeer dat er een dui de lij ke grens mar ke ring was die ik
door moest gaan. Ik zat soms te klop pen op een ge slo ten muur
en kon niet verd er schrij ven, tot ik er de vol gen de dag op eens
door heen was en er bin nen kon gaan, en een to taal an de re
ener gie en at mo sfeer er voer. De ene sfeer moest goed af ge -
rond zijn, voor ik de vol gen de kon be tre den. Ui tein de lijk niet
ver won der lijk, om dat het over sta dia in be wust zijns groei gaat.
Ver moe de lijk zal het de le zer ook zo ver gaan. Dus is het vol -
gen de aan te ra den: lees een sfeer, laat hem een tijd je op je in -
wer ken en kijk wan neer je verd er kunt, ook al duurt dat mis -
schien enk ele we ken of lang er.

Wat hier volgt is zo als ik de he mel zie. En ik wil me bij voor -
baat ver ont schuld i gen voor de fou ten die ik ze ker ge maakt zal
blij ken te heb ben in de be schrij ving (ooit kan ik mis schien
van af gene zij de nog wat aan vul ling en door ge ven ...), en me
ex cu se ren dat het me niet ge lukt is zo iets groots in be perk te
woor den en beel den te vang en. Dus als je daar aank omt, zal
het vele, vele ma len glo rieu zer en heer lij ker zijn dan ik hier in
de verste ver te kan be schrij ven. Maar dat is al tijd het ge val
met een reis gids: de er va ring zelf is al tijd groot ser dan de bes -
te be schrij ving, de maal tijd al tijd sma ke lij ker dan het menu, de 
mu ziek fan tas ti scher dan de par ti tuur. Ver geet dus de reis gids
en heb een goe de reis. En be denk bij al les wat je leest voor al
dit: je hoeft niets te le ren of aan te ne men van wat je hier leest. 
Maar je kunt met be hulp van dit boek je mis schien wel her in -
ne ren wat je al heel lang weet.
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Proloog
We zijn onsterfelijke wezens,

de dood kan ons niet vernietigen.
We zijn als geest door God geschapen,
vanaf het be gin. We zijn, net als God,

van liefde en licht gemaakt, dus eeuwig,
want God kan alleen maar scheppen als zichzelf.

We leven voor altijd tot grotere
bewustwording van de Ene.

Eerst vallen we als licht door sluiers heen
en verdichten tot stof, vergeten onze afkomst

en ons wezen, en dimmen ons licht.
We incarneren, worden vlees, en denken
dat we niets meer zijn dan een lichaam

in een stoffelijke wereld.
We vergeten God, we vergeten onze

afkomst, we vergeten onze ziel.
Maar wanneer we het lichaam tijdelijk weer

afleggen, krijgen we weer herinnering,
leven we bewust in het licht.

En deze lichtervaring tilt ons op
en laat onze ziel zingen.

Totdat we weer incarneren,
opnieuw een stofjas aantrekken,

weer vergeten wie we zijn en wie God is.
En dit honderden malen.

En in al die honderd maal ontwaken we hier
op aarde langzaam tot de herinnering van

wie we zijn, zodat we dit uiteindelijk
in de stof kunnen leven en zo

de wereld vergeestelijken.
Steeds meer staan we ons licht toe

door ons heen te schijnen, en wordt
onze persoonlijkheid doordrenkt van onze ziel.

En in al die honderd maal klimt onze ziel
in de lichtsferen ook steeds meer op

naar haar Zelf, naar God.

En als we totaal van licht zijn in de stoffelijke
wereld, stralen we die eenvoudig weg,

en zien we dat ze al die tijd een illusie was,
waarop we ons levensverhaal
projecteerden en uitspeelden.

Dan leggen we het lichamelijke leven af
en treden voorgoed toe tot de sferen van licht
waar we al die tijd al verbleven als het Zelf.

En bij onze schepping heeft God onze ziel
drie lichtwoorden meegegeven die we

in alle levens, in alle dimensies meedragen
en tot ontwikkeling brengen.

Deze lichtwoorden zijn zaden die in je ziel
zijn geplant, en zich over alle levens heen openen.

Leven na leven wordt als parel aan deze drie draden
geregen: je missie, je getransformeerde pijn,

je talenten, de omstandigheden
van je geboorte en je dood.

En zo worden de drie lichtwoorden van God nu
de grote lichtstralen waarin je ziel zich ontvouwt

en medeschepper wordt van het universum.

Wil lem Glau de mans (1954): Stu deer de Ne -
der land se Taal- en Let ter kun de in Utrecht,
pro mo veer de op een proef schrift over de li -
te ra tuur op vat ting en van Wil lem Fre de rik
Her mans. Me teen na zijn pro mo tie be gon
hij met het ver ta len van spi ri tu e le boe ken.
O.a. de ver ta ling van de gnos ti sche en
vroeg chris te lij ke tek sten, de Nag Ham ma di- 
Ge schrif ten, en hij voer de het eind re dac -
teur schap van de ver ta ling van Een cur sus
in won de ren. Twee gro te pro jec ten, waar na
hij zelf weer ging schrij ven, sprook jes, ge -
dich ten en een boek over ver ge ving. Hij
ont wik kel de het Ta len ten spel.

* * *
*
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Achtergronden van mijn besluit tot de doop
El len J. van Dijk

Bin nenk ort word ik ge doopt en ik re a li seer de mij dat het mis schien leuk is om iets hier over te schrij ven. Te ge lijk re a li seer ik mij
dat schrij ven niet mijn sterk ste kant is. Mijn kracht zit meer in het in tu ïtieve, het de len van mijn er va ring en en mij van daar uit met 
an de ren te ver bin den. Het hier na vol gen de is wat er kwam en ont stond. Een aan tal frag men ten uit mijn dag boek dat ik eind 2010
ben ge start met als in ten tie echt te gaan le ren le ven van uit een open hart. Ik heb mij ge pro beerd te be per ken tot het be schrij ven
van mijn er va ring en in re la tie tot de Vrij-Kat ho lie ke Kerk in Den Haag. 

Eindelijk thuis! 
Alles valt op zijn plek. En door de ver bin ding die ont staat, in
mij, ont staat er een an de re di men sie, waar in al les lief de is, ener -
gie. Waar in al les een bij zon de re gloed, glans en licht krijgt. 

No vem ber 2010 be gin ik een dag boek en schrijf als mot to:
le ren le ven van uit mijn open hart! Stee kwoor den: ener gie,
hart, ver bin ding, lief de en es sen tie. De pijn en strijd om er te
mo gen zijn en te zijn zo als ik ben. Thuis ko men: let ter lijk en
fi guur lijk. Ver bin ding toe la ten dus ook voe len. Als eni ge doel
stel ik het mij her in ne ren wie ik ben. Mij te her in ne ren dat ik
naast het kind van mijn ou ders ook het kind van God ben. 
God is lief de, ik ben een kind van God = Lief de. Mijn doel in
het le ven is te le ven in en van uit lief de.

In het jaar 2011 ben ik 45 ge wor den en maak ik blijk baar
de ba lans op van mijn le ven: wat was, wat is en waar ik mij
verd er aan wil ver bin den. Wat werkt voor mij en wat niet.
Cru ci aal is de ver bin ding met mijn lijf en ge voel. En het naar
bin nen gaan. In de loop van 2011 ont staat er ein de lijk een die -
per con tact met mijn ei gen pijn, mijn wond. De wond waar ik
an de ren mee kan ver won den zon der dat ik er erg in heb. Ik
om arm mijn ei gen wond, voel enor me ge bor gen heid en ge -
raakt zijn. Aang eraakt door iets wat gro ter is dan ik, door God. 
Wat er ont staat is een pro ces van he ling, wat ove ri gens nog
steeds gaan de is. 

Tij dens de zo mer va kan tie 2011 ben ik in aan ra king ge ko -
men met een boek over Igna ti aan se me di ta tie. Ge wel dig! Ein -
de lijk een vorm die bij mij past en voor mij werkt. Er ont staat

van uit die me di ta tie ruim te en een di a loog met God, die ik
steeds meer lei ding in mijn le ven zal ge ven en waar ik verd er
op voort bor duur. Ook komt het ver lang en om mij te la ten voe -
den door men sen om mij heen die ook zo’n pad be wan de len.
Na de zo mer va kan tie in 2011 volg ik een Kat ho lie ke
Alpha-cur sus. Wat een groei om te zien hoe ik de Alpha cur -
sus in stap en daar in sta. Mee kan tril len op wat mij raakt en
(ont)roert. En met res pect kan la ten wat niet bij mij past. Dui -
de lijk is wat het niet is, de Room se ver sie met een aan tal
dogma’s waar aan ik mij niet kan en wil ver bin den. De
Oud-Kat ho lie ke Kerk lijkt mij wel wat, ech ter de dienst is het
niet. Maar wat dan wel? 

Op zon dag 30 ok to ber 2011schrijf ik in mijn dag boek: 
een nieu we blad zij de van een nieuw hoofd stuk in mijn le ven!
Het nieu we hoofd stuk is mijn ont moe ting met de Drie vul dig -
heid: in mij en om mij heen. En een nieu we blad zij de slaat op
mijn ont moe ting met de men sen van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk in 
Den Haag van mor gen. Woor den kun nen niet tot uit druk king
breng en wat daar is ge beurd, wat ik heb er va ren. Ziel scon tact:
met mij zelf, de pries ter, de di a ken, Renée en an de ren. 

Nog voel ik de ener gie in mij tin te len, zelfs mijn hand pal -
men tin te len en af en toe mijn voet zo len. Voel mij meer ge -
wor teld, ge grond. Het ge sprek met Theo, de pries ter, en zijn
lief de vol le om hel zing na de dienst. Met Paul, de di a ken, en
haar lief de vol le om hel zing na de dienst. Dit is Zijn in zijn
puur ste vorm. Wat een lief de! Wat een zacht heid. Wat een
ver bin ding. Alsof ik door de om hel zing en om helsd ben door
God. Het dui zelt mij, mijn hart springt open. Wil mee met
deze stroom. Breng mij waar ik we zen moet. Neem mij mee,
voer mij daar naar toe waar ik moet we zen. In liefde,
ontmoetend en stromend.

Za ter dag 24 de cem ber schrijf ik in mijn dag boek: in da len
van de ziel. Asso ci a tie met de komst van Chris tus, het ver -
schij nen van het licht. Let ter lijk doord at de donk er ste nacht en 
de (win ter)wen de naar het licht nu is ge weest. En op een an der 
ni veau: Chris tus als sym bool van (ener ge tisch) licht.

Zon dag 25 de cem ber schrijf ik in mijn dag boek: as so ci a -
ties met mijn ei gen ge boor te, mijn ei gen va der en moe der. Ik
ben er aan toe om (mij voor te be rei den om) een com mit tent
met deze kerk, de Vrij-Kat ho lie ke Kerk, aan te gaan. Wil mijn 
toe vlucht ne men tot de Drie vul dig heid, de ge schrif ten en de
ge meen schap van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk. 

Mijn in ten tie be kracht i gen door de (vol was sen) Doop te
wil len ont vang en.

De ge boor te van Chris tus waar wij nu met Kerst mis bij
stil staan gaat voor mij ge paard met de be wust wor ding van
mijn ei gen ge boor te. Vraag Paul, de di a ken, hoe het werkt als
ik mij aan de VKK zou wil len ver bin den. Zij geeft mij ui tein -
de lijk het “groe ne boek je” mee. Om te le zen, te voe len en te
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la ten ont staan. Mag het boek je hou den tot het dui de lijk is en
zij hoort wel wat het wordt en even tu eel wan neer. Die zelf de
avond schrijf ik op een klein kaart je: doop en de da tum: 25
maart 2012. Leg het kaart je tus sen de blad zij den over de Doop 
van vol was se nen in het “groe ne boek je”en zal de zon dag erop, 
1 januari, het aan Paul teruggeven. 

Dins dag 27 de cem ber schrijf ik in mijn dag boek: moe der-
aar de ver scheen in mijn me di ta tie. Zij nam mij bij de hand en
mee het bos in. Eerst ren den wij, gaan de weg ver traag de ons
tem po en ui tein de lijk kwa men wij bij een open cir kel in het
bos, diep in het bos. Ik had haar ge von den, ver tel de zij mij. Zij 
her in ner de mij aan een eer de re droom waar in ik mijn moe der
zocht. Zoe kend liep ik in het bos, roe pend naar mijn moe der.
Kon haar niet vin den en kreeg geen ant woord. Nu heb ik haar
ge von den! Ik heb een sta pel kle ding ont vang en, een robe: ik
sta op het punt om mijn oplei ding te ver vol gen. Ik zal wor den
(in)ge wijd en de men sen die ik ont moet in de Vrij-Kat ho lie ke
Kerk zijn mijn me de rei zi gers in oplei ding. Asso ci a tie met de
Be zin ning op de Wijs heid voor het be gin van de Hei li ge Mis
en zie mij zelf staan voor het (Ma ria)al taar en draag deze tekst
voor uit vol le over tui ging en in vol le ver bin ding.

Za ter dag 31 de cem ber schrijf ik in mijn dag boek: de ve -
ran de ring is gaan de! Door mijn fo cus op de Drie vul dig heid te
hou den ve ran dert van al les in mij en om mij heen. Alles zal
ten goe de ve ran de ren. Het eni ge wat ik hoef te doen is om mij
af te stem men en te ver bin den met de Drie-een heid en het
verd er te la ten ont staan, het te la ten ont vou wen. De rest volgt.

Zon dag 1 ja nu a ri schrijf ik in mijn dag boek: de aank on di -
ging! Geef Paul, de di a ken, het “groe ne boek je” te rug en Theo 
kon digt tij dens de kof fie aan dat ik graag ge doopt wil wor den. 
Her ken ning. Eer der deze in tu ïtieve weg ge volgd. Toen af ge -
leid en an de re we gen be wan deld. Tijd om verd er te gaan waar
ik was ge ble ven. Een enor me dank baar heid en een ge luk za lig
ge voel over val len mij. Her ken ning, her in ne ring van de ma gie
van syn chro ni ci teit. Het on zicht ba re wil ge kend wor den!
Dank baar ben ik voor het groei end in zicht en de er va ring en:
– dat er ruim te ont staat om écht aan we zig te zijn;
– dat ik zelf cre ëer en dat ie de re si tu a tie een mo ge lijk heid
biedt om te han de len van uit mijn (licht)we zen, van uit lief de;
– dat de bood schap pen van uit mijn ziel, mijn on der be wus te,
aan de op per vlak te mo gen ko men, be wust mo gen wor den;
– dat als het in mij is het ook in de an der is;
– dat wij één zijn (de len van een gro ter ge heel).
Dank baar ben ik ook mijn ou ders die mij het le ven heb ben ge -
schonk en waar ik heel blij mee ben. Dank baar ben ik voor al
die men sen, om stan dig he den en si tu a ties die mij heb ben doen
groei en. Dank baar ben ik mijn ge zin dat mij de ruim te geeft
om te zijn en te wor den wie ik in we zen ben. Dank baar ben ik
voor mijn ziels ver wan te Son ja. En last but not le ast wil ik
God(in), de leer en de ge meen te van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk
be dank en.  — Amen.

Ellen J. van Dijk (1966): 

Mijn in spi ra tie komt voort uit mijn er va ring
als kind dat de ding en soms an ders zijn
dan ze lij ken.Lei dend in mijn le ven is om op 
ei gen wij ze mij zelf en mijn om ge ving te le -
ren ken nen. Van af 25 maart 2012 lid van
de VKK in Den Haag. Ik woon in Den Haag
sa men met “mijn” man en doch ter. Werk -
zaam als maat schap pe lijk wer ker.

Toelichting op afbeelding van de bloem: de iris. 
Ergens in no vem ber kreeg ik tij dens het eind van de Hei li ge
Mis, het beeld van een blau we iris, in clu sief steel en wor tel.
Mijn eer ste re ac tie was: bah, ik hou niet van blau we iris sen.
Als ik la ter Goog le op de sym bo liek van de blau we iris word
ik stil van de as so ci a ties die wor den be schre ven.
– Ma ri a bloem. 
– De go din Iris was een bood schap per tus sen go den en men -
sen. Met haar gou den vleu gels en soms ge vleu gel de voe ten
daal de zij ge re geld af van de he mel naar de aar de. Zij koos
dan al tijd de weg langs de re gen boog, waar bij de wind haar
daar langs voort blies. 
– De sym bo li sche be te ke nis van de iris luidt: “Ik heb een
bood schap voor jou”, ge heel in lijn met de sym bo liek van de
zo juist be schre ven go din Iris. 
Ik was deze er va ring ei gen lijk al weer ver ge ten, maar tij dens
het schrij ven van dit stuk je kwam die er va ring om hoog en be -
sluit ik dat er een af beel ding van een blau we iris bo ven komt.

* * *
*

Onderstaande foto van een waterval in Zuidafrika werd
genomen door Jannie van Alphen-Hofkamp
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De Bijna Levend Ervaring
Op weg naar de geestelijke geboorte

Pe ter Kampschuur

De be lang stel ling voor bij na-dood er va ring en is nu zo le ven dig dat ze een beet je ge vaar lijk wordt. Onder het mot to ‘Dat wil ik
ook!’ pro be ren som mi gen zo’n er va ring op te wek ken, met alle risico’s van dien. Waar om wil len men sen uit zon der lij ke er va rin-
gen, ook als die ver keerd kun nen af lo pen? Waar schijn lijk om dat ze lij den on der het ge voel dat ze niet echt le ven, dat ze zich als ’t 
ware tus sen le ven en dood in be vin den: de bij na le vend-er va ring.Maar je kunt iets heel an ders doen om echt tot le ven te ko men,
om je zelfs één te voe len met het gro te Le ven – en daar bij de te gen stel ling tus sen le ven en dood te over stij gen.

