
 
Eigen-waarheden 
 
1. Eigen visie? 
Visie is iets van de persoonlijkheid van waaruit gecommuniceerd wordt met en gehandeld 
wordt in de ‘buitenwereld’. Het heeft altijd iets van voorlopigheid, maar indien die visie 
‘waar’ is, dat wil zeggen van ‘mij’ en niet van ‘men’ dan kan ik in alle voorlopigheid en 
voorzichtigheid hiermee toch ernstig naar buiten treden. Móet ik van daaruit naar buiten 
treden als ik werkelijk wordt aangesproken en ik verantwoordelijk móet zijn. Dan is er zeker 
niet sprake van eigenzinnige arrogantie en leidt relativerende voorlopigheid niet tot 
vrijblijvendheid. Mijn visie is iets anders dan ‘mijn’ spiritualiteit. Spiritualiteit is geen visie. 
Visie kan spiritualiteit wel trachten uit te drukken, maar wel in het besef dat dit eigenlijk niet 
kan. Mijn ernstige visie is dan ook de kleuring van mijn terughoudende woorden door ‘mijn’ 
religieuze  gerichtheid op de Heilige. De kracht van de visie ligt dan ook niet in de woorden 
die worden gesproken maar in de diepte van de kleuring ervan 
Spiritualiteit of religiositeit heeft met ‘mijn’ ziel te maken en met alles wat dáár plaatsvindt, 
voor mij dikwijls verborgen. Mijn ziel kan zich uitdrukken, als een expressie, als zang, in 
tastende ‘onlogische’ woorden, in ontzag, in lof, in dankbaarheid, in weemoed, ook en vooral  
in stilte enz., maar niet als systeem beschreven of gedefinieerd worden.  
Voor communicatie is ‘eigen visie’ nodig, maar communicatie kan alleen vruchtbaar zijn als 
‘mijn’ ziel, het hart, zich in die ‘visie’ aan het uitdrukken is. 
 
2. God en eigen bekommernis 
Het gaat er dikwijls toch vooral om hoe je jouw leven in dit aardse domein draaglijk kunt 
houden, er doorheen kunt komen, dus zonder te verdrinken. Religie kan daarbij helpen. In die 
zin is religie een beperkte spiritualiteit, toch vooral gericht op eigen bekommernis. God is dan 
een sociaal -psychologische constructie die door godsdienst steeds weer wordt opgebouwd en 
geobjectiveerd. Deze God is als het ware een vlot waarop ik me op de woelige, einderloze 
oceaan drijvende houd, waar ik op ga en kan vertrouwen. Ik verdrink niet, maar het voelt 
allemaal zo doelloos,‘vaarloos’, zo zonder ‘richting’!  
Zelf ‘denk’ ik dat de ‘werkelijkheid’ precies omgekeerd is. God is (hoe onbegrijpelijk voor 
mij ook), en daarom is er altijd en overal lovende en biddende godsdienstigheid.  Is mijn 
geweten ten diepste niet dit innerlijk weten? God hoeft niet door mij en voor mij uitgevonden 
te worden. God, de eeuwige Heilige, is, was en zal er altijd zijn, maar heeft mij misschien wel 
nodig om hier en nu in ‘mijn’ wereld  present te zijn. Daartoe dient godsdienst. 
Als de Heilige niet concreet  hier of daar is, dan kunnen we proberen zo te leven opdat 
Hij/Zij zich wel hier of daar kan tonen en kan zijn.  
 
3  De waan van de autonome mens 
Het hedendaags ideaalbeeld van de autonome mens is een verdrietige waan. Uiterst verdrietig 
omdat juist in onze dwingende cultuur velen (iedereen, zeker ook ik) meer of minder proberen 
te voldoen aan opgedrongen beelden. Opvoeding, onderwijs, media, reclame, werkomgeving, 
vrije tijdscultuur spelen een dwingende rol. Deze neiging (zeker als ik het vanzelfsprekend ga 
vinden, het me niet bewust ben) maakt van mij een men-mens. Ik voel, denk, handel meer en 
meer zoals men vindt dat gevoeld, gedacht en gedaan moet worden. Mijn authenticiteit wordt 
weggedrukt, wordt toegedekt door een masker, een schijn die onwaar is en waarmee ik me 
dreig te vereenzelvigen. Men waardeert mij als ik een men-mens ben, ik hoor er dan bij. Deze 
onware laag om mij moet echt afgebroken worden hoe moeilijk en pijnlijk dat ook kan zijn, 
opdat mijn ware persoonlijkheid, mijn echte ego zich kan tonen. Dit ware ego is mij gegeven 
als een geschenk van de Heilige om in het hier en het nu ‘mijn’ door de Heilige gedacht leven 



