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Hoofdstukken:
1. Werkelijkheid is in ons, omvat ons en is oneindig groter dan wij zijn.
2. Mysterie is datgene, dat ons en ons denken oneindig overstijgt.
3. Geloven is het oervertrouwen, dat ons bestaan "goed" is.
4. Kerken en Godsdienstige overtuigingen, "Als vingers, die wijzen naar
de maan".
1.

Werkelijkheid.
Wij gebruiken het woord zo vaak en vinden het gewoon, maar wat is dat
eigenlijk: "Werkelijkheid"? Iedere generatie tracht ons kennen verder in die
werkelijkheid te laten reiken, maar wij weten, dat een volgende generatie
weer meer zal begrijpen, verder zal zien, meer van die werkelijkheid in
handen zal hebben, dan wij. Komt aan dat steeds maar verder reiken ooit
een einde? Zullen wij ooit een punt bereiken, dat al het kenbare gekend
wordt? Dat er niets meer onderzocht behoeft te worden? Dat onze kennis en
de werkelijkheid samenvallen? Zolang er mensen zijn op aarde lijkt dit
ondenkbaar.
Hoe ver kunnen wij op dit ogenblik tasten in die werkelijkheid? Wij zijn
gemaakt uit het stof van de verbrande oer-sterren. "Made from stardust",
zoals een Australische filosoof al meer dan twintig jaar geleden zijn studie
noemde. In ons bestaan "bestaan" zij voort, al veertien miljard jaren, of zo.
Ooit begon alles met een oerknal. Tenminste: dat veronderstellen wij. Wat
was daarvoor? Nog steeds een niet te beantwoorden vraag, want wat wij
kunnen onderzoeken, komt na die oerknal. Wij maken hypotheses, maar
tasten in het niet-weten. En hoeveel van de werkelijkheid van na de oerknal
kennen wij? Dus van onze eigen werkelijkheid? Ik heb wel eens gelezen, dat
al onze kennis van dit ogenblik een paar procent is van wat te kennen zou
kunnen zijn. En nieuwe kennis verandert soms weer onze verkregen
inzichten.
Het atoom was ondeelbaar ("a-tomos"), totdat wij ontdekten, dat het te
splitsen was. De quantum-theorie relativeerde allerlei tot dan toe geldige
wetenschappelijke verklaringen . Een "normaal" verschijnsel als het licht
past nog steeds niet in onze theoretische verklaringen.Iedere dag maakt de
medische wetenschap vorderingen. Ziektes die nog niet eens zo lang
geleden onbehandelbaar waren, zijn nu te genezen. Hoe lang zal die
vooruitgang in menselijke kennis voortgaan? Hoe lang zullen wij verder
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kunnen tasten in de werkelijkheid en haar steeds meer in onze greep krijgen
("be-grijpen")?
De vraag is het antwoord: zolang er mensen zullen zijn, die onderzoeken.
Makro-kosmos en mikro-kosmos zullen altijd grootser zijn dan ons begrip
ervan. De werkelijkheid blijft als totaal een Mysterie. En toch zijn wij het
zelf, is het in ons en rondom ons. Zo dichtbij en tegelijkertijd zo ongrijpbaar.
Niets valt erbuiten. Werkelijkheid omvat alles en iedereen, in heden,
verleden en toekomst. De jong overleden Nederlandse schrijver Frans
Kellendonk bracht dit ontzagwekkende eens onder woorden: "Ik begrijp
steeds beter, waarom de Joden de heilige Naam JHWH (die duizenden malen
in de Bijbel voorkomt) uit pure eerbied nooit hardop uitspreken. Ik voel
diezelfde huiver, als ik het woord "Werkelijkheid" hoor".
2.

Mysterie.
Wat is dat: Mysterie? De Griekse achtergrond van het woord spreekt over
"zwijgen, geen woorden meer hebben, niet meer in gedachten en woorden
te vatten, te groots voor onze greep, voor ons be-grip". Is het ons dus totaal
vreemd? Hebben wij er dan geen ervaringen mee? Die hebben wij wel.
Ervaringen, waarvan wij zeggen: "Ik had er geen woorden meer voor. Ik
was sprakeloos". Al in de Middeleeuwen wees men op deze
Transcendentalia": ervaringen, die ons begrip te boven gaan. Zij werden in
drie kategorieën gerangschikt: ervaringen van schoonheid, van goedheid en
van waar(achtig)heid. Ervaringen, dat er "Meer is dan er is".(Richard
Schuagt.)
Ervaringen, die mij kunnen overweldigen en woordenloos maken, kunnen
troosten en soms een gevoel van heimwee achterlaten. Maar wij weten ook,
dat als wij het anderen in woorden proberen uit te leggen, dat wij daarin niet
zullen slagen. Je kunt nu eenmaal de smaak van een frisse appel niet
uitleggen. Wie nooit zoiets heeft geproefd, zal het niet vatten. Het kan een
gevoel van verwondering oproepen: getroffen zijn door het wonder van dit
concrete bestaan. De schoonheid van een schilderij of een lied; de ervaring
van een zonsondergang of van het Noorderlicht; de geboorte van een kind;
de ervaring, dat iemand mij liefheeft, ondanks mij, dank zij mij; het
plotselinge besef van een samenhang; de ervaring,dat iets mij vergeven
wordt.