Extre men op zoe ken is ui ter aard niet iets van de laat ste tijd. Van
al ler lei spor ten kun je zeg gen dat ze le vens ge vaar ople ve ren –
au to ra cen, pa rachu te spring en, berg be klim men, noem maar op.
En al zul ke spor ten wor den al lange tijd be oe fend, net als mee -
doen aan de oor log en nog di ver se an de re bi zar re ac ti vi tei ten.
Lief heb bers er van zeg gen vaak ge noeg dat ze zich pas echt, vol -
op, le vend voe len als ze bij zo iets de dood in de ogen zien. Hun
ver ha len heb ben soms iets van de tri om fan te lij ke leus waar mee
de af le ve ring en van de scien ce fic ti on-TV- se rie Star Trek be -
gon nen: ‘To bold ly go whe re no man has gone before’. Niet dat
dat wáár is – in de dood zijn juist tal loos ve len ons voor ge gaan
– maar elke per soon die zo’n cliffhang er me maakt en kan na -
ver tel len dat het kant je boord was, kan zich zo’n hou ding aan -
me ten en be won de ring voor z’n durf oog sten.

Een mo der ne va ri ant op de van ouds her be ken de ris kan te
vor men van vrij e tijds bes te ding is bungy jum ping. Niet he le -
maal nieuw, want Zuid-Ame ri kaan se Indi a nen de den dat al
lang ge le den; het nieu we is dat je in de af grond springt ter wijl
je aan een el as tiek zit - die Indi a nen de den het ten min ste aan
een ech te li aan. De kans dat je te plet ter slaat is eveng oed re ëel 
ge noeg om een enor me adre na li nes toot en een flinke doods -
angst te wek ken. Het oog merk van het oor spronk elij ke ‘jum -
pen’ was het zon der meer for ce ren van een bij na-dooder va ring 
– als on derd eel van een rite de pas sa ge of in wij dings ri tu eel. Er 
was voor zien in een be te ke nis vol le, spi ri tu e le con text en men
was in ner lijk voor be reid. Ten op zich te daar van is bungy jum -
ping als mo dern wes ters ver maak meest al niet meer dan een
platte vertoning, al kunnen zich daarbij wel degelijk bij -
na-dood er va ring en voordoen. 

Alleen al de vol le over tui ging dat je er zo da de lijk bent ge -
weest is ge noeg om een bij na-dood er va ring te la ten door bre -
ken – een wer ke lijk le vens ge vaar hoeft er niet eens te zijn. In
de Joods-chris te lij ke tra di tie is de doop zo’n soort rite de pas -
sa ge, voor al in zijn oor spronk elij ke vorm: die van on der ge -
dom peld wor den in een ri vier, bij voor beeld de Jord aan, tot je
bij na verd rinkt. Toch al wat min der ris kant dan het ‘jumpen’,
maar des tijds waar schijn lijk heel ef fec tief om een bij na-dood -
er va ring op te wek ken – ook weer in een be te ke nis vol le spi ri -
tu e le con text. De mo der ne doop is in de mees te ker ken ge re -
du ceerd tot een puur sym bo lisch ri tu eel waar bij hoog uit een
hand je vol wa ter te pas komt. Mis schien nog steeds heel be te -
ke nis vol maar zon der dat je het gevoel hoeft te krijgen dat je
even door het oog van de naald moet.

Leven vanuit de bodem
De zin van zul ke ri tu e len als de doop en het oor spronk elij ke
‘jumpen’ aan een li aan lag niet al leen in het over win nen van
angst voor de dood maar ook in het ver krij gen van een glimp

van één of meer di men sies meer dan het ge wo ne le ven tot dan
toe, in deze fy sie ke en so ci a le we reld. En zo’n glimp kan een
wak ker-wor den in hou den, een zich be wust wor den van wie en 
wat we ei gen lijk zijn, van een ver bin ding of één zijn met de
Bron van al wat is, wel licht, en mis schien ook een in zicht in
wat ons in dit le ven te doen staat. Zònder zo’n er va ring zou –
dat moet men dus ook al dui zen den ja ren ge le den be seft heb -
ben – een heel men sen le ven zich kun nen vol trek ken als dat
van een slaap wan de laar, een droom, een le thar gisch pro ces 
(de term ‘lethargie’ kan zo wel slaan op een zie ke lij ke slaap -
zucht als op een gees te lij ke ong evoe lig heid, de sin te res se). 

De per ong eluk ge wek te bij na-dood er va ring en waar over
men sen te gen woor dig ver tel len wij zen in der daad vaak op z’n
minst op een an de re ma nier van waar ne men, ook van zich zelf; 
en op het be tre den van an de re di men sies van be wust zijn, an -
de re be le vings we rel den die ui ter aard net zo goed deel uit ma -
ken van het gro te levende geheel als onze aardse wereld.

Aan het be gin van het Tho mas-evang elie wordt Je zus ‘de
Levende’ ge noemd, een ver wij zing naar zijn di rec te ver bin ding
met ‘de le ven de Vader’, die Bron van al wat is. Je zus riep de
men sen die hem volg den (let ter lijk, en ge woon lijk te voet) op
tot het ech te le ven, het le ven van uit de Geest. Wie Jezus’ ‘ge -
heime woorden’ in deze tekst be grijpt, ‘zal de dood niet sma -
ken’, wordt er ge steld. Een ‘Levende’ is in dit taal ge bruik 
ie mand die de grond van ons be staan kent, zich daar één mee
weet – ie mand die leeft van uit de bo dem van onze ziel, die ui t -
ein de lijk ‘de ong rond van het bestaan’ is, zo als bij voor beeld de
mys ti ci Ja cob Böhme en Erik van Ruys beek zei den. Zo word je
pas een ‘levende geest’, ie mand die het ware le ven leeft.

Je zus drong er bij zijn fel low tra vel lers op aan, hier echt
voor te kie zen. Het is geen kwes tie van een beet je aan re li gie
doen naast je da ge lijks le ven. Het gaan van de in ner lij ke Weg
kan geen hob by zijn maar vraagt om een ra di caal los la ten van
alle be lem me ring en voor be wust wor ding en een even zo ra di -
ca le keu ze voor een nieu we ma nier van le ven. Zo ra di caal
zelfs dat Je zus er een uit spraak over deed waar mee veel ker ke -
lij ke chris te nen zich nog steeds niet goed raad we ten om dat dit 
sta te ment hard lijkt. Vol gens de over le ve ring zei ie mand te gen 
Je zus dat hij wel met hem mee op pad wil de, maar eerst nog
zijn va der wil de be gra ven, waar op Je zus ant woord de: ‘Laat de 
do den de do den be gra ven, en gij Le ven den, volgt mij’ – of
woor den van ge lij ke strek king. Anders ge zegd: stel je keu ze
voor je in ner lij ke Weg, je spi ri tu e le pad, niet uit, kies nu, laat
er niets tus senk omen, want het is een keu ze die al les van je
vraagt; de conventionele plichten worden wel vervuld door
degenen die deze keus niet maken.
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Uit de Geest geboren worden
Ter wijl Je zus die uit spraak moet heb ben ge daan te gen over 
ie mand die nog maar net (mis schien) wil de be gin nen, wist hij
zon der twij fel dat die ge ne, net als de mees te an de ren in zijn
ge zel schap, nog door een heel trans for ma tie pro ces moes ten
om tot dat ware le ven te ko men, om van uit de Geest te le ren
le ven. Een ‘levende geest’ was op z’n minst ie mand die be reid 
was tot het aang aan van dat pro ces en dus een in wij dings weg
kon gaan. Het hele punt van die uit spraak over de do den die
de do den wel be gra ven is dan ook, dat je je al leen kunt la ten
in wij den, al leen tot die trans for ma tie komt, als je daar eerst
echt, oprecht, naar ver langt. Alleen dan zal de in zet diep ge -
noeg gaan, to taal kun nen zijn. Want het gaat ui tein de lijk om
niets min der dan ster ven en op nieuw ge bo ren wor den. Een 
Le ven de, ie mand die leeft van uit de Geest, moet eerst de klei -
ne dood ster ven, de dood van het klei ne ‘ik’ of ego door ge -
maakt heb ben, om ver vol gens her bo ren te wor den – dat is dan
de twee de of gees te lij ke ge boor te. De oude Chi ne zen ver we -
zen hier naar als ‘de nieu we geboorte’ of ‘de ge boor te van het
he mel se be wust zijn in het gees te lij ke hart’ en in het eso te ri -
sche chris ten dom is dit de be te ke nis van het Kerst ver haal: de
ge boor te van het Chris tus kind in ons mys tie ke hart.

He laas wordt deze sym bo liek al eeu wen lang over we gend
ver keerd be gre pen, ook bin nen de Kerk, met als re sul taat dat
Kerst mis is te rug ge bracht tot niet meer dan de her denk ing van
een his to ri sche ge beur te nis. Je zus, over wie het dan zou gaan,
zei in tus sen zelf te gen de Fa ri zee ër Ni co de mus: ‘Waarlijk, ik
zeg u dat al leen wan neer ie mand op nieuw ge bo ren wordt, hij
Gods ko nink rijk kan binnengaan’. Vol gens de Bij bel viel het
pen nink je nog niet, bij Ni co de mus, want die vroeg ver vol -
gens: ‘Hoe kan een mens als hij oud is weer ge bo ren wor den
en op nieuw het lichaam van zijn moe der bin neng aan?’ Waar -
op Je zus cryp tisch ant woord de: ‘Wie uit vlees ge bo ren werd,
is vlees, en wie uit geest ontstaan is, is geest.’

Risico’s van uittreding
Bij na-dood er va ring en kun nen je on mis ken baar van je bij na le -
vend-er va ring af hel pen en tot het ware, vol le Le ven bren gen.
Want ook al was ie mand niet echt, he le maal, ‘door en door’
dood, de nieu we le vens fa se ná zo’n bij na-dooder va ring wordt

vaak toch be leefd als een
soort her bo ren-zijn. Toch
is dat geen re den om, op
wel ke wij ze dan ook, bij -
na-dooder va ring en te gaan
for ce ren. Het is niet wen -
se lijk om dat je le vens- en
leer pro ces dan ook voor tij -
dig kan af lo pen, met een
le vens ech te fy sie ke dood
die an de ren verd riet brengt 
en waar na je zelf in ze ke re
zin weer he le maal van vo -
ren af aan moet be gin nen;
en het is niet no dig om dat
het ge woon ook heel an -
ders kan, dat ster ven en
op nieuw ge bo ren wor den.
Het gaat im mers niet om
let ter lijk, fy siek (bij na)

dood gaan maar om de ‘psychische dood’: het ster ven van het
klei ne ‘ik’, het ego, ons zelf beeld, het ‘denkende, wil len de en
emo ti o ne le ik’ waar mee we ons door gaans iden ti fi ce ren ter wijl 
we dat niet zijn. Het is dat zelf de ‘ik’ dat na een par tij tje bungy 
jum ping kraait als een haan tje of zich op de borst ramt na de
be proe ving en van een suc ces vol ver lo pen sur vi val tocht. En
het is niet dat ‘ik’ dat uit de Geest kan wor den ge bo ren. De
twee de of gees te lij ke ge boor te is die van een nieuw ‘ik’, een
an de re ma nier waar op je je zelf be leeft: een nieuw Zelf be sef
ver vangt het oude ‘ik’, dat is los ge la ten.

We moe ten dus le ren ster ven, niet door de hand aan ons -
zelf te slaan of an der su ïcidaal ge drag uit te pro be ren, maar
door steeds die per te le ren los la ten. We moe ten ge woon zo
diep le ren ont span nen dat het over ga ve wordt. En de meest ef -
fec tie ve, rus ti ge en vei li ge ma nier daar voor is me di ta tie, met
name adem me di ta tie. Mits er op een juis te wij ze wordt ge a -
demd en zorg wordt ge dra gen voor een goe de ver bin ding met
de aar de – let ter lijk met de aar de on der je voe ten. Een na deel
van ver schil len de ànde re vor men van me di ta tie is dat ze kun -
nen lei den tot uit tre ding, voor al in de zin van: het lichaam ver -
la ten naar bo ven toe, waar bij een op waart se ener gie be we ging
ont staat, in de richting van de hemel, de dimensie die ons als
persoon te boven gaat.

Het ont stij gen van je lichaam in op waart se rich ting is iets
wat ook nog al eens voor komt bij bij na-dood er va ring en en heeft
gro te na de len. We lis waar kun je iets van an de re di men sies er va -
ren, en ook je zelf bij voor beeld van uit een ze ke re hoog te zien
lig gen op een ope ra tie ta fel, of iets an ders waar ne men op gro te
af stand van de plek waar je lichaam is, maar de vraag is of je na
zo’n be gin nen de ‘excarnatie’ weer he le maal goed in je lijf te -
rug keert. Als je daar geen goe de ma nier voor kent, loop je kans
dat je zwe ve rig blijft en niet meer goed met bei de be nen op de
grond komt. Dit kan lei den tot al ler lei moei lijk he den, va ri ërend
van on even wich tig heid en on han dig heid (‘dispraxie’) tot con -
flic ten met an de ren die niet kun nen be grij pen wat je hebt mee -
ge maakt en even min snap pen hoe an ders je sinds dien de z.g. ge -
wo ne we reld er vaart. Dat zijn dan in jouw be le ving mis schien
de do den die het le ven nog niet ken nen, of, in Har ry Pot ter-ter -
men, de dreu zels die niets be sef fen van de ware ma gi sche aard
van de wer ke lijk heid. Toch kun je de con flic ten met je om ge -
ving niet he le maal op de re ke ning van die an de ren schrij ven. Je
zou mis schien op jouw beurt re a ge ren met hoog moed en verd er -
gaan de vlucht nei ging en. Als er ver war ring toe slaat kan dat zelfs 
uit draai en op psycho sen.

De dood in je leven integreren
Uit tre ding leidt niet tot het in te gre ren van de dood in je le ven,
en brengt op zich nog niet de trans for ma tie waar om het gaat
op de in ner lij ke weg. In plaats van een op waarts ver la ten van
het lichaam moet je be wust zijn zich van bin nen uit ver rui men
door de schijn ba re grens van de huid heen - rond om, en om te
be gin nen tot in de aar de on der je voe ten. Dan komt er pas een
even wich tig en liefst ook ge lei de lijk pro ces op gang dat leidt
tot het trans cen de ren van de grens om je heen, en dus tot de
een wor ding van ‘binnen’ en ‘buiten’, ter wijl je met bei de be -
nen op de grond blijft. Pas zó kun je an de re di men sies van het
gro te be staan in te gre ren in je le ven als mens tus sen de men sen, 
in deze aard se en so ci a le we reld. Opwaart se uit tre ding en het
ge voel dat je een beet je bo ven je lichaam hangt breng en het ri -
si co met zich mee dat je in je oude ‘ik’ blijft ste ken, dat niet
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wordt ge trans for meerd of los ge la ten maar slechts zich zelf ver -
heft bo ven het lichaam, het aard se en de an de ren. 

Voor het over win nen van de bij na-le vender va ring – het ge -
blok keerd zijn, het vast zit ten, mis schien zelfs het ge voel dat je 
meer dood dan le vend bent – is het al ler eerst no dig dat je ener -
gie weer stroomt zo als het hoort. Mee stal heeft men zijn of
haar ener gie lange tijd ing ehou den, emo ties niet ge uit of in ge -
drag om ge zet dan wel los ge la ten maar zich zelf vast ge zet in
een be paal de zelf op vat ting – het ego – en alle na rig heid die
daar bij hoort. Om weer een vi taal, vol op le ven dig ge voel te
krij gen, moet er dus een hoop wor den los ge la ten. En dat gaat
al leen diep ge noeg als je goed ademt. Men staat er zel den bij
stil maar de mees te men sen ade men ta me lijk ver keerd: van uit
een te hoge plek in- en niet he le maal uit. Zo bouw je span nin-
gen op en hou je die bo ven dien vast. Het komt er dus op neer
dat wàt je ook maar on der neemt om je weer vi taal, le ven dig of 
zelfs stra lend te voe len – the ra pie, me di ta tie, au ra be han de lin-
gen, massage, whatever – zolang je verkeerd ademt, werk je
jezelf tegelijkertijd tegen.

Door op de juis te wij ze te (le ren) ade men kun je bo ven dien 
‘centeren’ en ‘aarden’, dat wil zeg gen: orde breng en in je
ener giehuishouding, je ener gie (ook het stra lings veld om je
lichaam heen) bun de len, zo dat je met je hele mul ti di men si o ne -
le we zen in het hier en nu aan we zig kunt zijn – en met die fa -
meu ze bei de be nen op de grond, het geen erop neer komt dat er
een (ener gie)ver bin ding is van uit je per soon lij ke ener gie bron
in het bek ken met het ener gie veld van de aar de on der je voe -
ten. Een beet je klei en en in de tuin spit ten is daar voor echt niet 
ge noeg, want je ener gie moet op de juis te wij ze stro men, door
al je me ri di a nen, je chakra’s, en zo voort. Daar is echt meer
voor no dig: bij voor beeld aan dacht, ge duld, los la ten, be wust
ade men. Zo kun je ook met de uit ade ming mee los la ten wat er
niet in je hoort te blijven hangen. Vooral in de lengterichting
naar beneden.

Wie op de juis te wij ze ademt, van uit de diep te van het bek -
ken in- en he le maal uit, en daar bij het stro men van ener gie
door de me ri di a nen aan dach tig volgt, rich ting teen top pen en
zelfs door de voe ten heen de aar de in, die kan veel die per ont -
span nen dan men door gaans voor mo ge lijk houdt. En dàn is
men klaar voor de vol gen de fase, de ei gen lij ke me di ta tie – het
ver stil len, de over ga ve, de to ta le aan vaar ding van- en het één
worden met al wat leeft.

Overal doorheen ademen
Stel dat je, bij voor beeld na voor be rei den de oe fe ning en, diep
ont spant – lig gend, staand of zit tend. Je volgt het stro men van
je ener gie in de leng te rich ting naar be ne den, met de uit ade -
ming mee. Je voelt: uit ade men is los la ten, er gaat iets van bin -
nen naar bui ten, en ik kan al les wat niet in me hoort te blij ven
hang en aan de uit ade ming mee ge ven: laat ste rest jes span ning,
pijn, emo ties en zelfs ge dach ten. 