te leven, om daaraan dienstbaar te worden. Dan kan ik doordrongen raken van het besef 
schepsel te zijn, kan ik transparant worden voor de (bedoelingen van de) Heilige met mij, kan 
ik loven en danken voor het geschenk van het leven, voor het vertrouwen van Hem in mij, van 
de Schepper in mij als concreet schepsel. Wat een liefde! Ik ben weliswaar uniek, maar niet 
autonoom. En toch trèkt dat autonoom zijn, verborgen en openlijk! Steeds is daar, ondanks 
mijn gelovend besef schepsel te zijn, ondanks het innerlijk weten niet te zijn zonder Hem, die 
verleiding om me niet te (laten) openen voor de Heilige en een eigen levensproject te 
beginnen, de touwtjes in mijn eigen handen te houden of te nemen.  
Zo’n levensproject mag mogelijk spiritueel lijken, maar vindt desalniettemin zijn bron in mij, 
niet in Hem. En dan is het een waanproject. 
 
4. Dwalen 
Ik ben dwalend in het gebied tussen 'weten' en 'niet weten'.  
Er worden zoveel woorden, ook en zeker door mij (!), gebruikt die allemaal reiken naar wat 
uiteindelijk onkenbaar is. Die woorden roepen bij mij steeds intenser het verlangen op naar 
stilte, van niet meer reiken, naar stomme woordloosheid, gebed, oratio, zachtheid, liefde, 
tederheid, liefdevolle praxis. Niet het 'harde' van het hoofd, maar het 'zachte' van het hart. Niet 
met woorden grijpen, maar in ontvankelijkheid ontvangen. 
Vanuit dit dwalen moet ik al mijn tastende inbrengen begrijpend nalezen. 
 
5. Spiritueel cursusaanbod. 
Spirituele cursussen en opleidingen bezigen dikwijls  zoveel woorden, (te) veel 'studie', (te) 
veel teksten, (te)veel informatie, (te)veel overdracht, is zo mensgericht, zo antropocentrisch, 
legt zo'n nadruk op eigen heil en zoveel minder op verlossing van allen en alles, aan 
dienstbaarheid. Er is in mijn beleving zo weinig aandacht voor spirituele praxis, waar je 
'moet' komen krijgt de volle aandacht niet hoe je er misschien kunt komen als je er al wilt 
komen. 
Dat geldt allemaal ook voor mij, ik weet het al te goed. 
 
6.  De spanning in het nu. 
We leven elk moment alleen in de actualiteit van het nu, van het ‘tijdloze’ moment. Mijn 
leven hier is nu, het komt erop aan hoe ik nu hier leef. En dat alsmaar door.  
Mijn leven is niet het leven hoe het morgen of overmorgen zal zijn (daar weet ik eigenlijk 
niets van, is speculeren. NB dat mijn speculatie dikwijls deels uitkomt, voedt de waan dat ik 
nu ook morgen leef). Ook is een eventuele oplichtende horizon, hopelijk een ware notie van 
‘mijn weg’ naar God, niet mijn leven-nu maar het geeft (als ik met een open grondhouding 
daarvoor ontvankelijk ben) wel een kleur, een ‘intuïtieve’ grondtoon aan mijn leven-nu. 
Hierdoor ontstaat een ‘trekkende richting’ in mijn leven-nu.  
Ook hoe ik gisteren leefde is niet mijn leven-nu (meer). De herinnering aan vroegere, al dan 
niet gereflecteerde ervaringen, is wel nu en ‘duwt’ als het ware tegen de levende ervaring van 
het nu aan. (dit wel, dat niet; dit is fijn, dat niet; dit doet pijn, dat niet; God was toen wel, en 
toen niet ; dat was ‘goed’, dat niet; enz).  
Als dit innerlijk ‘duwen’ en ‘trekken’ in overeenstemming met elkaar zijn dan kunnen we in 
een ‘flow’ komen (los van de vraag of dat een voor mij ‘goede’ flow is). Mijns inziens is het 
echter spiritueel gezien heel verstandig om ‘af en toe’ ook in een flowsituatie het vermogen 
van onderscheiding aan te wenden! 
Bij grote fricties tussen deze ‘trekkende en duwende’ invloeden hebben we een levende 
ervaring-nu van spanning tussen wil (door toekomst geactiveerd) en verstand (door verleden 
gevormd), dus van op een snijpunt van wegen te staan: wat nu?, waarheen en waarom? 
Spiritueel gezien kunnen dat heel belangrijke leefmomenten zijn. 