Rus tig laat ik de uit ade ming he le maal uit lo pen, en dan
komt er een pau ze. In die pau ze na de uit ade ming hoef ik al -
leen maar te wach ten tot de in ade ming weer van zelf komt. Ik
ver haast die vol gen de in ade ming dus niet, maar stel die even -
min uit. In plaats daar van laat ik het mo ment waar op die vol -
gen de in ade ming be gint aan Moeder Natuur over.

Heb ik echt met de uit ade ming mee al les los ge la ten, en is
die pau ze na de uit ade ming wer ke lijk stil, bor duur ik dus ner -
gens op voort – door toch weer iets te denk en, bij voor beeld,
door me aan iets te er ge ren of iets te wil len – en blijf ik met

mijn aan dacht in dat ge bied voor bij of on der mijn voe ten, dan
is die pau ze een tijd loos mo ment. Het gaat erom dat dit trans -
cen den te mo ment wordt door ge bracht in verbinding met de
aarde. 

Mijn me di ta tie le raar, Het ty Draay er, zei soms: ‘Aardse tijd 
gaat over in de eeuwigheid’. Zij noemt die stil le pau ze, dit mo -
ment van niet-ade men, ‘het hei li ge moment’. Er is ruim te,
stra ling, Aan we zig heid, niet ‘ik’ maar het grote Leven.

Dan komt de vol gen de in ade ming, van zelf – ik adem niet
zelf in, ik wòrd ge a demd. Onmid del lijk voel ik mijn ba sis in
de huid van de bek ken bo dem weer, waar de bin nenk omen de
adem als be we ging rond wordt. Zo word ik opnieuw geboren.

Het zou het mijn le ven lang zo kun nen door gaan, steeds
weer ster vend en op nieuw ge bo ren wor dend – het ademt in
me, en het ademt door me heen – zo lang ‘ik zelf’ niet tus sen -
bei de kom, niet ing rijp, niets vast houd of naar mijn hand
tracht te zet ten. Doe ik dat wel, dan kàn ik te rug val len in de
bij na-le vender va ring. 

En ik weet: als ik over al door heen adem, komt er ooit één
vol gen de in ade ming niet. Maar ook daar hoef ik niet naar te
stre ven; als ik ook dan de uit ade ming heb la ten gaan hoef ik
al leen maar het gro te Le ven aan te nemen.
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Over Leven in Liefde
Els Kikke

[ Ingekort door de redactie ]

Lief de is on be grensd. Het is het le ven zelf. Het ademt door ons heen. In het oud-Ara mees, de taal die Je zus sprak, is lief de, het
woord ‘al’, het zelf de woord als ‘adem’, ‘leven’ en ‘god’. De on be grensd heid van lief de boe zemt nog al eens angst in. We pro be -
ren die angst een halt toe te roe pen door de lief de op te de len in hap kla re brok ken. Dan ve ran de ren we daar mee het we zen lij ke
er van: de on be perkt heid. We be per ken lief de en le ven dan tot een over le vings stra te gie. Daard oor ver lie zen we het con tact met
ons lichaam en met onze om ge ving. Onze in ner lij ke ont dek kings reis en verd ere ont wik ke ling stag ne ren. Dit on der ogen zien is
een daad van lief de die ons weer laat er va ren wat lief de voor ons kan be te ke nen. We ont dek ken dan dat, in plaats van ons zelf te
ver lie zen in lief de, waar we bang voor zijn, ons zelf er juist veel be wus ter in gaan er va ren als au to no me we zens. Hoe au to no mer
we zijn, hoe vei li ger we ons voe len in ver bon den heid en hoe be wus ter we lief de kun nen her ken nen en be le ven in het meest ba sa le, 
een vou di ge wat op ons pad komt. 

Het idee dat we van el kaar af ge schei den in di vi du en zijn, ie der
met een ei gen iden ti teit, geeft een ge voel van ge bor gen heid. In 
de ont wik ke ling van zui ge ling tot in di vi du dat op ei gen
kracht, let ter lijk en fi guur lijk, leert zich zelf staan de te hou den, 
spe len vei li ge gren zen die de ou ders aang even, een cru ci a le
rol. Maar de er va ring van on be grens de lief de ook. Die geeft
ons le ven zin en maakt ons ge luk kig 

Heb jij het ge voel een au to noom we zen te zijn?. 
Heb je er va ring en waar bij je het per soon lij ke vlak over stijgt
en je je on be grensd voelt? 
Voel je je dan toch nog een au to noom we zen?
Wan neer en waard oor ga je weer gren zen trek ken? 
Hoe zien ze er uit? Wat le ve ren ze je op?

Ego
Ook al is het ont wik ke len van gren zen van ‘ons ego’ in eer ste
in stan tie on ver mij de lijk, het is geen eind punt. Het ego be -
grenst onze vi sie en blok keert het na tuur lij ke open zijn voor
lief de. Het houdt zich be zig met het be zwe ren van angst en
met hoe we ons vei lig kun nen voe len. Het pro du ceert daar toe
her sen spin sels, over tui ging en, aan na mes, iden ti fi ca ties, in ter -
pre ta ties en con cep ten. Het zijn voor het me ren deel ge con di ti -
o neer de re flexen op ons ver le den. Ze ma ken de on be grens de
er va ring van lief de die de ba sis is van ‘zijn’ tot een be grens de
er va ring van fy sie ke af ge schei den heid. Onze huid voelt daar -
mee als de grens tus sen ons en onze om ge ving. Maar we zijn
geen af ge schei den we zens. We ma ken deel uit van een ge heel. 
Wan neer we ons dat re a li se ren en het mis schien zelfs er va ren,
komt al gauw weer de be ang sti gen de vraag op zet ten: waar
blijf ik als in di vi du met mijn ei gen iden ti teit?

Onze ware na tuur en de ware na tuur van al les is on be -
grensd, ruim te lijk en tijd loos aan we zig. Het is de fun da men te -
le grond van al les. Onze ware na tuur is lief de voor bij het per -
soon lij ke. Het is over al, in ons en om ons heen, ver voor bij
onze huid, tot in de kern van onze cel len. Het lost de be -
grensd heid van angst en wan trou wen op. Gren zen, die ons
schei den van an de ren en van de ver schil len de de len in ons zelf, 
verd wij nen. Ons hart wordt erd oor be roerd. Maar ons ego zet
zich er schrap te gen.

Illusie
Bij ve len leeft nog de il lu sie dat lief de van bui ten af komt. Die
op vat ting im pli ceert af hank elijk heid van an de ren. Zo wordt

lief de een schaars goed, iets dat je kwijt kunt ra ken. Een van
de veel voor ko men de stra te gie ën om dit op te vang en is de ruil -
han del.

‘Ik geef jou mijn aan dacht, warm te en lief de en dan zal ik in
ruil daar voor jouw aan dacht, warm te en lief de wel krij gen.’
‘Ik hou zo veel van je, dan moet je ook van mij hou den.’
‘Ik vind jou aar dig, dan moet je mij ook aar dig vin den.’

Je kunt je hele le ven op die ma nier ‘liefde’ blij ven ge ven en
af wach ten tot dat er iets voor te rug komt. Het zal nooit te rug ko -
men op de ma nier zo als jij dat wilt. Lief de is niet iets wat je
krijgt. Je krijgt na ver loop van tijd eer der ver wij ten naar je
hoofd ge sling erd, ter wijl je toch dacht zo je best te heb ben ge -
daan. Het ge volg is dat je je te kort ge daan voelt en slacht of fer
voelt. Daar op volgt een ket ting aan re ac ties. Je pro beert bij -
voor beeld nog meer lief de te ge ven tot aan uit put ting toe. Je
geeft ech ter geen lief de, maar bent be zig met een stra te gie om
te voor zien in jouw ei gen be hoef ten.

Wan neer men sen in staat zijn zon der el kaar te le ven, is er
ruim te voor lief de. Als ze er dan voor kie zen met el kaar te le -
ven, ma ken ze deze keu ze niet van uit een te kort, maar van uit
over vloed. Als zij zeg gen: ‘Ik hou van jou’, is dat de ex pres sie 
van deze over vloed. Deze vol was sen hou ding komt voort uit
de moed stil te staan bij wat er in ons om gaat waar uit in zicht
en be wust zijn voort ko men. Dan wil je een be paald mo ment
niet an ders, om dat je in de wer ke lijk heid zo als die is het po -
ten tieel van lief de, warm te, te der heid, kracht en ver trou wen
met zo veel in di vi du e le uit druk king en er van ont dekt. ‘Ik hou
van je’ of ‘ik heb je lief’ zijn dan woor den die ei gen lijk te eng
zijn om deze be we ging tot uit druk king te breng en. Er is een
in ner lijk hu we lijk van lief de en kracht vol trok ken. Daar ligt de 
ba sis voor een goed hu we lijk met een an der. Het is een spon ta -
ne van zelf spre ken de be we ging. 

Afgescheidenheid en eenheid
Er kan een mo ment ko men waar op gren zen ons be nau wen.
Dan wil len we er van af. Dat gaat ech ter niet zon der kleer -
scheu ren Wan neer gren zen verd wij nen kan dat met een voe len
als of wij zelf ook verd wij nen. Hoe meer we sa men val len met
ons hart, dus in lief de zijn, en dat her ken nen als het fun da ment 
van de wer ke lijk heid, hoe meer ook de door angst ing ege ven
her sen spin sels op spe len. Tot dat we gaan voe len dat we een in -
di vi du e le ex pres sie van het we zen van al les zijn: on be grens de
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lief de of te wel le ven. We voe len onze be staans grond. Het is de
wer ke lijk heid en de waar heid van al les wat is. En die is on be -
grensd. De wer ke lijk heid wordt er een on me te lij ke oce aan van 
lief de en goed heid door, een al les om vat tend ver mo gen waar in 
niets meer on mo ge lijk is. Zo’n er va ring is trans per soon lijk en
trans for meert de af ge schei den per soon lij ke er va ring van in di -
vi du a li teit, in een heids be wust zijn, met be houd van het ge voel
een au to noom in di vi du te zijn. 

Wat maakt bij jou dat je je een af ge schei den we zen voelt?
Pro beer eens met ie mand sa men in lief de vol le aan dacht en res -
pect voor el kaar, zich een  ge meen schap pe lij ke veld te la ten
ont wik ke len dat jul lie tot uit druk king breng en.
Pro beer dit sa men zijn te er va ren en met el kaar te de len.
Kijk daar na sa men naar hoe de ego struc tu ren een rol speel den,
hoe ze op el kaar in haak ten, of jul lie dis so cieer den en daard oor
uit de ver bin ding met el kaar ging en. 
In hoe ver re pro beer de je te fik sen, te ma ni pu le ren, de com mu ni -
ca tie weer vlot te trek ken, door bij voor beeld je aan te pas sen?
In hoe ver re ex pan deer de het veld en verd we nen de egog ren zen? 
Kijk naar je ei gen er va ring van af ge schei den heid en hoe dat
jul lie sa men be ïnvloedde. 

Aantrekken ver sus afstoten
Wan neer je be wust aan we zig bent in con tact met wat je voelt,
ga je gren zen en af ge schei den heid her ken nen. Je her kent bij -
voor beeld hoe je je huid voelt als grens tus sen jou en de bui ten -
we reld. Of je her kent dat je een be paal de emo tie, zo als verd riet,
boos heid of angst niet wilt voe len en je dan die emo tie zo gaat
in per ken dat je ‘m min der, of he le maal niet meer voelt. 

Het is moei lijk om gren zen los te la ten. We trek ken gren -
zen en schei den ons af van onze om ge ving uit zelf be scher -
ming. Dat is de uit komst van een nood za ke lij ke fase in onze
ont wik ke ling. Te ge lij ker tijd ver lang en we te rug naar de oe rer -
va ring van on be grens de een heid en ver bon den heid. Het plaatst 
ons voor het di lem ma : na bij heid en dan weer af stand wil len.
Dat ver klaart het al ter ne ren de aan trek ken en af sto ten van el -
kaar, wat we zo vaak doen. We ver smel ten en ver lie zen ons en 
schep pen weer af stand door bij voor beeld ru zie te ma ken. We
kun nen zo ge trau ma ti seerd zijn ge raakt door be knel len de na -
bij heid en zo ge ïdentificeerd zijn ge raakt met af ge schei den -
heid dat we geen na bij heid meer toe la ten en dan ons zelf gaan
iso le ren om ver vol gens ge for ceerd dit iso le ment weer te door -
bre ken. Wan neer we ech ter uit lief de voor de waar heid in
nauw con tact met ons isolement kunnen blijven transformeert
dit ongezonde afstand scheppen in een gezonde autonomie.

Het gaat er dus niet om dat we iets ve ran de ren. Maar dat
we in con tact blij ven met ons ge voel en dan ve ran dert het. Het 
gaat er ook niet om dat we ver meend ge wenst ge drag ver to nen 
wat bij voor beeld ge beurt wan neer we ons aan pas sen aan een
an der. Het gaat om in con tact blij ven en voe len wat die an der
bij ons oproept. Dan blij ven we open, voor ons zelf en voor
die an der. Dan ma ni pu le ren we noch onszelf noch de ander. 

Angst 
Ie der een heeft met angst te ma ken om dat angst een sig naal -
func tie is waar mee we wor den ge bo ren. Angst dient als waar -
schu wing voor drei gend on heil. We kun nen al bang wor den
wan neer er geen re ke ning met ons wordt ge hou den, of wan -
neer we het ge voel heb ben er niet toe te doen om dat dat voelt
als geen be staans recht heb ben en er dus niet meer zijn. Het

kan voe len als onze iden ti teit, uni ci teit en on af hank elijk heid
kwijt te zijn en dus ver nie tigd te wor den of op te los sen dus
dood gaan. In we zen is alle angst doods angst. Wan neer we er -
mee ge ïdentificeerd ra ken kun nen we in pa niek ra ken. We val -
len dan ten prooi aan rampscenario’s die ons ver hit te brein be -
denkt en ons fy siek in de greep neemt. Ze grij pen ons naar de
keel, be ne men ons de adem, de angst slaat ons om het hart en
be zorgt ons pijn en kou de ril ling en. Het klam me zweet breekt
ons uit. We ver stij ven en ra ken in shock. De mate waar in we
dit voe len hangt af van onze voor ge schie de nis. Maar meest al
is angst ong egrond en de re ac tie erop dus over bo dig. Als we
dit mecha nis me her ken nen en er la ten zijn -wat niet be te kent
ons er mee iden ti fi ce ren of erd oor la ten be pa len- ko men we
wel licht in con tact met een hul pe lo ze wan ho pi ge ver lo ren heid
die we ooit ge voeld moe ten heb ben. Wan neer we die nu ook
weer vol uit de ruim te ge ven, ge ven we in fei te het ang sti ge
kind van wel eer op nieuw be staans recht en toe gang tot lief de.
De angst duurt dan vaak niet lang er dan drie tot acht mi nu ten
en gaat over in ge luk ki ger ma ken de er va ring en.

Wat le vert het je op om het on be grens de te weer staan?
Wat doet het on be grens de met je?

Het gaat er niet om dat we het ego (onze gren zen) over stij gen,
maar dat we het omar men, het be vra gen en het gaan be grij pen. 
Dat doen we door in con tact te blij ven met onze er va ring en en
ons denk en. Door de con stan te be we ging en en ve ran de ring en
erin nauw ge zet te vol gen. 

Valkuil
We la ten onze gren zen pas los wan neer we voe len ze niet
meer no dig te heb ben. We moe ten er dus met res pect en mild -
heid mee om gaan Wan neer een an der gren zen aang eeft en we
gaan du wen en trek ken aan hem om ze los te la ten, zal hij zijn
gren zen eer der ver ster ken. Het los la ten van gren zen wordt be -
moei lijkt doord at in de loop van ons groei pro ces oude ge voe -
lens van uit onze voor ge schie de nis nog verd er bloot ko men te
lig gen. We heb ben dan de nei ging weer net zo op die oude ge -
voe lens te re a ge ren als toen we ze de eer ste keer had den. De
ego struc tuur grijpt dan al gauw weer zijn kans en trekt op -
nieuw gren zen. Maar als het goed is zijn we nu wel in staat om 
ons er niet mee te iden ti fi ce ren en ons er door te la ten be pa len
maar onze ge voe lens en onze af weer er te gen te on der zoe ken.

Gren zen zijn dus vaak inef fi ci ënt. Toch blij ven we ze heel
lang han te ren want het ge loof dat we ze no dig heb ben is diep
in ons ver ank erd. 

We heb ben het hier niet over het aang even van ge zon de
gren zen. Bij voor beeld ‘nee’ zeg gen wan neer ie mand ons iets
pro beert op te dring en. We heb ben het over gren zen die ons de 
il lu sie van be scher ming ge ven maar in fei te het te gen over ge -
stel de be werk stel li gen. We heb ben het hier over gren zen die
ons af schei den van de grond van ons be staan. Er zijn vele
soor ten gren zen die we aan breng en en mu ren die we op trek -
ken waar mee we ons af slui ten van onze bin nen we reld, zo wel
als van de bui ten we reld. Om daar bij toch in even wicht te blij -
ven con stru e ren we struc tu ren. Deze struc tu ren heb ben weer
an de re on der lig gen de struc tu ren, zo als trots. Het is niet ge -
mak ke lijk daar mee ge con fron teerd te wor den. Een struc tuur
be te kent a pri o ri weer stand in de een of an de re vorm. Een
struc tuur houdt te gen, zegt ‘nee’ te gen er va ring en. Het ‘nee’
geeft een ge voel van zelf be ves ti ging (sel fas ser ti on). Een struc -
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tuur is taai als rubber of elastiek, soms dik, soms dun, soms
heel actief, manipulerend, aanvallend of chanterend. 