 
Gelukkig (vanuit menselijk perspectief gezien) zal onze levende ervaring niet altijd door een 
dergelijke grote spanning zijn gekenmerkt, en kunnen we ons gewoon laten doorleven. Want 
anders zouden we inderdaad in een onmogelijke overspannen en neurotische sfeer terecht 
komen. Maar ook en juist in dit gewone doorgaande leven is het weer goed momenten in te 
passen voor onderscheiding vanuit vragen als: waar brengt dit gaande leven mij heen, 
‘beluister’ ik dat dit voor mij de juiste richting is?.  
Elke avond voor het slapen gaan een kort ‘gewetensonderzoek’ is zo gek nog niet! 
 
De Heilige schenkt mij het leven, elk moment weer. Dat is bemoedigend want Hij/Zij is in 
ieder geval op mij betrokken. Dit grondbesef voedt mijn vertrouwen dat Hij/Zij mij elk 
moment weer helpt ‘goed’ te leven, een engelenhulp die dikwijls in het verborgene 
plaatsvindt. Dat is eigenlijk ook goed, want als de Heilige mij altijd duidelijk en openlijk zou 
helpen dan word ik een geestelijke automaat en is, omdat ik dan niet meer vrij ben, een ik-Gij 
liefdesrelatie onmogelijk. 
 
7 Thuis zijn in een traditie. 
De traditie herinnert in ons (als het 'goed' is!) 'een' geheime grondstructuur van 'het' beeld van 
God 'in' ons, in ons innerlijk geheugen. Deze 'traditionele' grondstructuur is niet door de 
traditie zelf gemaakt of door mensen bedacht, maar is en wordt geschapen en ontvangen en 
werd in heilige, geopenbaarde geschriften vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld in de schriftelijke 
Thora. Er ontstaat religieus fundamentalisme of dogmatisme als we blijven steken in een 
letterlijke, uiterlijke betekenis van die openbaring. Dat is verstarring, en profaneert de heilige 
en altijd geheime, terugwijkende  tekst.  Mij lijkt het de 'bedoeling' dat in ons leven die 
grondstructuur levend wordt, tot unieke manifestaties kan komen. Die oneindige, veelvuldige 
verwerkelijking in en door ons en in de schepping komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de 
mondelinge thora. 
Een andere benadering die dit voor mij duidelijk maakt is het volgende. De schriftelijke 
Hebreeuwse Thora bestaat uitsluitend uit medeklinkers, en is eigenlijk klankloos. Ons leven is 
als het ware onze adem (hopelijk door de Heilige geïnspireerd en op Hem afgestemd), onze 
klinkers waardoor de Thora tot klank en tot melodie komt, en dat 'op mijn wijze'. Hopelijk 
worden het niet teveel wanklanken! 
Dus ik zou willen spreken van het (laten) 'bouwen' van 'mijn' thuis in Gods Huis. Het geheime 
bouwplan (grondstructuur) ervan is van en bij de Heilige, Hij is de bouwmeester, en ik mag 
zijn dienstbare bouwer zijn. En dit gehoorzaam bouwen is denk ik, juist mijn 'thuis'. Ik word 
zo - weer anders gezegd - gemaakt tot een onmisbare toon in de Goddelijke symphonie (naar 
Hammarskjöld) 
 