Persoonlijke ervaring
Het blijkt al gauw hoe veel angst en dus ge brek aan ver trou -
wen er in ons bei den aan we zig is om het con tact tus sen ons
zich spon taan te la ten ont vou wen. We pra ten over iets bui ten
ons en ont lo pen daar mee het con tact met ons zelf en el kaar. Ik
merk het, en stop er mee. Even voel ik me leeg en vrij. Ik kijk
Milo in de ogen . Ik ont span me erin. De ogen van Milo zien
er koud en on toe gank elijk uit. Ik voel me ver stij ven. Het voelt
als af ge we zen wor den. In plaats van dat te zeg gen vraag ik
hem of hij bang is voor mijn blik. Hij zegt op vlak ke toon dat
hij dicht bij zich zelf is en dat hij mij er vaart als pe ne tre rend
met die op mer king. Ik voel me klein wor den en to taal in ver -
war ring. Ik denk ik dat ik he le maal fout be zig ben en klap
dicht. Dat duurt een poos je. Dan zie ik op eens hoe ik aan mij -
zelf voor bij ben ge gaan door niet te zeg gen wat er in mij om -
ging en iets te zeg gen dat ik meen de bij hem waar te ne men
waar mee ik de af stand die ik voel de nog meer ver groot te. Ik
zeg het te gen Milo. Hij ver telt met een wat er zich in hem had
af ge speeld. Hij heeft een grens ge trok ken tus sen hem en mij
om dat ik de leef tijd van zijn moe der heb. En toen ik ook nog
vroeg of hij bang was, ver te gen woor dig de ik he le maal zijn
moe der die voor hem dacht. Bei den ging en we het con tact dus
uit de weg met re ac ti vi teit op el kaar. Milo deed dat met een al
door zijn moe der op mij te pro jec te ren en ik door niet te mel -
den wat ik bij zijn blik voel de. We voed den dus geen van bei -
den het ge meen schap pe lij ke veld maar brach ten een grens aan.

Door de her nieuw de aan we zig heid bij ons zelf en daard oor
ook bij el kaar ont stond er con tact en kwam er een ver bin den de 
be we ging op gang die zijn vruch ten af wierp. We voel den ons
toen al le bei glas hel der, warm, au to noom en toch dicht bij el -
kaar. We re a li seer den ons hoe zeer de mate van in ti mi teit met
el kaar af hangt van de mate waar in we die met ons zelf voe len.
Hoe dich ter we bij ons zelf al les dur ven te voe len en dur ven te
com mu ni ce ren hoe gro ter de in ti mi teit zal zijn. En dat hoeft
niet per se verbaal te zijn.

Wezenlijke intimiteit
We heb ben al ler lei idee ën en over tui ging en over in ti mi teit.
Bij voor beeld dat het zich vol trekt tus sen twee men sen. En dat
het nog in tie mer wordt wan neer de kle ren er bij uit gaan.

Het zijn ech ter an de re kle ren die we uit trek ken wan neer
we de moed heb ben naakt te zijn. d.w.z. on be vang en en
kwets baar te zijn. We zijn dan in in tiem con tact met onze ei -
gen kracht i ge aan we zig heid en zui ve re es sen tie, in ver bon den -
heid met onze verd ere om ge ving. Wat we ook maar be le ven,
waar we ook zijn, al les geeft ons dan daar toe de ge le gen heid.
Inti mi teit is een com bi na tie van con tact met onze ei gen diep te
en uni ver se le lief de. Het is vrij, ruim, zonder grenzen en een
open avontuur. 

Het is niet een kwes tie van ‘er ach ter komen’ hoe in ti mi teit 
werkt. Het open baart zelf zijn ge heim want het ver langt er naar 
om ge kend te wor den, ook wan neer wij ons er voor ver ber gen.
Het is als een ge lief de van wie we al les aan de weet wil len ko -
men. We wil len we ten wat ons be weegt. We wil len ons er van
be wust wor den. We hou den van de waar heid van wat ons be -
weegt. Die ont spant ons diep en ver ank ert ons in ons zelf op
een sim pe le niet spe ci fie ke ma nier. Het is heel dicht bij, heel

in tiem in ons zelf. We hoe ven niets te be wij zen. Het ont vouwt
zich eindeloos verder en het maakt ons gelukkig.

Wat denk jij dat in ti mi teit is?
Hoe en wan neer er vaar jij in ti mi teit?
Expe ri men teer eens met de di a lec tiek van het re la ti o ne le veld
wan neer je met an de ren sa men bent. Wan neer loopt de in ter -
ac tie moei lijk? Wat doet dat jou? Kun je het com mu ni ce ren?
Wat maakt het moei lijk of on dra ge lijk voor je? 
Wat er ook is, er vaar het. En laat het zich ont vou wen ter wijl je 
ook sen si tief in con tact blijft met de ge ne te gen over je.

Tot besluit
We heb ben ge ke ken naar de be grensd heid en af ge schei den -
heid die ego struc tu ren te weeg breng en. We heb ben be ke ken
hoe lief de func ti o neert, hoe het gren zen aan de kaak stelt en
laat verd wij nen.

Wat voor uit wer king heeft wat je ge le zen hebt bij je zelf?
Wat zou den de im pli ca ties er van kun nen zijn op je verd ere le -
ven, op de ma nier waar op je leeft?    

Els Kik ke is psycho lo ge en pro mo veer de
op een on der werp in de trans per soon lij ke
psycho lo gie. Zij werkt als coach en trai ner
in bin nen- en bui ten land. Zij be nut het ge -
dach te goed van on der an de ren A.H Al -
maas, Bert Hel ling er, Sta ni slav Grov, Carl
Gus tav Jung, Eva en John Pier ra kos, Wil -
helm Reich, Ro lan do Toro met werk vor -
men als pa dwerk, neo-Reichi aans
lichaams werk, Ge stalt, psycho dra ma, voi -
ce di a lo gue, hyp no se, neu ro-emo ti o ne le
in te gra tie, di ver se he a ling met ho den, bi o -
dan za en fa mi lie- en or ga ni sa tie op stel ling -
en. Els Kik ke is au teur van enk ele boeken.

* * *
*

Hybiscus in Zuidafrika - foto Jannie van Alphen-Hofkamp
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Levensambacht en het Liturgisch Jaar
Paul van Rooijen

Het zal voor ie der een wel ver schil len, maar som mi ge da gen in het li tur gisch jaar le nen zich een vou di ger dan de an de re om di rect 
een hel de re ver bin ding te ma ken met ons da ge lijks le ven. Met name be doel ik dan de prak ti sche en con cre te tips die op die da gen, 
bij voor beeld uit de le zing en van die dag, zijn te des til le ren. Hand rei king en in de zin van een prak tisch plan van aan pak. Of hand -
rei king en in de zin van een ge dach te of com pact denk beeld dat tot steun kan zijn als het le ven ons voor de kie zen trapt. Het is im -
mers een fi lo so fisch wij ze ver wach ting pijn te ver wach ten; fijn is dat niet. Ver bin ding te er va ren met het trans cen den te voedt ons,
prak ti sche en con cre te tips voor le vens si tu a ties hel pen ons er door heen. Hier na zijn twee pre ken van mijn hand op ge no men. In
deze pre ken is ge pro beerd zo dicht mo ge lijk bij een ver kram ping en bij een pijn aan te slui ten. Om in di a loog met het ka rak ter
van die dag er vaar baar te ko men tot een rui mer per spec tief. Althans, een po ging te ko men tot die er vaar baar heid voor de toe -
hoor der is on der no men. De pre ken zijn vo rig jaar ge hou den. De ene ter ge le gen heid van Ma ria Licht mis/ De op dracht van Onze
Heer in de Tem pel. De an de re is een heel kor te preek, ge hou den op Goe de Vrij dag. Elke preek van mijn hand opent met het uit -
spre ken van de woor den met ‘lieve mensen’. Voor de lees baar heid is deze tekst weg ge la ten.

Maria Lichtmis (1)
In de ver ha len de le zing, in het Evang elie van Ma ria Licht mis,
wordt ver teld over de klei ne Je zus die door zijn ou ders naar de 
Tem pel wordt ge bracht. Je zus is op dit mo ment een klein
kind je. De Engel se schrij ver Words worth schreef hier over ooit 
mooie woor den. Hij schreef:

‘Children are trai ling clouds of Glo ry.’
Als kin de ren zijn we de ver va gen de ne vel acht i ge con tou -

ren van de Glo rie van God.
Die Glo rie breng en we mee als we ge bo ren wor den in dit

men se lijk fy sie ke pakje.
We zijn de Glo rie, we heb ben het in ons, we we ten er van

en we to nen het de we reld waar in we ge bo ren zijn.
We ko men in een we reld die in ver gaan de mate ont to verd

lijkt. En door con tact met de fy sie ke wer ke lijk heid wordt de
Luis ter en Glo rie van God meer een her in ne ring dan een tast -
ba re re a li teit. Want vaak ook ont moe ten we men sen die de
weg te rug nog niet ge von den heb ben. We ont moe ten een diep
weg ge stopt ver lang en over go ten met een smo ren de laag scep -
sis, twij fel, ge kwet stheid en allerhande rationalisaties.

En om dat wij, als klei ne kin de ren, voor ons le ven en voort -
be staan af hank elijk zijn van de an der slik ken we ons hart in.

We la ten onze wijs heid, ons in ner lijk we ten los.
Gaat het in de tast ba re we reld wat fout, dan kun nen we

even Apel doorn bel len. Om ons hart te he len zijn an de re stap -
pen nood za ke lijk.

Al is de Glo rie van God een vage her in ne ring ge wor den, zij
voedt wel ons ver lang en naar vol maak te com pleet heid. En als
we af stem men op deze rich ting en di men sie dan hoe ven we
gaan de weg min der vaak Apel doorn te bel len. Want we zijn ca -
pa be ler ge wor den. We heb ben met val len en op staan ge leerd
wel ke oplos sing en wer ke lijk wer ken. Niet om dat het de za ken
een vou di ger maakt, maar om dat deze oplos sing en een waar de
toe voe gen. Elke si tu a tie wordt er be ter van. Deze oplos sing en
ver rij ken ons zelf en al les om ons heen. Als richt lij nen voor een
prak tisch plan van aan pak is het nut tig twee con clu sies te noe -
men uit de le zing en van Ma ria Licht mis. De eer ste gaat over de
ont vangst van Je zus. De twee de gaat over Si me on.

Ik be gin met Je zus. Aan zijn moe der was voor zegd hoe bij -
zon der dit kind zou zijn. Zo bij zon der dat wij ons zelf twee dui -
zend jaar la ter zijn in zich ten als voor beeld en lei draad voor -
hou den. Maar het punt waar het mij om gaat is dit: met in zet
en lief de is Je zus ge sti mu leerd zijn bij zon der heid te ont wik ke -

len. Hij werd door zijn ou ders vrij ge la ten zijn ei gen weg te
gaan om zijn taak en be stem ming te vol tooi en. Hij werd niet
bij ge stuurd, hij werd ge la ten. In het vol ste ver trou wen van uit
zijn ou ders dat er niet hoef de wor den ing egre pen, maar slechts 
be ge leid. Je zus werd dan ook geen speel bal van zijn ou ders,
om dat zij on ver werk te er va ring en en emo ties niet op hem pro -
jec teer den. Je zus werd wer ke lijk lief ge had. Van uit de ge dach -
te: ‘Don’t grow the Flo wer, just pro vi de the Environment’.

Als wij de dis ci pli ne, de toe wij ding en het on der schei -
dings ver mo gen kun nen op breng en onze ei gen rom mel on der
ogen te zien en in onze ei gen voor tuin te hou den, dan hoe ven
we nie mand las tig te val len. Nie mand te ge brui ken. Nie mand
on der druk te zet ten. Niemand te belasten.

We kun nen de an der de ei gen ruim te van har te gun nen.
Omdat wij ons zelf de ruim te van onze voor tuin gun nen. Dan
kun nen we le ren recht op te gaan staan. We heb ben de an der
niet lang er no dig om ons ei gen on ver mo gen te ver bloe men.
Maar we krij gen de an der no dig uit eer bied voor en ver won de -
ring over de schoon heid die in ons allebei is.

Het on der schei dings ver mo gen dat hier voor cru ci aal is,
brengt me bij Si me on: de twee de con clu sie die ik noe men wil.
Si me on wist na me lijk door de H.Geest dat hij net zo lang in
zijn fy sie ke pak je zou rond stap pen tot dat hij de Ge zalf de, het
heil voor alle vol ken, met ei gen ogen zou zien.

Het punt dat ik wil ma ken is dat Si me on het ze ker wist. Er wa -
ren voor hem geen vra gen meer, er was al leen nog maar ze ker -
heid. Door con tact met het trans cen den te, het Hei li ge, in het
Evang elie van van daag aang eduid met H.Geest, wist Si me on
wat zijn be stem ming in dit le ven was.

En wij? Vaak ru moert het zo in ons. Aller lei emo tie ge -
dach ten ka ke len door in zich ten heen en vice ver sa. Hoe hou -
den we het juis te spoor vast? Als wij gaan denk en over onze
be stem ming dan ko men we er niet. Maar door in ner lijk te ver -
stil len kun nen we in con tact ko men met onze unie ke en on ver -
vang ba re le vens taak. Het is onze be stem ming uit druk king te
ge ven aan de een heid te mid den van de veel heid. In con tact
met de grond slag van alle be staan wordt onze in di vi du a li teit
een krach tig mid del te doen wat wij juist bij uit stek kun nen.
Dan wor den wij zelf, gaan de onze weg, een uit druk king van
de Lief de en Kracht die al les doord ring en. Daar mee staan we
ten vol le in de we reld, om dat we ten vol le staan in de Glorie
van God. En dat is een goede plek om thuis te zijn.
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Goede Vrijdag (2)
Van daag zijn er geen kaar sen.
Geen wie rook. 
Geen mu ziek.
Geen bloe men.

Het onttakelde ‘lege’ altaar; voorafgaand aan de dienst van
Goede Vrijdag zal het tabernakel worden gesloten

en het kruis erop worden teruggeplaatst.

De ruim te is so ber.
Deze dienst is so ber.
Van daag is er een ge spro ken Pri me.
En van daag vindt ook de Ve re ring van het Kruis plaats.
In onze kerk mag ie der een het sym bool van het kruis op vat ten
zo als het hem of haar het mees te sterkt.
In het ‘mainstream’ wes ters chris ten dom is het kruis vaak
sym bool ge wor den van het lij den.
Maar God blijkt groot ge noeg voor elk lij den.
Groot ge noeg voor elke pijn, elke een zaam heid en elke ver la -
ten heid.
God blijkt groot ge noeg voor alle leed.
Omdat God Licht en Lief de in zich bergt.

Met Licht en Lief de is nooit een mens wer ke lijk ver lo ren.
Met Licht en Lief de is nooit een kans ver lo ren.
Hoe donk er de nacht zich soms ook toont.
Wij zul len ge von den wor den.

Net zo als wij zelf kun nen en mo gen zoe ken naar de vre de die
ons ge schonk en is.
Want de blauw druk van God be vindt zich in ons.
Daar om blij ven we stre ven en blij ven we zoe kend ver lang en
naar vre de, Licht en Lief de. 
In ons le ven en in ons zelf.
‘Want ons hart is zon der rust, tot het vre de vindt in U.’

Omdat de blauw druk van God in ons woont doet het ont bre -
ken van Licht en Lief de ons soms zo zeer.
We we ten als van na tu re hoe ‘het beste’ voelt.
Het ont bre ken van goed heid doet zeer, om dat het ons in com -
pleet ach ter laat.
Maar in eer ste en laat ste in stan tie ligt de sleu tel tot het daa -
dwer ke lijk re a li se ren van Licht en Lief de in ons ei gen hart.
En als we be slui ten deze weg be wust te gaan, dan wor den we
daar in ook ge steund.

Want die blauw druk van God on der steunt ons ook.

In alle vrij heid kun nen we be slui ten ons hart te he len, de sleu -
tel te vin den en de weg van Licht en Lief de te gaan.
Dat ver rijkt ons.
Onze me de mens.
En de we reld.
Dat is de moei te meer dan waard.
We heb ben deze keu ze in alle vrij heid ge kre gen.
La ten we er dan ook in alle vrij heid het bes te ge bruik van ma ken.

Noten
(1) Overweging gehouden ter gelegenheid van Maria Lichtmis/ Opdracht van

Onze Heer in de tempel op zondag  6 februari 2011. Geïnspireerd door
het Evangelie volgens Lucas, te beginnen met hoofdstuk 2, vers 22.

 (2) Overweging gehouden op Goede Vrijdag. Geïnspireerd op een volledig
‘leeg’ altaar.

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

* * *
*

20

Ref lec tie 9(1) voorjaar 2012

Aanroep

“Gij, die ik ben, neem óp mij in uw luister.
Verbreek de ban van menszijn in mijn borst.

Bevrijd mij van de levenslange kluister
En les met vreugdestroom mijn grenzeloze dorst.

Gij, die ik ben, doorvloei mij met uw adem
En laat mij één zijn met u, Heil’ge Geest.
In u zal ik weer thuis zijn met de mijnen,

Als gij mijn donk’’re mensendroom geneest.

Daal in mij neer en laat mij delen
In liefde, vreugde, levenskracht,

Die mij behoort, door alle eeuwigheden.
De taak, die ik aanvaardde, is volbracht.

Laat dan ‘t Licht, dat ‘k moeizaam weervond
Na grondeloze angst en pijn,

Als God’lijk vuur van vreugd en liefde
Verlossing voor de mensheid zijn.

Gij, die ik ben, daal in mij neder,
Gij, Vreugdeleven, Heil’ge Geest,

Opdat de mensheid, die 'k zo liefheb,

Aan ‘t uit mij stromend heil geneest”.

Uit: ‘De godsvrouwe ontsluierd’, J.J. Mulder



Bijna-doodervaringen bij kinderen
soms verborgen oorzaak van problemen

Gerarda van der Veen

In 2009 vol tooi de ik mijn boek ‘Ineens geen kind meer’, over de ge vol gen van een bij na-dood er va ring (BDE) bij kin de ren. Het
boek zocht zijn plek in de we reld en ik vroeg mij af hoe de res pons zou zijn. Hoe veel kin de ren on der von den pro ble men door een
BDE en hoe kon den zij ge sig na leerd wor den? Dat ou ders zich zou den mel den met de me de de ling ‘Mijn kind heeft een BDE
gehad’ bleek een na ïeve ge dach te. Ik ont dek te dat áls er spra ke is ge weest van een BDE, dit in de mees te ge val len een ver bor gen
oor zaak is van al ler han de pro ble men en dat een hulp ver le ner zeer alert moet zijn om een BDE als oor zaak te ach ter ha len.

Rei nier (1) wordt bij ons aang emeld met leer pro ble men. Hij is 8 
jaar, zit in groep vijf en heeft gro te moei te met het au to ma ti se -
ren van de ta fels. Uit de in ta ke komt Rei nier naar vo ren als
een zeer ge voe lig kind, dat de we reld om hem heen zeer in tens 
be leeft. Hij heeft een gro te fan ta sie en kan goed vi su a li se ren.
Dit, ge kop peld aan het ge ge ven dat hij niet erg sterk is in re ke -
nen en moei te heeft met spel ling, leidt al snel tot het ver moe -
den dat Rei nier een beeld denk er is. Veel beeld denk ers krij gen
pro ble men op school, om dat de wij ze waar op de les stof wordt
aang ebo den niet aan sluit bij hun ma nier van le ren. Bij Rei nier
re sul teert dit in ach ter blij ven de re sul ta ten, con cen tra tie pro ble -
men en snel af ge leid zijn in de klas. Via de GGZ heeft hij een
an ti psycho ti cum voor ge schre ven ge kre gen, maar daar wordt
hij vol gens zijn moe der ‘zeer druk’ van. 

In het in ta ke for mu lier vra gen wij ou ders al tijd spe ci fiek
naar op val len de of ing rij pen de si tu a ties in het le ven van hun
kind. Dit om pro bleem ge drag even tu eel te kun nen her lei den
tot een hef ti ge ge beur te nis. Op het for mu lier van Rei nier staat
ter loops ver meld dat hij tij dens de be val ling kort een hart stil -
stand heeft ge had. Voor de ou ders iets van lang ge le den, zon -
der des tijds dra ma ti sche ge vol gen (‘Het duur de maar heel
even’), voor ons echter aanleiding om door te vragen. 

Men sen die door ziek te, een ong eluk of een an de re ing rij -
pen de ge beur te nis dicht bij de dood zijn ge weest, be rich ten
soms over een hel de re er va ring, die hen diep heeft ge raakt.
We noe men dit een bij na-dood er va ring, kort weg BDE. Alle
men sen met een BDE mel den een zelf de pa troon van ge beur te -
nis sen: een ge voel uit het lichaam te zwe ven, door een don -
kere tun nel naar een hel der licht gaan, be groet wor den door
licht we zens, een te rug blik krij gen op het le ven, een an der ge -
voel van tijd en ruim te er va ren, niet te rug wil len naar het
lichaam en daar om vaak te leur stel ling om weer tot le ven te 
ko men. Een BDE ver oor zaakt een dras ti sche en per ma nen te
ve ran de ring in ie mands ka rak ter en we reld beeld, zo als geen
angst voor de dood meer, een ge voel van ver bon den heid en
verantwoordelijkheid en een beter ontwikkelde spiritualiteit. 

Ook kin de ren kun nen een BDE krij gen. Uit het wei ni ge
on der zoek dat hier naar is ge daan blijkt dat zij vrij wel een zelf -
de pa troon van ge beur te nis sen mee ma ken als vol was se nen,
maar dat zij an ders re a ge ren op een BDE. Juist voor kin de ren
kun nen de ge beur te nis sen rond om een BDE zo da nig ing rij -
pend zijn dat zij de er va ring niet kun nen ver wer ken. Dit leidt
ge mak ke lijk tot pro bleem ge drag, zo als te rug trek ken, de pres -
sief zijn, onhandelbaar zijn en agressiviteit.. 

Ka rak te ris tie ke na wer king en bij kin de ren ten ge vol ge van een
BDE die on der meer kun nen ont staan, zijn (2):

- in ont wik ke ling voor lo pen op leef tijd ge no ten
- be zig zijn met de dood, zon der er angst voor te heb ben
- een meer dan nor ma le zorg of angst om een dier ba re te ver lie zen
- moei te met hech ten en aar den
- een gro te ge voe lig heid (mo ge lijk hoog ge voe lig)
- een pa ra nor ma le ge voe lig heid
- een hoge in tel li gen tie (mo ge lijk hoog be gaafd) en cre a ti vi teit
- so ci aal sterk ont wik keld

‘En dan is er een pro bleem geschapen’, zegt Van Schuijlen -
burg hier over. ‘Het kind is moei lijk op voed baar ge wor den en
moet in be han de ling. Psycho lo gen, kin der psychi a ters en or -
tho pe da go gen kun nen wor den ing escha keld, maar of deze ach -
ter de wer ke lij ke oor zaak van het pro bleem ge drag ko men, is
in hoge mate af hank elijk van de vraag of er ie mand bij is die
de BDE als uit gangs punt neemt ...’(3). Be lang rijk is dat hulp -
ver le ners, ou ders en leer krach ten de sig na len die een kind
geeft her ken nen en in zicht heb ben in de spe ci fie ke aard en 
as pec ten van een kin der-BDE. 

Een hart stil stand tij dens de ge boor te, zo als Rei nier heeft
mee ge maakt, kan lei den tot een bij na-dood er va ring. Dat het
mo ment zelf maar even duur de is daar bij niet re le vant. Een
hart stil stand van vijf se con den kan in een BDE er va ren wor -
den als vijf uren, of soms wel vijf da gen… Jonge kin de ren
heb ben nog niet de woor den om een BDE uit te leg gen. We
kun nen ech ter af gaan op een beeld van na wer king en om bij
een ver moe den van een BDE te ach ter ha len of er daa dwer ke -
lijk spra ke is ge weest van een der ge lij ke er va ring. De ou ders
van Rei nier be ves ti gen voor een groot deel het beeld van na -
wer king en en her in ne ren zich al pra ten de weer dat hun zoon
wel eens ver telt over een licht dat hij heeft gezien. Die uit -
spraak krijgt nu plots betekenis voor hen…

Waar om is het be lang rijk om te we ten dat een kind een
BDE heeft ge had? Kin de ren func ti o ne ren na een BDE an ders
dan ‘normale’ kin de ren. Een BDE leidt tot ve ran de ring en op
fy siek, so ci aal, emo ti o neel, cog ni tief en spi ri tu eel ge bied. Die
ve ran de ring en wer ken nog tien tal len ja ren na de er va ring door 
en be ïnvloeden het kind bij het op groei en. Een kind kan op
jonge leef tijd wei nig pro ble men er va ren door de BDE, maar
dat biedt geen ga ran tie voor de toe komst. In een stressvol le
pe ri o de (ou ders die schei den, een ver hui zing, over lij den van
een dier ba re) of een be lang rijk mo ment in ont wik ke ling (naar
de mid del ba re school gaan, pu ber teit, een re la tie aang aan, een
kind krij gen) kun nen zich toch in eens pro ble men voord oen,
die blij ken sa men te hang en met de BDE. Het gaat dan om
schei dings angst, hech tings pro ble men, slaap stoor nis sen, angs t-
aan val len, de pres sie en ge drags pro ble men die lij ken op
ADHD of een Au tis me Spec trum Stoor nis (ASS). De we ten -
schap dát zich ooit een BDE heeft voor ge daan kan dan alle
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ver schil ma ken, om dat er an ders ver keer de di ag no ses kun nen
wor den ge steld, of mo ge lijk een lang du ri ge en ont moe di gen de 
zoek tocht ont staat naar een oor zaak van de problemen en, als
die oorzaak niet gevonden wordt, meestal niets anders rest dan 
gebruik van (zware) medicatie zoals antidepressiva. 

Bij Rei nier is de si tu a tie ge luk kig nog niet zo da nig dat hij
ernstig in de pro ble men is ge raakt. Zijn cog ni tie ve ver mo gens
(fan ta sie rijk, beeld denk en, zeer as so ci a tief) zijn zeer waar -
schijn lijk een ge volg van de BDE en kun nen in deze fase nog
ade quaat be ge leid wor den, zo dat hij min der last heeft van con -
cen tra tie pro ble men en meer gaat pres te ren naar ei gen kun nen.
Wat be treft het an ti psycho ti cum leg gen we de ou ders uit dat
zwa re me di cij nen na een BDE meer kwaad dan goed doen en
dat aan hen de beslissing is of ze hiermee willen doorgaan.

Hoe kin de ren om gaan met een BDE hangt af van een aan -
tal fac to ren, zo als de diep te van de er va ring en het tem pe ra -
ment van het kind. Rei nier heeft geen heel die pe er va ring ge -
had en dan is het vaak mak ke lij ker om er over te pra ten. 
Daar bij is hij open en ex pres sief van ka rak ter, waard oor hij –
wan neer hem daar naar ge vraagd wordt – vlot en op ge wekt
praat over het licht dat hij heeft gezien. 

Hoe an ders is dat bij Ka ren. Door haar in tro ver te ka rak ter
uit ze haar ge voe lens niet snel. Ze is 13 jaar als ze bij ons wordt
aang emeld met leer pro ble men, faal angst en licht de pres sie ve
klach ten. Ze is snel moe en er vaart het le ven als zwaar. Ze wil
het liefst het ver le den af slui ten en zon der pro ble men verd er
gaan. Wát ze pre cies wil af slui ten weet ze ei gen lijk niet en ze
wil er ook niet verd er over pra ten. Karen’s moe der ver telt dat
haar doch ter op ze ven ja ri ge leef tijd bij na is verd ronk en in een
zwem bad. Wat er exact is ge beurd weet ze niet, maar van af dat
mo ment is het meis je veel over de dood gaan na denk en, heeft
moei te ge kre gen om zich op school te con cen tre ren en heeft een 
gro te be hoef te om al leen ding en te doen die zin vol zijn. Ze weet 
ech ter niet wat ze zin vol vindt, en er vaart daard oor een ge voel
van zin loos heid en de mo ti va tie.

Waar Rei nier heel open praat over zijn er va ring, is Ka ren
heel ge slo ten. Nu de ou ders van Rei nier we ten wat er speelt,
ge ven zij hem be ves ti ging in zijn ver ha len en dat is een zeer
be lang rij ke voor waar de om de er va ring lang zaam maar ze ker
te in te gre ren in zijn le ven. Bo ven dien werkt be ves ti ging po si -
tief op het uit blij ven van psychi sche klach ten op la te re leef tijd. 
Ka ren ech ter heeft al zes jaar lang gro te moei te om te ver tel len 
wat er is gebeurd, met psychische klachten tot gevolg. 

In Ne der land deed car di o loog Pim van Lom mel uit ge breid
on der zoek naar bij na-dood er va rin g en. Over het ve ran de rings pro -
ces bij kin de ren schrijft hij: ‘Kinderen er va ren na een BDE een
pri mair ge voel van ver lies dat niet te ver woor den is. Ner gens ont -
moe ten ze meer de schoon heid en vre de die ze in hun er va ring
heb ben le ren ken nen. Ze heb ben de be hoef te zich wat af zij dig te
hou den van leef tijd ge no ten. Ze staan vaak op af stand stil toe te
kij ken en zul len niet vaak met an de re kin de ren mee doen. Ze trek -
ken zich graag te rug in de na tuur. Ze hou den van stil te. Ze kun -
nen in dring end ge luid of la waai niet verd ra gen en hou den vaak al 
op jonge leef tijd van rus ti ge, klas sie ke mu ziek.’(4)

Het beeld dat Van Lom mel schetst komt op val lend over een 
met dat van hoog sen si ti vi teit bij kin de ren. Ik con clu deer dan
ook in mijn boek Ineens geen kind meer, dat er na een BDE
vaak spra ke is van hoog ge voe lig heid. Een kind dat in so ci aal
op zicht voor loopt en daard oor veel waar neemt, dat zich an ders 
voelt op school, dat ver vol gens op het school plein lie ver langs 

de kant staat toe te kij ken in plaats van (di rect en im pul sief)
mee te spe len, is een ken mer kend voor beeld van een hoog-
sen si tief kind. 

Ook kan er na een BDE spra ke zijn van pa ra nor ma le ver -
mo gens: eng elen zien, pra ten met over le de nen, ver tel len over
vo ri ge le vens, aura’s zien. Als deze ver schijn se len zich voor -
doen zijn ze zo van zelf spre kend voor het kind – om dat ze er
ge woon zijn – dat ze kun nen schrik ken of in de war ra ken
wan neer vol was se nen er af keu rend, wan trou wend of ang stig
op re a ge ren. Hoog ge voe lig heid en pa ra nor ma le ver mo gens
kúnnen zich voord oen na een BDE. Maar dat be te kent ui ter -
aard niet dat alle hoog ge voe li ge kin de ren of alle kin de ren met
pa ra nor ma le vermogens een BDE (moeten) hebben gehad. 

We ten schap pe lijk is vast ge steld dat 70% van de kin de ren
die met de dood ge con fron teerd wor den, een BDE be leeft (5). 
Uit on der zoek is te vens be kend dat kin de ren om ver schil len de
re de nen zes keer va ker dan vol was se nen een BDE weg stop pen
en er niet over pra ten (6), met alle ge vol gen van dien. Bij hen is
slechts aan het beeld van na wer king en af te lei den dat zich een
BDE heeft voor ge daan. Om bij deze kin de ren toch de juis te oor -
zaak van hun pro ble ma tiek te be han de len is het be lang rijk om
als hulp ver le ner op de hoog te te zijn van het be staan van een
BDE, als me de het beeld van na wer king en. Te vens is het is raad -
zaam om via een in ta ke te ach ter ha len of er spra ke is ge weest
van een moei za me ge boor te of een be drei gen de si tu a tie (een
zie ken hui sop na me, een ope ra tie, een ernstig ong eluk, een bij -
na-verd rinking) en daar mee van een mo ge lij ke BDE. 

Ger ar da van der Veen is sa men met haar part ner
Henk-Jan oprich ter van het Lan de lijk in for ma tie punt 
Hoog Sen si tie ve Kin de ren (LiHSK, www.lihsk.nl),
dat on der meer hulp ver le ning biedt aan (ou ders
van) hoog ge voe li ge kin de ren. In 2006 kwam Ger ar -
da er ach ter dat zij als kind een bij na-dood er va ring
heeft ge had. Ge du ren de de ver wer king daar van
schreef zij het boek Ineens geen kind meer: als je
op jonge leef tijd een bij na-dood er va ring krijgt. 

Noten
(1) Namen van cliënten zijn om privacyredenen gefingeerd.
(2) voor het com plete beeld van nawerkingen zie

www.rondombde.nl/nawerkingen_kinderen.pdf
(3) B. van Schuijlenburg, Waar was de patiënt?: omgang met mensen met een

bijna-doodervaring in de hulpverlening, Assen, van Gorcum, 1994.
(Alleen nog verkrijgbaar als pdf-bestand via de website van Merkawah)

(4) P. van Lommel, Eindeloos bewustzijn: een wetenschappelijke visie op de
bijna-dood ervaring, Kampen, Ten Have, 2007.

(5) M. Morse & P. Perry, Nader tot het lich : bijna-doodervaringen van
kinderen, Rijswijk, Elmar, 1991).

(6) P.M.H. Atwater, Kinderen van het nieuwe mil len nium: bijna-dood erva -
ringen bij kinderen en de evolutie van de mensheid, Tilburg, Sigma, 2000.

Noot van de redactie
Meer in for ma tie over ach ter gron den van BDE’s bij kin de ren en hulp ver -
le ning aan deze kin de ren kunt u vin den op: www.rond omb de.nl. 
Op deze web si te vind u meer in for ma tie over het boek van Ger ar da
van Veen. Dit ar ti kel ver scheen eer der in Kin der wijz: word (ei gen)wij -
zer over kin de ren, nov/dec 2011 
Kin der wijz wordt uit ge ge ven door 248mei da. 248me dia is een toon -
aang even de uit ge ve rij van pu bli ca ties op het ge bied van het wel zijn
van kin de ren. Het stre ven van de uit ge ve rij is uit een lo pen de on der wer -
pen steeds van uit nieu we in vals hoe ken te be na de ren. Voor op staat
hier bij dat een ie der ken nis mag ne men van ver schil len de vi sies en
hier in ei gen keu zes kan ma ken. 248me dia pro du ceert daar naast in op -
dracht boe ken, eBoe ken en ma ga zi nes voor der den. Zie voor meer in -
for ma tie: www.248me dia.nl.||
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Onder deze titel schrijft Mianne Bakker over mensen, vanuit haar eigen verdieping en ervaring
en vanuit de ontmoetingen met hen. In dit geval met mevrouw Frank de Haan. 

Tij dens de doop van het kleink ind van Mary Kus ka, ont moet
ik Frank. Als ie der een bui ten in de tuin een over zichts fo to aan
het ne men is, zie ik Frank te rug ko men, ze zoekt de stoel op
die in de hal van de ka pel staat.

Daar hoor ik haar in zich zelf pra ten, … “ik zal af scheid
moe ten ne men van deze ka pel, het zal wel de laat ste keer zijn,
dat ik hier kan zijn.” …

Ik ben ge raakt door haar woor den en ik neem mij voor
haar snel te ont moe ten, maar nu bij haar thuis in haar ei gen
om ge ving in Bilt ho ven, in Hui ze Het Oos ten. Enke le da gen 
la ter vindt de ont moe ting plaats en Frank wil me over haar 
le ven een stuk je la ten ho ren en me zo mee op weg nemen.

Frank werd ge bo ren op 16 Ja nu a ri 1914, ze is dus 97 jaar.
Haar wieg staat, in de tijd ge zien, bij na wer ke lijk aan de ba sis
van het ont staan van de Vrij Kat ho lie ke Kerk, die ont staan is
13 Fe bru a ri 1916, de dag dat pries ter Wedgwood in Lon den
tot bis schop wordt gewijd.

Mgr. Wedgwood ves tigt zich la ter in 1924 in Naar den op
het land goed De Dui nen van me vrouw Eeg hen-Bois se vain.
Daar wordt de eer ste Vrij-Kat ho lie ke ka pel, ge wijd aan St.
Michael and All Angels, ge bouwd. Frank is dan 10 jaar.