8  Kern van geloof. 
We kunnen in de schepping de hand van God ervaren (of niet). Maar geloof ik ook ten diepste 
dat de Heilige mij niet alleen geschapen heeft, maar ook dat 'ik' en mijn leven er voor Hem 
mag en moet zijn, dat hij mij lief heeft, dat in mij een uniek beeld van Hem is of wordt  
'afgedrukt'? Dat Hij in overstromende liefde verlangt, hoopt, helpt dat dit beeld in en door en 
ook na mijn leven groeit naar een unieke gelijkenis? Dat Zijn verlangen ook 'mijn' verlangen 
is diep in mijn hart aanwezig, soms zo geheel verborgen? Dat Hij naar mij verlangt, en mijn 
ziel naar Hem, als bruidegom en bruid? Dat het leven een verloving is uitziend naar het 
huwelijk? Dat de Heilige mij in Zijn liefde nodig heeft?  
Op deze vragen kun je gemakkelijk ja zeggen, maar is het ook zo, en blijft dat zo? Liefde 
impliceert vrijheid, vraagt om een vrije ander als een tegenover, een relatie tussen personen, 
tussen gelijken. En in die vrijheid kan ik me afkeren, kan ik ontrouw zijn, maar ook proberen 



en bidden om te (mogen) keren naar Hem, een eindeloos gebeuren. Liefde moet elk moment 
weer beaamd worden, en dat is moeilijk, en vraagt om offers, het is eigenlijk onmogelijk! Ik 
kan het niet! En uiteindelijk 'weet' ik ook niet, en moet ik het met 'blind' geloof en 'absurde' 
trouw doen, juist in dagen van beproeving en ogenschijnlijke verlatenheid.  
Als geloven weten wordt, is liefde om niet onmogelijk. 
 
9. Religieuze opvoeding 
In de ‘oude’ wijsheidstraditie was opvoeding erop gericht de opgroeiende mens (dus 
iedereen!) te leren hoe te onderscheiden en hoe inzicht te krijgen in wat (voor hem/haar) 
‘goed’ is en wat ‘niet goed’ is. Dus het ging erom de mens te helpen zijn/haar keuze te maken, 
en dat is niet hetzelfde als het aanpassen aan het gedrag van wat ‘men’ in doorsnee doet. De 
‘men-norm’ lijkt echter in onze cultuur steeds meer de beslissende leidraad voor gedrag en 
opvattingen te worden. Hoewel je je dan uiterlijk (tijdelijk?) heel vrij kunt voelen, ben je 
misschien niet veel meer dan een geprogrammeerde of door cultuur bepaalde automaat. Onze 
cultuur ontbeert wijsheid en er zijn nog maar weinig plekken (helaas ook weinig in de 
gemarginaliseerde kerken) waar mensen werkelijk gestimuleerd en geholpen worden 
‘onderscheidend te leven’. Waar je geholpen wordt een ‘ik’ te worden in plaats van een 
‘men’. Je moet werkelijk een ‘ik’ worden om van daaruit ‘jouw’ weg ten leven te kunnen 
gaan. Het is een uitdaging om nieuwe eigentijdse vormen en spirituele ruimten te laten 
ontstaan waarbinnen deze zo onontbeerlijke geestelijke hulp wordt geboden. 

10 Bewustzijn 
Het bewustzijn lijkt me een zielsvermogen dat zich gelaagd ontwikkelt, misschien moet je 
zeggen zich gelaagd kan ontplooien, maar dat ook kan inplooien. Niet via een lineaire of 
horizontale weg. Dus niet via een weg waarbij de ene fase voorafgaat aan en oorzakelijke 
voorwaarde is voor de volgende fase. 
Zelf ervaar ik het bewustzijn meer als een verdiepend of opstijgend gebeuren of juist het 
tegendeel ervan. De ‘dynamiek’ is als het ware verticaal. Niet het een na het ander, de lagen 
lijken elkaar juist te doordringen. Welke laag op een bepaald moment of misschien in een 
bepaalde levensperiode domineert lijkt mede af te hangen van omstandigheden, van integere 
‘eigen’ inspanningen om gericht te zijn op de Heilige, maar vooral ook van instromende 
genade. 
Spiritueel gezien gaat het steeds om bewustzijn waarbij de ziel meer of minder ontvankelijk is 
voor de Heilige, voor het goddelijke. Misschien kun je daarin accenten onderscheiden die ik 
aanduid met zintuiglijk bewustzijn, symbolisch bewustzijn en het schouwend bewustzijn. 
 