Als kind woont ze in Mui den, waar haar va der hoofd van
de school is. Frank is enig kind en om dat ze niet een echt stu -
die kind is, be slui ten haar ou ders haar naar het the o so fisch ly -
ceum te stu ren, dat heel dicht bij het land goed ligt, waar ze 4
tot 5 jaar blijft stu de ren. Ze ge niet van de vrij heid die deze
school haar geeft. Ze spreekt vol ent hou si as me over pro fes sor
van Hin loop en Lab ber ton, die eerst een ka mer heeft in het tro -
pen mu seum en la ter op het land goed en die de kin de ren, vaak
ook buiten de school, kennis bijbrengt!

Van af haar der tien de jaar komt ze op het The o so fisch Cen -
trum en ze wordt aang etrok ken door de ka pel en volgt de dien -
sten zo vaak mo ge lijk. Ze ont moet Mgr. Wedgwood en Mgr.
Le ad be a ter en zo ve len an de ren. Ze noemt dit haar Gou den
Tijd. Haar va der wil niets van the o so fie en de Vrij-Kat ho lie ke
Kerk we ten, maar haar moe der ont dekt waar om haar doch ter
zo ge ïnspireerd is ge wor den en ook zij vindt nu de weg naar
de Vrij-Kat ho lie ke kerk en het Theosofisch Centrum.

Dan trouwt Frank en ze gaat naar Ne der lands-Indië, naar
het ei land Ti mor, waar haar echt ge noot vele ja ren be stuurs -
ambtenaar is. Het zijn heel mooie, maar ook heel moei lij ke ja -
ren. Met twee kin de ren komt zij in Zuid-Ce le bes in een jap -
penk amp te recht, ter wijl haar man in een man nenk amp zit in
Noord-Ce le bes. Ze komt door de ont be ring en heen van het
kamp en krijgt de kans om naar Aus tra lië te gaan, waar de eer -
ste op vang plaats vindt. Na een tijd je kan ze weer naar Ti mor
te rug ke ren, waar ze haar man te rug vindt. He laas wordt hij na
eni ge ja ren ziek en afgekeurd voor het leven in de tropen.

Met bloe dend hart gaan ze te rug naar het va der land Ne der -
land. In La ren, in het Sing er Mu seum, wor den ze op ge vang en. 
Ge luk kig kan haar echt ge noot de draad van het le ven weer op -
pak ken en wordt hij na een tijd je be noemd tot di rec teur van de 

kre diet ver ze ke ring maat schap pij te Amster dam. Het ge zin gaat
in Bus sum wo nen waar het der de kind ge bo ren wordt. Nu
wordt de ver bin te nis met de Vrij-Kat ho lie ke Kerk weer
levendig aangehaald.

Mij tref fen haar woor den aan het ein de van onze ont moe -
ting: “Ik liep van school weg om naar de kerk te gaan. Ik
kwam daar in een spe ci a le at mo sfeer te recht, dat deed me wat. 
Daar bloei de mijn hart open en daar voel de ik me thuis ko men. 
Zo is het al tijd ge ble ven. In de ka pel daar hoor ik thuis, daar
ben ik thuis”. 

Als een rode draad loopt door haar le ven de the o so fie, met
de zo mer kam pen, met de Ta fel ron de bij eenk om sten. Haar
echt ge noot, die vrij met se laar is, geeft haar de vrij heid om haar 
ei gen weg te vol gen, die toch niet zijn weg blijkt te zijn. Ze
ge niet van de ont moe ting en, het fa mi lie ge voel op het Cen trum 
en te ge lij ker tijd ge niet ze van de in ti mi teit die er in de kapel
is, die ook zo bij haar hoort.

Deze foto mag ik van
haar ne men, mid den tus -
sen haar Indi sche kus -
sens, ook zo een be lang -
rijk stuk van haar le ven.

Soms moet je af -
scheid ne men van iets
wat je heel dier baar is,
doord at je niet meer de
kracht hebt om er zelf
naar toe te gaan. Het af -
scheid van de ka pel is
een van de vele stuk ken
van af scheid die zij in
haar le ven mee moest
ma ken. Toch weet ik dat 

zij het ge voel van die pe ver bon den heid in haar hart mee draagt
en daar veel kracht uit put. Ik heb haar de foto’s la ten zien van 
de feest vreug de van de doop, waar zij enk ele da gen eer der nog 
bij aan we zig was, sa men met haar klein zoon. Daar raak te zij
mij door haar woor den die zij hard op te gen zich zelf zei, in de
hal van de ka pel, waar op dat mo ment nie mand was. Ook nu
weer ben ik dank baar voor deze pracht i ge ont moe ting die ik
mee zal blij ven dra gen en deze beel te nis laat haar zien als een
heel bijzondere, krachtige en lieve vrouw.  

Na schrift van Mi an ne – Frank de Haan heeft zelf haar stuk je niet
meer mo gen le zen. Ze is he laas enk ele we ken na ons ge sprek over le -
den. Wel is dit stuk je ge bruikt bij haar uit vaart in de kerk. Toch wil ik
het aan bie den om dat fa mi lie le den waar on der ook kleink in de ren de
kerk be zoe ken. Het was een heel bij zon de re ont moe ting met Frank. Ik
ben deze reeks ge sprek ken be gon nen bij de le den die erg op leef tijd
zijn, maar ik weet dat ze met zo veel verd ie ping ook Ref lec tie le zen.
Zelf heb ben deze men sen heel veel voor de kerk be te kent en ik zie het 
dan ook als een hom ma ge aan hen om te la ten zien hoe bij zon der
deze men sen zijn.

* * *
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De Maaltijd des Heren
De gezamenlijke viering van ‘leven in Christus’

Ojas Th. de Ronde.

De ‘Maaltijd des Heren’ is al tijd een van de gro te mys te ri ën ge weest van het chris ten dom. Zij is het klop pend hart van elke chris -
te lij ke ge meen schap. Hier in vie ren chris te nen hun ge meen schap met el kaar ‘in Christus’. Het ge heim is groot en de vorm ge ving
er van heeft een lange tra di tie van af het be gin van het chris ten dom. Door in ten sie ve her be zin ning sinds de 19e eeuw kon veel stof
wor den weg ge bla zen dat de tra di tie en de dog ma tiek hier op had ach ter ge la ten. Met name door de ont dek king van de gnos tie ke
bi bli o theek van Nag Ham ma di (1) kreeg men een be ter zicht op het oer chris ten dom. Boei end om dit spoor te vol gen. En de Be gin -
sel ver kla ring van de Vrije Kat ho lie ke Kerk (2), ge ïnspireerd door Char les Web ster Le ad be a ter (3), blijkt bij dit on der zoek een in -
spi re ren de gids. Zo ont dek ken we dat voor de eer ste vol ge ling en van Je zus de ‘Maaltijd des Heren’ in we zen een lief des maal tijd
was, die ze op zon dag avond ge no ten om het ge heim te vie ren dat Je zus hen hun oor spronk elij ke ‘Christusnatuur’ had ge o pen -
baard. Een re den om in tens dank baar te zijn en dit met ie der een te vie ren. 

De eer ste Jood se vol ge ling en van Je zus leef den nog in de
Jood se tra di tie, vier den daar om op za ter dag in ei gen fa mi lie de 
sab bat, maar hiel den op zon dag avond, na een nor ma le werk -
dag, met me dechris te nen hun pe ri o die ke ‘verenigingsmaal -
tijd’. Dit in gro te dank baar heid voor wat hen was ge o pen -
baard. (4) Het spe ci a le mo ment van ‘dankzegging’ (‘eucha risto’ 
in het Grieks), die op het ein de van de maal tijd over brood en
wijn werd uit ge spro ken, was aan vank elijk niet een apart ri tu -
eel, maar een on derd eel van deze lief des maal tijd. Het zijn met
name de gnos ti sche chris te nen die aan deze tra di tie trouw zijn
ge ble ven en deze verd er heb ben ont wik keld. 

Nieuwe, orthodoxe tradities
Maar on der tus sen ont wik kel den zich te gen het ein de van de
eer ste eeuw an de re tra di ties. Deze kwa men voort uit een vi si -
oen van de apos tel Pau lus en uit tra di ties die la ter in de tijd tot
de ca no niek goed ge keur de evang eli ën van Lu cas (leer ling van 
Pau lus), Mar cus en Mat theus heb ben ge leid. In die tra di ties
ging men het mo ment van ‘dankzegging over brood en wijn’
iso le ren en het een heel bij zon de re be te ke nis ge ven. 

Wel ke? Die ken nen wij maar al te goed. Men ging in deze
tra di ties be na druk ken dat ook Je zus, op de avond vóór zijn lij den, 
brood en wijn had ge no men en daar over de ze ge ning had uit ge -
spro ken. Dat zou dan ge beurd zijn op de avond vóór zijn lij den.
Je zus zou toen, sa men met zijn apos te len, het Jood se ‘feest van de 
ong ede sem de broden’ heb ben ge vierd, de se der maal tijd die het
Jood se Pe sach feest in luid de. Het lij den, de dood en ver rij ze nis
van Je zus kwam zo in een heel spe ci a le con text: die van de be -
vrij ding van de Jo den uit de sla ver nij in Egyp te. Voor de or tho -
doxe chris te nen, die deze tra di tie ont wik kel den, was dit een unie -
ke mo ge lijk heid om Jezus’ dood de be te ke nis te ge ven van be -
vrij ding uit de sla ver nij van de zon de. En het bre ken van brood en 
het drink en van de wijn kreeg zo de be te ke nis van ver bon den te
wil len zijn met Jezus’ ver los sings dood. 

Toen dit or tho doxe chris ten dom eeu wen la ter door Kei zer
Con stan tijn tot staats gods dienst werd ver klaard, werd deze op -
vat ting tot chris te lijk dog ma ver he ven. Na tuur lijk pro tes teer -
den de gnos ti sche chris te nen. Dit spe ci a le mo ment van dank -
zeg ging over brood en wijn, deze ‘eucharistie’, was im mers
aan vank elijk niet een apart ri tu eel dat ver bon den was met
Jezus’ ver zoe nings dood, maar een on derd eel van de lief des -
maal tijd van de chris te lij ke ge meen schap. Maar ze kon den
niet ver hin de ren dat de lief des maal tij den in dis kre diet wer den
ge bracht en los ge kop peld wer den van dat ene mo ment van

dank zeg ging dat nu ook een apar te, dog ma ti sche lading kreeg
als herinnering aan Jezus’ verlossende kruisdood. 

De gnos ti sche chris te nen wil den hun ‘leven in Christus’
niet af hank elijk stel len van Jezus’ ver zoe nen de kruis dood en
zich ook niet on der de or tho doxe hi ërarchie stel len. Maar zij
ver lo ren de strijd. 

Door Con stan tijn de Gro te werd het dog ma tisch-au to ri tai re 
chris ten dom staats gods dienst. Toen wer den ook de ban den
tus sen de ‘agapè- maaltijden’ (‘agapè’ is Grieks voor ‘pure
liefde’) en de or tho dox ge ïnterpreteerde ‘eucharistie’ ver bro -
ken en wer den deze lief des maal tij den op het Con ci lie van La -
o di cea (364 AD) in de ba si lie ken zelfs ver bo den. Daar mee
werd een be lang rij ke in spi ra tie bron voor een le ven de chris -
teng emeen schap rond de oor spronk elij ke lief des maal tijd, de
‘Maaltijd des Heren’, losgelaten - met alle gevolgen van dien. 

Het Laatste Avondmaal 
De ex clu sie ve re la tie tus sen de ‘dankzegging over brood en
wijn’ en ‘de ver zoe nen de kruis dood van Jezus’ is sinds dien in
het Wes ten een on be twij fel baar ge loofs goed ge wor den. 

De ‘heilige eucharistie’ wordt dan ook vaak ge lijk ge steld
met ‘het laat ste avond maal van Jezus’ of , zo als de pro tes tant -
se chris te nen het graag zeg gen, als het ‘Heilig Avondmaal’ . 

Dit ge ge ven heeft sinds dien een cru ci a le rol ge speeld in de
chris te lij ke we reld en heeft ook tal lo ze kun ste naars in spi ra tie
ge ge ven. Ie der kent de be roem de af beel ding ‘ Het Laat ste
Avondmaal’ van de Re nais san ce schil der Le o nar do da Vin ci.
Dit fres co ver beeldt Jezus’ laat ste maal tijd met zijn apos te len.
Een af beel ding vol rust, pijn en se re ni teit, maar ook vol eso te -
ri sche ge hei men die in onze tijd ook voor het gro te pu bliek be -
kend be gin nen te wor den.(5)

Dit idee van Je zus die een Jood se se der maal tijd viert als
zijn ‘laatste avondmaal’ is ook de laat ste tijd weer tot de ver -
beel ding van een aan tal chris te nen gaan spre ken. Voor een
groep chris te nen was dit op Pa sen eni ge ja ren ge le den (6) aan -
lei ding tot een ge waagd, maar niet ge heel goed doord acht, 
oe cu me nisch ex pe ri ment. Zij zoch ten con tact met de Jood se
ge meen schap om rond Pa sen met hen het Jood se Pe sach feest
vie ren. Dit als her in ne ring aan Je zus, die – vol gens de or tho -
doxe tra di tie – op de avond voor zijn dood ook met zijn apos -
te len ‘het feest van de ong ede sem de broden’ vier de. Maar de
Jood se ge meen schap maak te de chris te nen er op at tent dat Pe -
sach een feest is van en voor de Jood se ge meen schap. Vol gens 
hen heeft het niets met Jezus’ kruis dood te ma ken. Te recht? 
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Het Joodse Pesachfeest
De Jood se ge meen schap viert sinds on heu ge lij ke tij den jaar lijks
thuis in het voor jaar een ze ven daags Pe sach feest. Dat be gint met
een avond in hui se lij ke kring waar op de jo den uit de Hag ga da
voor le zen, vier gla zen wijn of drui ven sap drink en en een fees te -
lij ke, tra di ti o ne le se der maal tijd ge brui ken. In de Hag ga da le zen
zij het ver haal van de Jood se sla ver nij in Egyp te en de uit tocht uit 
Egyp te. Zij her denk en dit ge beu ren door het eten van een se der -
maal tijd met o.a. ong ezuurd brood (mat se), bit te re krui den 
(mar or) en zoet ge recht van no ten, ka neel en ho ning (cha ro set).
Dit zijn sym bo len voor het ge beu ren dat zij her den k en. De bit te re
‘maror’ staat sym bool voor de on derd ruk king van de Jo den in
Egyp te, de ‘matses’ voor het feit dat ze over haast uit Egyp te
moes ten ver trek ken, zon der tijd het brood te la ten rij zen. En de
zoe te ‘charoset’ voor het ge luk na de be vrij ding. 

Waar om ge beurt dit in het voor jaar? Om een ant woord daar -
op te vin den moe ten we ook te rug naar de my thi sche tij den
waar in de vlucht van een aan tal Se mi ti sche stam men uit Egyp te
plaats vond. Het is zeer waar schijn lijk dat Mo zes toen een oud
Se mi tisch voor jaars ri tu eel een nieu we im puls heeft ge ge ven.
Se mi ti sche her ders wa ren ge woon om in de len te bij el kaar te
ko men en een ri tu e le maal tijd te vie ren. In de len te wer den de
jonge bok jes ge slacht en wer den de mo nen ge weerd door hun
bloed aan de tent pa len te sme ren. Het woord ‘pesach’ komt van
het woord ‘pasach’ dat oor spronk elijk ‘huppelen’ of ‘dansen
van vreugde’ be te kent. Het gaat hier om een ri tu e le vreug de -
dans die bij een ri tu e le maal tijd werd uit ge voerd. 

Op de se der avond wordt deze her in ne ring ook nog vast ge -
hou den, want op de se der scho tel ligt ook een sym bo lisch bot
van een lam. En er wordt ver teld dat een wraak eng el van
JHWH bloed smeer de op de hui zen van de Jo den zo dat deze
ge spaard zou den blij ven voor de ver schrik king en die de
Egyptenaren troffen. 

Zo blij ven deze her in ne ring en le vend tij dens de se der -
avond en het Jood se Pe sach feest. Uit de Hag ga da wordt ver -
teld en ge zong en over de uit tocht uit Egyp te. Het jong ste kind
stelt zing end de vraag ‘Waarom is deze avond an ders dan de
an de re avon den?’ en dan vol gen de ver ha len en de ge zang en.
Een uniek en in tiem ge beu ren vol ze ge ning en, dat we reld wijd
nog steeds een in spi re ren de en vor men de kracht heeft op de
Joodse gemeenschap. 

Historisch onderzoek
Het Pe sach feest is daar -
mee een ty pisch feest
voor de Jood se ge meen -
schap, waar aan chris te -
nen niet zo ge mak ke lijk
kun nen deel ne men. En
de Jood se se der maal tijd
heeft, of schoon de chris -
te lij ke tra di tie het an ders 
pro beert te zien, nau we -
lijks iets te ma ken met
het chris te lij ke ‘Avond-
maal’ of de ‘Euchari -
stie’ zo als wij die mo -
men teel ken nen. 
Waar om niet?

Je zus leef de als een Jood en moet tij dens zijn le ven jaar lijks de
Jood se Pe sach week heb ben ge vierd. En na tuur lijk ook de se der -
avond die in die week aan zijn lij den en dood voor af ging. Maar
die kan niet ‘op de avond vóór zijn lijden’ heb ben plaats ge von -
den. Want we we ten dat er ze ven da gen lig gen tus sen de se der -
maal tijd en het ein de van het Pe sach feest, de Gro te Sab bat.
Omdat Je zus vol gens de or tho doxe tra di tie op de vrij dag vóór
de Gro te Sab bat is ge krui sigd, kan hij niet op de avond te vo ren
met zijn apos te len de Jood se se der avond heb ben ge vierd. 

Maar er is meer. His to ri ci twij fe len er ook aan of Je zus toen
ge zegd heeft dat de ong ede sem de mat ses zijn lichaam wa ren
‘dat ge bro ken zou wor den voor onze zonden’, en de wijn zijn
bloed was ‘dat voor onze zon den ver go ten zou wor den.’ En ze
twij fe len ook of hij ge zegd heeft dat we ver lost zou den wor den
door dit ter her in ne ring aan hem te her ha len. Vol gens his to ri ci
is dit een in ter pre ta tie van een ge loofs leer die la ter is ont staan. 

Zij be ar gu men te ren hun twij fel aan deze dog ma ti sche ge -
loofs pun ten ook nog als volgt. Als dit zo ge weest zou zijn, dan 
zou dat im mers ze ker in de oud ste bron nen ver meld zijn. Maar 
in de bron nen die ge schre ven zijn vlak na Je zus dood – en
hier toe mo gen wij de bron Q (7) en gro te ge deel ten van het
Evang elie van Tho mas (8) re ke nen – wordt hier over niets ge -
zegd. In de re li gieu ze be we ging die aan vank elijk rond Jezus’
dood ont stond was zijn dood im mers niet van gro te be te ke nis.
De doop van Je zus in de Jord aan waar bij hij zijn god de lij ke
na tuur her ken de, zijn woor den die hij daar na sprak, zijn wer -
ken – die wa ren van be lang. Door daar naar te lui ste ren kon
men zijn diep ste we zen, de Chris tus na tuur, le ren ken nen. Zo
brak Gods Rijk aan, voor ie der die het ho ren wil de. 

Dat werd in de lief des maal tij den (agapè) in dank baar heid her -
dacht. De gnos ti sche chris te nen heb ben dat zo be gre pen en door -
ge ge ven. He laas is hen lange tijd het zwij gen op ge legd. Maar
sinds kort, en daar bij on der steund door his to risch on der zoek,
komt de in spi ra tie van deze lang ver vlo gen tij den weer tot le ven. 

Een agapè-tafel in een ziekenhuis
Een paar we ken ge le den be zocht ik een vrien din die al lang ere 
tijd in een zie ken huis was op ge no men. Zij ver tel de hoe veel
troost en be moe di ging zij vond in de we ke lijk se agapè-vie -
ring en. Toen ik ge ïnteresseerd keek, ver tel de ze me: ‘Dat zijn
open, oe cu me ni sche vie ring en rond de Schrif ten met aan slui -
tend een Agapè-ta fel. De dien sten wor den in de ka pel van het
zie ken huis ge hou den, maar die kun je ook op je ka mer via de
tv mee vie ren.’ En ze ver tel de verd er: ‘ Het eer ste deel is na -
tuur lijk nor maal zo als wij ken nen. Kor te tek sten uit de bij bel,
met daar om heen ge zang, mu ziek, een in spi re ren de over we -
ging en voor be den. Maar daar na komt de agapè-vie ring. He le -
maal ge ïnspireerd op het oer chris ten dom.’ 

En dan, ent hou si ast: ‘We heb ben uit leg ge kre gen. Zo als de 
eer ste chris te nen bij el kaar kwa men in lief des maal tij den om
hun le ven in Chris tus te vie ren, zo doen wij dat ook. We ko -
men bij el kaar voor een spe ci a le maal tijd waar in we lek ke re en 
ge zon de ding en mee breng en die we met el kaar de len. We eten 
dat sa men. Ook breng en we geld mee voor een goed doel. Zo
la ten we op klei ne schaal, heel prak tisch, zien dat we van el -
kaar hou den. Dat is een ui ting van ‘in Christus’ zijn. Dat
wordt daar na nog verd iept, want dan wordt over het brood en
de wijn, die in de ka pel be schik baar zijn, een spe ci aal dank ge -
bed uit ge spro ken waar in God, de Le ven de, wordt ge dankt
voor alle goe de ga ven. Daar na eten we het ge ze gen de brood
en drink en de wijn. Het ge beurt al le maal zon der poes pas, 
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ie der een doet mee. Maar het is wel heel in spi re rend.’ Mijn
vrien din voeg de er aan toe dat dit mis schien wel heel erg sim -
pel klinkt, maar voor haar maak te dit haar zondag.’En als ik
weer thuiskom, zal ik dit wel heel erg missen.’ 

Op mijn vraag of ie der een in het zie ken huis hier aan mee
mag doen, ant woord de ze vol mon dig ‘ja’. Wie mee doet moet
wel res pect kun nen op breng en voor wat er ge beurt. ‘Maar
waar om zou je gren zen stel len?’ vroeg ze. ‘Is ie der niet in zijn 
diep ste we zen kind van God, god de lijk? Je zus heeft zijn god -
de lij ke na tuur – de Chris tus na tuur – ook ont dekt en is toen 
ie der die het ho ren wil de gaan ver tel len dat deze ver bin ding
voor ie der mo ge lijk is. Waar om zou den wij dan ie mand uit -
slui ten? In het Oos ten noe men ze dit de ont dek king van je
Boeddha na tuur. Die slui ten toch ook nie mand uit? Ze spo ren
juist ie der een aan om deze diep te van je zelf te ont dek ken. De
Da lai Lama zei on langs nog dat je daar voor ook niet je chris -
te lij ke wor tels hoef de los te la ten. Inte gen deel, zei hij, je kunt
er een be te re chris ten van wor den.’ Ik ver tel de haar hoe blij ik
ben dat te horen en we komen tot een heel intens gesprek. 

Actuele situatie
Ge luk kig heeft stu die van het oer chris ten dom de oor spronk -
elij ke ver bin ding tus sen de agapè-maal tij den en de eucha ris tie
her ont dekt en wor den er in som mi ge ker ken, ook in de VKK,
voor zicht i ge po ging en ge daan de ban den tus sen de ‘eucharis -
tie’ en ‘agapè-viering’ weer te her stel len. Dit ge beurt als er na
de vie ring van de ‘eucharistie’ in de zelf de kerk door de aan -
we zi gen weer sa men ‘in lief de en dankbaarheid’ ge ge ten en
ge dronk en wordt. 

Som mi gen gaan een stap verd er. Zo als Cees den Hey er,
voor ma lig hoog le raar aan de The o lo gi sche Uni ver si teit in Kam -
pen. In ‘Het boek der verandering’, een in spi re rend ge schrift
over de bij bel als bron van al ter na tief chris ten dom (9), ziet de 
au teur in de oor spronk elij ke chris te lij ke lief des maal tij den zelf
in spi ra tie voor ver nieu wing van de vie ring van de ‘Maaltijd des
Heren’. Zo schrijft hij: ‘Ik stel me geen kerk dienst voor, maar
een maal tijd met vrien den en be ken den. Er wordt ge ge ten en
ge dronk en. Na tuur lijk, maar be lang rij ker nog zijn de tek sten die 
wor den ge le zen en be spro ken.’ Wel ke tek sten? Die kun nen per
keer wis se len, maar voor het chris te lij ke Pa sen stelt hij voor :
‘Verhalen uit het boek Exo dus, maar ook het ver haal over het
lij den en ster ven van Je zus. En de ver ha len die ver tel len dat
men sen de moed had den niet bij de pak ken neer te zit ten, maar
te gen el kaar zei den: ‘hij leeft’ – en ze be doel den te zeg gen;
‘zijn le ven is een bron van inspiratie’.’ (10)

Dit on der werp is nog vol op in be we ging en de toe komst
zal uit wij zen hoe men op deze weg verd er zal gaan. Ge brek
aan for meel ge wij de func ti o na ris sen (of, om ge keerd, de no tie
dat ie der een pries ter is) zou wel eens een im puls kun nen zijn
de mo ge lijk he den hier van verder te onderzoeken. 

Beginselverklaring van de VKK
Voor welk stand punt kie zen de chris te nen, ver enigd in de
VKK? In de ‘Beginselverklaring’ (2) le zen we dat de ‘Maal tijd
des Heren’ bij voor keur Hei li ge Eucha ris tie wordt ge noemd
‘om de na druk te leg gen op de dank baar heid waar mee men
deze moet be na de ren.’ En dat ‘in dit ge ze gend sa cra ment 
Je zus Chris tus gees te lijk te gen woor dig is in de vorm van
brood en wijn.’ 

Hier in kun nen we een echo ho ren van de be le ving van de
eer ste chris te nen, met name van de gnos ti sche chris te nen. 

En we le zen verd er: ‘De VKK ver klaart met de mees te 
na druk dat de Hei li ge Eucha ris tie geens zins lou ter een her den- 
king is van het le ven, de dood en de we der op stan ding van
Chris tus, maar de ver he ven gave van Zich zelf aan Zijn Kerk.’
In deze for mu le ring over stijgt men de lou te re her in ne ring aan
een ver los send of ver zoe nend feit uit het ver le den. Hier wordt
be le den dat we – zo als ook de eer ste chris te nen de den – in de
‘Eucharistie’ het ge heim be le ven dat we ‘in Christus’ zijn. 
Na tuur lijk, want de Chris tus na tuur is ons diep ste we zen. 
We le ven in Chris tus en Chris tus leeft in ons. Dat vie ren we. 
Een be ter for mu le ring van het geheim van de ‘Maaltijd des
Heren’ kan niet gegeven worden. 

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 coa-
ching- 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 men sen.eu

.

Noten
(1) www.gnosis.nl/de-nag-hammadi-geschriften
(2) www.vkk.nl/Beginselverklaring, ad 10 
(3) Charles Web ster Lead beat er, De Wetenschap der Sacramenten, 1924
(4) Prof. Dr. Henk Jan de Jonge, Raadsels rond de zondag, Dies-rede Leidse

Universiteit, 8 februari 2006. 
(5) Dan Brown, De Da Vinci Code, Ban tam Books, 2003
(6) www.trouw.nl/archief/article1317311
(7) Marcus Borg: Q – het verloren evangelie, Meinema, 1997 
(8) Het Thomas Evangelie, Kar nak, 1980
(9) Cees den Heyer, Het boek der verandering- de bijbel als bron voor een

alternatief chris ten dom,VU uitgeverij, 2006
(10) idem, p. 151

Noot van de redactie m.b.t. agapè. 
In de bun del ‘De in ner lij ke weg – spi ri tu e le tra di ties over verinner -
lijking’, red. Theo van Leeu wen en Hei di Mui jen, Kam pen 2007, houdt
eme ri tus hoog le raar ken nis leer en me ta fy si ca prof. dr. Otto Duint jer in
het ar ti kel op p. 18-34 een be toog over agapè. En wel als volgt: ‘Dat
het woord ‘naastenliefde’ te gen woor dig voor me nig een een ir re ële, we -
reld vreem de klank heeft ge kre gen, kan deels te wij ten zijn aan de ong -
eluk ki ge ver ta ling van het Griek se agapè met ons woord ‘liefde’. (…)
‘Wij ge brui ken steeds het zelf de woord ‘liefde’ voor heel ver schil len de
ding en die in het Grieks met apar te woor den wor den aang eduid. En
het vaakst heb ben we het over lief de en lief heb ben in de be te ke nis van 
ie mand ‘lief vinden’, ie mand waar de ren op grond van diens be min ne lij -
ke kwa li tei ten: ero tisch aan trek ke lijk of een goe de ka me raad. En dat is
niet de be te ke nis van het woord agapè.’ (…) ‘Aanvankelijk was agapè
een aan dui ding voor het be groe ten en ver wel ko men van gas ten. Daar -
in valt te ho ren: toe la ten tot de ruim te van je be wust zijn, waar die gas -
ten dan nog al ler lei ge drag kun nen ver to nen, waar op weer di ver se ant -
woor den mo ge lijk zijn.’
(…) ‘Minstens gaat het erom de an der te her ken nen en te er ken nen als 
óók een be wust we zen. Dus niet al leen als een ver schijn sel bin nen
jouw ge zichts veld, iets wat ge zien wórdt, maar als een we zen dat zelf
kijkt en ziet, zelf ook een ge zichts veld is, in een ge deel de open ruim te.
Dan wordt we der ke rig heid mo ge lijk in de zin van een ver stand hou ding, 
na me lijk wan neer je over en weer el kaar ziet en aan el kaar laat zien
dat jij ziet dat hij/zij jou ziet.’

* * *
*
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De Gnostische beleving van de Sacramenten
“Er wordt verbinding gelegd tussen de hoogste geestelijke wereld en de laagste stoffelijke wereld”

Aat-Lambèrt de Kwant

De Rooms-ka tho lie ke Kerk hecht aan een van de sa cra men ten, 
die van het Lichaam en Bloed van Chris tus, de trans sub stan ti -
a tie (1) van brood en wijn, veel waar de.

De Vrij-Kat ho lie ke Kerk legt in te gen stel ling tot de
Rooms-ka tho lie ke Kerk, meer ac cent op de gnos ti sche wer king 
van dit sa cra ment. Vrij-Kat ho lie ken kun nen door gaans goed
uit leg gen wat die sa cra men ten be te ke nen en kun nen de kracht -
i ge, mys tie ke wer king daar van ook voe len. Tij dens de kof fie na 
de mis ont staan daar over nog al eens ge sprek ken.

Hoe werkt dit sa cra ment en wat voel je daar bij? 

Geestelijke ontwikkeling
Frank Kou we (62) van de kerk ge meen te Utrecht is al 34 jaar
pries ter in de Vrij-Kat ho lie ke Kerk (VKK). Ondanks een ja ren -
lange er va ring met de be die ning en de wer king van de sa cra -
men ten is en blijft, voor hem, die pre cie ze wer king ei gen lijk
niet te be vat ten: “Het blijft ook na zo veel ja ren een mys te rie.”

Kou we: “Na 34 jaar kan ik niet zeg gen dit mys te rie he le -
maal door grond te heb ben en ik denk dat er nog heel wat te
ont dek ken is. Maar je staat daar tij dens de Mis ook niet als
pries ter om iets te voe len en te er va ren. Daar gaat het niet om.
De pries ters in de VKK zijn tij dens het ce le bre ren van de Mis
ook niet zo uit op een mys tie ke er va ring.” En hij ver volgt:
“Een be lang rijk as pect van de Mis en het sa cra ment is dat het
de mens helpt in zijn geestelijke ontwikkeling.”

Frank Kou we is voor zich tig als hij een ant woord pro beert
te ge ven op de vraag wat er tij dens de mis nu pre cies ge beurt:
“Wat er ge beurt, is dat er een ver bin ding wordt ge legd tus sen
de hoog ste gees te lij ke we reld en de laag ste stof fe lij ke we reld.
Het al ler hoog ste en al ler laag ste wordt di rect met el kaar ver -
bon den. Van uit de al ler hoog ste gees te lij ke we reld wordt in de
stof een gees te lij ke kracht en ener gie uit ge straald. Brood en
wijn wor den tot dragers van die kracht en energie.” 

“Ui ter lijk blij ven brood en wijn het zelf de, maar de in ner lij -
ke grond slag – de sub stan tie, dat wat on der de stof ligt – wordt 
ver vang en door de ho ge re, god de lij ke ener gie. Deze ve ran de -
ring wordt trans sub stan ti a tie ge noemd. We spre ken dan van
het Lichaam en het Bloed van Chris tus of an ders ver woord:
god de lijk le ven en god de lij ke lief de. Het is en blijft een groot
mys te rie. Niet lou ter sym bo lisch, maar een ma gi sche wer ke -
lijk heid. Wat er ge beurt, is zo groots dat er ge zegd wordt dat
het he den daag se in ner lijk zicht van men sen niet in staat is om
ten vol le waar te ne men wat er wer ke lijk ge beurt. In de com -
mu nie tij dens de eucha ris tie de len we de spi ri tu e le ener gie –
le ven en liefde – die dankzij het Lichaam en Bloed van
Christus tot ons komt.” 

Theofagie: het eten van de godheid
Het is vol gens Frank Kou we mo ge lijk dat er in dat pro ces
ener gie wordt uit ge stort van uit het `cen trum´ van de kos mos.
Char les Web ster Le ad be a ter wees er bij voor beeld al op dat dit
zich vol le dig ont rekt aan ons voor stel lings ver mo gen en ook
aan ons ge zichts ver mo gen. Als hel der zien de zou hij dit wel
ge schouwd heb ben.

Kou we: “Er wordt zelfs ge zegd dat Chris tus zelf slechts een tus -
sen scha kel is, waard oor die krach ten uit ge straald kun nen wor -
den. Dit om aan te ge ven dat dit al les veel verd er gaat dan enk el
Zijn we zen. Onvoor stel baar ei gen lijk. Niet te be vat ten maar we
ko men met die krach ten wel elke keer in con tact. Dat noe men
we ook wel: de ge na de die in dat sa cra ment ver bor gen ligt.”

Kou we be ves tigt dat er spra ke is van mys tie ke krach ten die 
al in voor chris te lij ke tijd werk zaam wa ren en wijst in dit ver -
band op Carl Gus tav Jung die in een van zijn boe ken, Mens -
beeld en Gods beeld, schrijft over de eer ste Spaan se pries ters
die naar Mid den-Ame ri ka kwa men en bij de in di a nen een
eucha ris tie vie ring mee maak te. Van ma ïsmeel werd door hen
een pop pe tje ge maakt dat daar na ri tu eel werd ge of ferd en
door sto ken met een lans. Daar na wordt het poppetje uit elkaar
getrokken en opgegeten.

De Utrecht se Vrij-Kat ho lie ke pries ter doelt hier op de the -
o fa gie, het eten van de god heid. De oor sprong van de
Rooms-ka tho lie ke Kerk be staat uit het com pro mis tus sen het
chris ten dom en de hei den se re li gies waar mee het chris ten dom
om ge ven was. Bin nen de Vrij-Kat ho lie ke Kerk wordt het
voor chris te lij ke ka rak ter van de Mis door gaans er kend en het
ver haal van Jung heeft Frank Kou we al tijd ge trof fen. Hij wijst 
ook op het Mithras-mys te rie en de god heid die zich tij dens het 
drink en van wijn en het eten van brood daarin openbaart.

Kou we: “De VKK claimt geen ex clu si vi teit en kent geen
waar heids claim en in de pre di king wordt er vaak op ge we zen
dat de ener gie ën waar van we spre ken niet iets ex clu siefs zijn
van het christendom.” 

Achter grond van de chris te lij ke ri tu e len is de in wij dings -
mys tiek, die in de chris te lij ke rite de sa cra men ten zijn ge wor -
den. Het kerk ge bouw, sa cra men ten en de hei li ge Mis zou den
zich ont vou wen langs de ze ven vou di ge lijn en zijn mede
daard oor ge re la teerd aan de ze ven chakra’s, waar van de re a li -
teit meer ma len met be hulp van ge a van ceer de elek tro ni ca zou
zijn vast ge steld.