 Heiligenverering en devotionele beelden, de lijdende Christus aan het Kruis, moreel 
aangesproken worden, goed doen omdat dat ‘moet’ en werd voorgeleefd, dat past mijns 
inziens allemaal bij een zich vertikaal openend zintuiglijk bewustzijn. Ook een accent op 
geloof, of aangesproken worden door kunst die religieuze boodschappen 'aards' en concreet 
uitdrukt. Het doet me eveneens denken aan het opnemen van vooral de buitenkant van 
religieuze teksten.  
Dus: Uiterlijke geestelijke identificatie. 
 In het symbolisch bewustzijn dringt de hemelse dimensie ‘achter’ de uiterlijke wereld 
meer door. Echte heiligen zijn engelen (geworden), zijn kosmische kanalen waardoor Gods 
genade in ons leven kan instromen, Christus is de zegevierende Christus aan het Kruis, de 
Verlosser, het eigen handelen wordt 'goed doen om niet' en is van binnenuit gemotiveerd; 
abstracte kunst waarin innerlijke hemelse structuren worden uitgedrukt,spreekt aan. 
Religieuze teksten gaan in de meditatio zèlf spreken, minder externe uitleg maar meer van 
binnen uit horen, ze roepen oratio in het hart op. 



Dus: Innerlijke geestelijke identificatie 
 Bij het schouwend zielsvermogen spreek ik maar een beetje na wat daarover gezegd 
wordt in de (mystieke) literatuur, wat weet ik er immers zelf van? Godsbeschouwing, 
persoonlijk ervaren van de kosmische Ik-Gij relatie, Kennis door Eenwording, schouwen in 
het denkvermogen van de Heilige (joods-christelijke mystiek) in het topje van de ziel, de 
Tronende Christus, of het Lam Gods centrum van het Hemels Jerusalem, overstromende 
liefde, goed doen zonder motiverend besef. Elke kunst hoe verheven ook het Ware, het Goede 
en het Schone uitdrukkend, schiet tekort. Religieuze teksten zwijgen in de levende stilte van 
de contemplatie, uittocht uit religieuze teksten, achterlaten van elke interpretatie. Nauwelijks 
te dragen, lijkt me?  
Dus: Voorbij geestelijke identificatie. 
 
Ik ben niet van mening dat het ene spiritueel bewustzijnsniveau beter zou zijn dan het andere. 
Een vergelijkend oordeel is mijns inziens volstrekt misplaatst, elk oordelend vergelijken is 
ongepast. Vandaar dat ik zelf terughoudend ben om te spreken over beginners, gevorderden 
en volmaakten op de spirituele weg. 
Ik had ook wel het 'diepste' niveau kunnen aan duiden met 'schouwend bewustzijn', en dat was 
ook consistenter geweest.  
De ziel is zonder meer betrokken bij al die lagen van bewustzijn. Zo wordt in de joods-
christelijke mystiek 3 lagen in de ziel (eigenlijk 5) onderscheiden: de nefesh, de ruach en de 
neshamah. Deze lagen corresponderen met de lagen van bewustzijn die ik aanduidde, althans 
zo ervaar ik dat. Mijn leven kan fundament èn uitdrukking zijn en steeds weer worden voor 
het uniek individualiseren van 'mijn' gelaagde ziel. Dan bouwt zich - symbolisch gezegd - een 
huis waarin de Heilige op Zijn wijze kan inwonen. Maar daar is vooral genade voor nodig: 
tenzij de Heilige het huis bouwt, bouwen de bouwlieden tevergeefs (psalm 127) 
 