In zijn boek, De we ten schap der sa cra men ten, heeft Le ad -
be a ter meer de re ma len ge schre ven over de uit wer king van de
Mis op de om ge ving van de kerk. Frank Kou we ge looft hei lig
in de in vloed van de mis op de om ge ving. Aan het be gin van
zijn pries ter schap had hij thuis een ka pel le tje waar hij de mis
deed voord at hij naar zijn werk ging. “Dat was in een heel
klein ka mer tje en toen ik een keer de mis al leen op droeg, heb
ik er va ren dat, hoe wel de ruim te klein was, de niet-fy sie ke
ruim te heel groot werd. Het had naar mijn ge voel een enor me
uit stra ling die zich kon ver sprei den over de om ge ving. Zo heb
ik dat er va ren. Voor mij was het een heel won der lij ke er va ring 
en een be ves ti ging van wat ik bij Le ad be a ter hier over had ge -
le zen. Het over kwam me ei gen lijk zon der dat ik het ver wacht
had. Ik ge loof er dan ook ze ker in dat het zo werkt. Al ge loof
ik stel lig dat van die uit wer king ook spra ke is in niet-chris te lij -
ke ri tu e len en ook in niet-gods dienst i ge ri tu e len zo als die van
de Vrij met se laars. Bij ie de re ri tu e le bij eenk omst waar men sen
zich met het hogere verbinden, ongeacht cultuur en religie,
gebeurt dit. En in tempels, moskeeën en synagogen.” 
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Veranderende inzichten
De oud-jour na list Jo han M. Pa me ij er (81) is dit jaar der tig jaar 
pries ter in de Vrij-Kat ho lie ke Kerk, maar op dit mo ment niet
meer ac tief als ce le brant. Van uit zijn be lang stel ling voor de
the o so fie kwam hij in de VKK te recht, waar hij la ter werd ge -
vraagd pries ter te wor den. Wat hem in die tijd in de VKK aan -
sprak was de gnos ti sche ziens wij ze en de verd raag zaam heid
naar alle an de re re li gies. Ver draag zaam heid en to le ran tie zijn
vol gens hem het ken merk van de ware re li gie.

Het boek van Le ad be a ter boei de hem; het was een op maat
tot een van zijn boe ken, De schat ka mer van het licht dat in
2004 ver scheen, en dat als een ei gen tijd se aan vul ling kan wor -
den ge zien. Pa me ij er wijst in zijn boek op de gees te lij ke tem -
pel, zo als ook Le ad be a ter deze om schreef. Een tem pel die, in
te gen stel ling tot hel der zien den, door de mees te kerk gang ers
niet zicht baar wordt ervaren, maar soms wel gevoeld wordt.

De ver on der stel ling dat chakra’s, door het be zoe ken van
kerk ge bou wen, het be le ven van sa cra men ten en het deel ne men 
aan li tur gie ën, ge ac ti veerd zou den wor den staat voor ve len ge -
lijk aan ver gaan de zwe ve rig heid en soft ge doe. Maar Pa me ij er 
gaat in te gen de ra ti o ne le tijd geest door erop te wij zen dat er
niet ge ringe aan wij zing en zijn dat het on be wus te krach tig re a -
geert op de in ner lij ke opbouw van kerken, mysteriën en
misvieringen. 

In de der tig jaar dat hij pries ter is, is hij in be paal de op -
zich ten toch wat an ders gaan denk en. Hij is van me ning dat de 
li tur gie wat meer aan deze tijd aang epast zou moe ten worden.

“De li tur gie van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk”, zo zegt hij, “is
in fei te nog steeds Rooms-ka tho liek.” Er zijn door Le ad be a ter
wel is waar gnos ti sche wij zi ging en aang ebracht, maar de VKK
kan zich vol gens hem geen gnos tisch kerk ge noot schap noe -
men. Wie de dien sten be zoekt heeft door gaans het ge voel een
Rooms-ka tho lie ke mis bij te wo nen, maar con sta teert toch wel 
enk ele be lang rij ke ver schil len, zo als die onder meer in de
preek tot uiting ko men. Een Rooms-ka tho lie ke mis met een
knip oog naar de gnos tiek.

Le ad be a ter zet de li tur gie ën van de Rooms-ka tho lie ke
Kerk en die van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk, zo als die door hem
en Ja mes Wedgwood wa ren ont wor pen, te gen over el kaar. Die
van de VKK is in ze ker op zicht min of meer gnos tisch en gaat
meer uit van het god de lij ke dat in ie ders hart woont. Die ele -
men ten spra ken Pa me ij er bij zon der aan. 

Pa me ij er: “Ik ben daar om zelf op on der zoek uit ge gaan wat 
ui tein de lijk heeft ge leid tot mijn boek, De schat ka mer van het
licht, waar in ik dui de lijk heb aang ege ven hoe ik dit zie. De ze -
ven vou dig heid van al ler lei spi ri tu e le za ken die je over al te -
genk omt, trof ik ook aan in de Vrij-Kat ho lie ke li tur gie die uit
een ze ven voud be staat. Ik be gon die ze ven vou dig heid in de li -
tur gie en het kerk ge bouw, dat ook een ze ven voud is, in ver -
bin ding te breng en met de chakra’s en daar mee met de be -
wust zijns ont wik ke ling. In de li tur gie van onze kerk kon ik dit
ook voe len en kon me daar in wel vin den. Ik had daar om al die 
jaren wel vrede in het celebreren van de liturgieën.”

Pa me ij er wijst erop dat de hui di ge sa cra men te le han de ling -
en in de ker ken, al in het oude Grie ken land wer den ver richt en 
door de Rooms-ka tho lie ke Kerk hal ver we ge de 4e eeuw zijn
ge ri tu a li seerd. Door de stich ters van de Vrij-Kat ho lie ke Kerk,
is dit als een soort raam werk over ge no men van waar uit zij hun 
liturgie konden opbouwen. 

Dogmatische versmalling 
Vol gens Pa me ij er was er in de loop der ja ren spra ke van wat
hij noemt een dog ma ti sche ver smal ling. De dog ma tiek heeft
er toe ge leid dat er steeds meer re gels kwa men waar aan hij zich 
is gaan sto ren. De li tur gie van de VKK is ge re la teerd aan de
Rooms-ka tho lie ke li tur gie maar wordt ruim ge ïnterpreteerd.
“Ik heb lange tijd vre de ge had met de li tur gi sche op vat ting en
van Le ad be a ter die tij dens de mis ge prak ti seerd wordt, maar ik 
be gon steeds meer te mer ken dat mijn in zich ten be gon nen te
ve ran de ren, wat mede ge voed werd door we ten schap pe lij ke
ont dek king en. De sa men le ving ve ran dert in een heel snel tem -
po, ter wijl de li tur gie on ve ran derd blijft. Er ont staat dan een
kloof tus sen de be staan de li tur gie en wat de laat ste ja ren ont -
dekt is. Veel we ten schap pe lij ke ont dek king en zijn ver rij kend
voor de spi ri tu a li teit en ik ben van me ning dat een groei en de
le ven de kerk daar op moet an ti ci pe ren. De we ten schap be ves -
tigt de in zich ten van de oude gno sis die door de oude kerk he -
laas fel is be stre den en ver wor pen.”

De op vat ting en van Le ad be a ter over de sa cra men ten kan
Pa me ij er in gro te lij nen wel on der schrij ven. “Le ad be a ter was
hel der ziend en kon de wer king van de con se cra tie daar om
haar fijn uit leg gen. Hij zag ook hoe de ener gie ën zich tot ver
voor bij de kerk mu ren uit strek ten. Ik denk dat dit klopt, ze ker
met het oog op wat we ten schap pers over non-lo ka li teit heb ben 
ont dekt. Je zou kun nen zeg gen dat die li tur gie en daar mee de
sa cra men ten tijd loos zijn. Wat er in Amster dam of Raal te
wordt ge ce le breerd kan door ont vank elij ke per so nen aan de
an de re kant van de we reld ge voeld wor den en het komt ook
over een met wat we van de kwan tum fy si ca we ten.”

Het is niet zo zeer dat Pa me ij er an ders is gaan denk en over
de wer king van de sa cra men ten. Wel is hij an ders gaan denk en
over de vor men waar in die wer king wordt op ge roe pen. Vor men
die naar zijn me ning sterk ver een vou digd kun nen wor den, veel
meer ge com pri meerd en ge con cen treerd. “Zo als je weet wordt
er tij dens onze ere dien sten veel op ge staan, ge knield en ge zong -
en en voor al ge spro ken. Het is al le maal woord, woord, woord.
En wat je te gen woor dig ziet, is dat men sen zich te rug trek ken
van het woord en veel meer de stil te pro be ren te be le ven en dat
mis ik in de Vrij-Kat ho lie ke li tur gie. Dit zou ik, het zij met een
ont wik ke ling daar naast of in de ere dienst, te rug wil len zien. Er
is spra ke van een mo der ne ont wik ke ling waar in het ker ke lijk le -
ven niet is mee ge gaan. Ik zoek het lie ver in rust, stil te en zelf ex -
pres sie om zo dich ter bij het god de lij ke te ko men, maar het is de 
ker ke lij ke hi ërarchie die een der ge lij ke ont wik ke ling ver hin dert, 
door al ler lei oude voor schrif ten te hand ha ven. Voor mij be te -
kent re li gie vrij heid.”

Noot
(1) Trans sub stan ti a tie is een be grip uit de Rooms ka tho lie ke
the o lo gie over de aan we zig heid van Chris tus in de Eucha ris tie. 
Deze leer zegt dat door de Con se cra tie de of fer ga ven van
brood en wijn wor den ve ran derd in het Lichaam en Bloed van
Chris tus.
Noot van de re dac tie: Dit ar ti kel is enigs zins ing ekort door
de re dac tie. Het oor spronk elij ke ar ti kel is ver sche nen in
BRES, num mer 272, ver schij nings da tum 1 maart 2012. Ver -
wij derd zijn kor te pas sa ges die een in lei dend al ge meen beeld
wil len ge ven aan le zers van BRES, die mis schien nog nooit
van de VKK hoor den. 

* * *
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Boekeninfo (2)
Aat – Lambèrt de Kwant

Nis hant Mat thews: Vriend in de spie gel
Com pas sie met je zelf;. Ankh-Her mes 2012
Onder steun je zelf met meer lief de en be grip dan je
ooit voor mo ge lijk had ge hou den.
In ie der van ons be vindt zich een kern van le ven de
goed heid. In fei te is zelfs het be grip ‘goedheid’ een te
be perk te kwa li fi ca tie. In ons schuilt een bron van be -
wust zijn die een schijn baar on ein dig ver mo gen heeft
om schoon heid, ge na de, in tel li gen tie, hu mor, vreug de
en meer te open ba ren. Wan neer onze ogen en hart

open zijn, is het niet zo moei lijk om deze in ner lij ke kern in an de ren te
zien. Hij is te zien in de glim lach van onze kin de ren, de oog op slag van
onze ge lief de en zelfs in de ma nier waar op de hond ons te ge moet rent
om ons te be groe ten wan neer we thuis ko men. De goed heid om ons
heen ken nen is niet zo moei lijk, maar die ken nen in ons zelf is een an -
der ver haal. 
Dit boek is ge wijd aan het her stel len van het vrien das pect in ons zelf.
Een vriend ac cep teert ons en no digt ons uit te zijn zo als we zijn. In een
goe de vriend schap voe len we ons ge zien, ge hoord, er kend, be moe digd
en ge liefd om wat we te bie den heb ben. Vrien den breng en van na tu re
het bes te in el kaar naar bo ven. Zo als we an de ren vriend schap kun nen
schenk en en vriend schap van an de ren kun nen ont vang en, kun nen we
deze kunst ook bin nen ons zelf le ren. “De weg van de vriend vraagt God 
om uit de he mel en de held om uit het ver le den naar vo ren te tre den en
zegt dat dit al les ook hier, in ie der van ons moet zijn.”
Nis hant Mat thews is een Ame ri kaan se the ra peut ge spe ci a li seerd in
psychot he ra pie en me di ta tie. Al meer dan 30 jaar geeft hij works hops
en (in di vi du e le) trai ning en op dat ge bied. Mo men teel woont hij in
Amster dam. zie verd er:  www.nis hant mat thews.com

Aleid Schil der: Door de gla zen deur
Au to bi og ra fie Ten Have 2012
Aleid Schil der schreef in 1987 het boek Hul pe -
loos maar schul dig, over de psychisch ziek ma -
ken de as pec ten van het vrij ge maakt ge re for -
meer de ge loof. Het boek deed veel stof op waai -
en, maar de au teur liet zich zelf bui ten be schou -
wing. Nu is de tijd ge ko men voor Aleids ei gen
ge schie de nis, die je voert langs haar ver sla ving
naar man nen, drank en pil len, en de be vrij ding
van een be klem men de ge loofs over tui ging. Soms 
is het boek schok kend, voor al als zij be schrijft
hoe zij steeds weer in haar lichaam snijdt, voor al

na (weer) een vrij par tij. Aleid Schil der schetst ook een tref fend maar
soms schok kend tijds beeld van de ja ren vijf tig, zes tig en ze ven tig van
de vo ri ge eeuw. 
Aleid Schil der is psycho lo ge en the ra peu te, en zij is au teur van Te rug -
keer van een ver lo ren kind, Dwa len, Van pa ra dijs naar ko nink rijk en
Spi ri tu eel mis bruik.

Hen ri ëtte Peek: Toen ik een vlin der was
Elf Twaalf Der tien 2012
Tij dens de fees te lij ke pre sen ta tie sig neer de au teur
Hen ri ëtte Peek de eer ste zes tig boe ken. Een van de
spre kers op de pre sen ta ties was Pim van Lom mel,
car di o loog en au teur van het boek Ein de loos Be wust -
zijn, die het boek van een voor woord voor zag. Toen ik 
een vlin der was gaat over de bij na-dood er va ring en
van Hen ri ëtte en over de ge vol gen daar van in haar
verd ere le ven. Veer tig jaar ge le den maak te zij – op

24-ja ri ge leef tijd en in ver wach ting van haar eer ste kind – haar eer ste
bij na-dood er va ring mee na een ernstig ver keers ong eluk. Tij dens de
da gen dat zij be wus te loos was, ont moet te ze haar ong ebo ren doch ter
Pat ri cia. Kort na dat zij uit haar coma was ont waakt, pro beer de ze deze 
bij zon de re en im men se er va ring en aan haar arts te ver tel len, maar hij
ver klaar de haar voor ‘geestelijk gestoord’. Met dit uit het hart ge schre -
ven en zeer per soon lij ke boek helpt Hen ri ëtte kin de ren en vol was sen

be ter te be grij pen dat er men sen zijn die con tact kun nen heb ben met
het be wust zijn van dier ba re over le den fa mi lie, vrien den en die ren. Het
boek is haar de buut. Het eer ste deel van het boek schreef Hen ri ëtte
Peek lang ge le den. In 2010 be sloot ze ui tein de lijk haar bij na-dood er va -
ring en via een boek met an de ren te delen. 

Neal Do nald Walsch - Wij ze woor den over re la ties.
Ankh-Her mes maart 2012 
Re la ties zijn de al ler be lang rijk ste er va ring en in ons 
le ven. Dat is om dat wij in af we zig heid van iets an ders
niet zijn. Ge luk kig is er nie mand on der ons die niet
een re la tie heeft. We heb ben een re la tie met ons zelf,
onze fa mi lie, om ge ving, ons werk, we heb ben een re -
la tie met el kaar. De hoop vol le bood schap van Walsch: 
ie der een kan waar de vol le en vreug de vol le re la ties op -
bou wen en daar mee de mo ge lijk he den ver vul len die
God elk mens heeft ge schonk en.

Dee pak Chopra/le o nard Mlo di nov: Bot sen de we -
reld beel den; Spi ri tu a li teit ver sus we ten chap 
Kos mos 2012
Bei de au teurs voe ren het de bat over fun da men te le
vra gen van het be staan: hoe is het heel al ont staan,
waar komt het le ven van daan, is de na tuur ont wor pen 
of per toe val ont staan? Chopra be weert dat er in tel li -
gen tie schuil gaat ach ter het heel al en bij het ont staan
van het le ven.  De na tuur kun di ge Mlo di nov daar en te -
gen zegt dat de we ten schap een ra ti o ne le ver kla ring

heeft voor het ont staan van het heel al. Een boei en de di a loog.

Ja cob Sla ven burg - Het do cu ment
Ank-Her mes maart 2012
Ja cob Sla ven burg schreef in na vol ging van Dan
Brown nu ook een “reli-thril ler.” Het is even wen nen,
een ro man van deze eru die te schrij ver over gno sis en
het eso te risch chris ten dom… Zelf schrijft hij op zijn
web si te:  “Het is waar ie de re his to ri cus van droomt:
het vin den van een oude bron! Mooi er dan in de of fi ci -
ële aank on di ging kan ik het niet zeg gen: Een oud ma -

nu script over Je zus en een Ne der land se pro fes sor spe len de hoofd rol
in Het Do cu ment. Een zin de rend span nen de thril ler over de zoek tocht
naar een uniek ge schrift, met een in houd die zo schok kend is dat
open baar heid een bom legt on der het ka tho lie ke ge loof. Wat staat er
pre cies in het do cu ment? Waar is het en waar om kost het le vens? Op
mee sle pen de wij ze zijn fei ten en fic tie tot een pa ge tur ner van je wel ste
ge wor den. Ne der land se span ning van in ter na ti o na le al lu re!”

Hans Stolp: Ster vens be gel ei ding in de nieu we tijd.
Ank-Her mes maart 2012
Wie ge looft dat de dood het ein de van de mens is, zal 
bij voor beeld ge mak ke lijk eu tha na sie ad vi se ren. 
Waar om zou een mens meer moe ten lij den dan no dig 
is? Maar wie in ziet dat de dood niet al leen het ein de is 
van het fy sie ke lichaam, maar ook de ge boor te van de 
geest, zal zich af vra gen wat er aan ge boor te be gel ei -
ding bij het sterf bed no dig is. 

En dan blijkt dat eu tha na sie soms een voor tij di ge ge boor te van een
nog niet vol groei de geest be te kent.

* * *
*
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