11. Eeuwige Liefde 
Gods liefde lijkt eeuwig, buiten tijd en buiten alles wat was, is en zal zijn  Deze eeuwige, 
emanerende bron is al in de niet-tijd van Gods Heerlijkheid. Deze niet-tijd is misschien de 
verborgen dimensie van ons bestaan hier, van al het wordende en weer gaande leven ‘aan 
deze zijde’. Niet te begrijpen vanuit mijn beperkt menselijk perspectief. Ook ‘mijn’ 
participatie in Gods Heerlijkheid is dan al aan ‘gene zijde’, hoewel ik dat met mijn ‘laag’ 
bewustzijn niet ervaar. Door deze ‘scheiding’ in ‘hier’’en ‘daar (die toch geen scheiding is) 
wordt liefde om niet mogelijk. Een liefde hier die haar eeuwige bron heeft in Gods 
overstromende Liefde uit overvloed. Het manifest worden (wat is, wordt), het doorstromen, 
het  in vrijheid ontvangen en in vrijheid weer doorgegeven van liefde in deze wereld, en dat 
alles om niet, dát Wil deze overstromende Liefde. Wil en Liefde zijn bij Hem één. Dat geldt 
niet voor mijn wil en mijn liefde. Goddelijke Liefde vraagt niet om verklaring, om te weten 
waarom en waartoe het gegeven en ontvangen wordt. Er is bij mij alleen een intuïtief 
vermoeden: stamelende woorden als mysterie, bevrijding, verlossing, bewustwording van wie, 
van wat dan ook?  Zelfs van Wie? Hier wordt grote huiver gevoeld om er over te gaan 
speculeren en er van alles over te zeggen. Dus ik zwijg maar verder. 
 
12 Grondtoon van ‘mijn’ leven 
Wanneer en hoe ‘mijn’ zielsverlangen die van de Heilige is, zich uitdrukt, intens of juist 
zwak, aan het begin van mijn leven hier of juist aan het einde, dat is niet zo belangrijk. De 
vrucht van mijn leven bestaat uit al die zwakke, heldere en soms sterk verduisterende stralen 
in ‘mijn’ leven. Dat is mijn ‘stemming’: het geheel van de actuele levenstonen gezamenlijk 
dat uitdrukking geeft en is van ‘mijn’ unieke grondtoon. Hoe ‘mijn’ leven vrucht is en maakt, 
wie of wat door deze stralen wordt geraakt, verwarmd of gericht is verder niet aan mij, dat 



weet alleen de Heilige. Evenzo weet ik niet door wiens en wat voor stralen ik zelf ben 
‘gevoed’, desalniettemin kan ik daarvoor dankbaar zijn!  
De opdracht die ‘ik’ heb is, vermoed ik, om met vallen en opstaan mijn grondtoon te helpen te 
stralen in ‘mijn’ leven en als het mag bij tijden zuiver en warm.  
 
13. De Heilige roept 
De Heilige 'spreekt' en ik moeten (leren) horen. Dat 'leren horen' door te wachten, door te 
luisteren, door aandachtig te zijn, vraagt heel veel van mij, van mijn persoonlijkheid. Deze 
moet namelijk stil worden. Maar als op een genadig moment, misschien door mijn geduldige 
inspanningen mogelijk gemaakt, Gods roep gehoord wordt, dan is dat - meen ik heel 
bescheiden- onomkeerbaar. Dat daarna in mij allerlei twijfel en verzet kan optreden doet daar 
niets aan af, althans zo ervaar ik het. Mijn vrijheid is gelegen in het trouw worden en trouw 
zijn aan Zijn roep of niet. 
 
14. Luisteren en overgave 
De luisterende houding is gegrond in een doorbrekend diep besef dat ik mezelf niet kan 
leiden. Dit besef brengt mij als mens tot overgave: Kies Gij, en ik wacht waakzaam, 
ontvankelijk en zwijgend op uw Woorden voor mij. Breng mij tot bereidheid Uw genade te 
ontvangen en te gehoorzamen ook als dit leidt tot een (nog) zwaarder kruis die vraagt om een 
diepere overgave aan Uw oneindige, eeuwige, en duistere Liefde. 
 