Maar de werkelijkheid kan ook zijn duistere zijde tonen: het gevoel van
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wanhoop, vertwijfeling en totale zinloosheid oproepen. Mijn God, mijn God,
waarom hebt U mij verlaten?!"
Een leeg getij.
Ik ben geworpen
in een leeg getij
van onverschilligheid,
ziekte van deze eeuw.
Alles is soms zo ver.
Diepte waaruit ik schreeuw
om U,die hebt gezegd
Ik ben,Ik ben nabij.
(Geert Bogaard.)
Mystici spraken hier van de "donkere nacht", de "Noche oscura". (Johannes
v.h.Kruis) of zoals Ruusbroec het formuleerde:
"God is eeuwige ledigheid, duisternis, niet te vatten in taal en beelden......
afgrondelijke diepte...... duistere stilte en een wilde woestijn".
(ARJAN BOERS: "Dwarsliggers in de Naam van God". Mystici van Hadewych
tot Hillesum.Baarn, 2002, blz. 88.)
Ervaringen van Licht; ervaringen van duister. Ervaringen van God?
Smokkel ik nu ineens en ongeoorloofd het woord "God" binnen? Ja en neen.
Ja, want als er één woord is, dat als een container alle mogelijke inhouden in
zich krijgt, is het wel het woord "God". Dit woord is ons projectie scherm bij
uitstek. Het is een woord, dat bij nader inzien, wellicht veel meer duisternis
en onbegrip oproept, dan licht. Niet voor niets bad Meister Eckhart o.p. rond
1315: "Ik bid God iedere dag mij van God te verlossen". Bevrijd mij
alsjeblieft van die God(beelden), die meer over ons zeggen, dan over de
Onnoembare en die het woord "God" ook zo geschikt maken om ermee te
manipuleren, macht uit te oefenen, monden te snoeren , eigen gelijk en
eigen moraal te ondersteunen, enz. Hele kruistochten werden uitgezonden
met als motto: "God wil het!". Of de vermoorde Moslims en Joden het ook zo
zagen......??? Dus ja: het woord "God" brengt hier meer verwarring dan
duidelijkheid.
En toch.......Als er al een soort van God is, kan Hij niet buiten de
werkelijkheid zijn. Want buiten de werkelijkheid is er niets. Toch kan Hij ook
niet zo maar een onderdeel van die werkelijkheid zijn. Zo van: je hebt een
koffiepot, een tafel, een stoel, een huis en God. Als God een van de vele
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dingen is, is Hij geen God, maar een soort van appelgebak, of
wandversiering, of superkoning. Een soort van president van de Verenigde
Staten, maar dan tienduizend maal vermenigvuldigd. (En ik zal niet
ontkennen, dat Hij in kerkelijke kringen maar al te vaak zo wordt getekend.
Want dat beeld levert onder andere mogelijkheden tot machtsuitoefening in
de naam van God!). Zou God een werkelijkheid zijn naast en buiten de
werkelijkheid. Maar een werkelijkheid buiten de werkelijkheid is een
onmogelijk idee.
Het is weer Meister Eckhart o.p. die al vrij vroeg in zijn wetenschappelijke
loopbaan (ongev.1300) tot de conclusie kwam: "Esse est Deus". De
werkelijkheid zelf is God(delijk). De mysterieuze grootsheid van de
werkelijkheid krijgt een Naam. En die Naam zal vervuld zijn met precies dat
mysterieuze: "Ik weet het niet". "The cloud of unknowing"(Engels mystiek
geschrift uit de Middeleeuwen) "Todo y nada": alles en niets (Johannes
v.h.Kruis.) De werkelijkheid achter al onze woorden, ideeën, constructen,
theorieën, wetenschappelijke hypotheses. De "Wijsheid achter alle wijsheid",
zoals een Boeddhistisch geschrift het formuleert. De werkelijkheid vóór al
onze woorden uit. De "Gegevenheid", zal een 20e eeuwse filosoof stamelen.
PAN-EN-THEÏSME: Alles en iedereen is in God en is deel van God.
Ik wil dit duidelijker maken aan de hand van een vergelijking. Stel: je zit in
een grote tent. De ruimte erin is behaaglijk warm en licht. Het is jouw
leefruimte, jouw wereld, met jouw meubels en schilderijtjes, jouw lampen,
jouw kasten en jouw bezittingen. Misschien staan er zelfs een beeld van
Jezus Christus en van Maria in, waar je zo af en toe een kaarsje bij brandt
en in de richting waarvan je je morgengebed bidt. Niks mis mee! Maar dan
opent iemand of iets de flappen van je tent. Jouw tent blijkt te staan in een
immense open vlakte, die zich tot ver voorbij de horizon uitstrekt. Die vlakte
kan verblindend licht zijn of grondeloos duister, maar het effect is hetzelfde:
je bent verbijsterd. Jouw kleine levensruimte is een onderdeeltje van die
immense Ruimte. Jouw levensruimte is "Alles en niets". (Johannes van het
Kruis)
Alles, want onderdeel van die immense vlakte. Niets in vergelijking met de
ontzagwekkendheid van die Ruimte. Jouw wereld maakt er deel van uit en
tegelijkertijd overstijgt die Ruimte jouw kleine ruimte tot in het oneindige.
En je komt tot het besef, dat ook alle andere tenten, die in die vlakte staan,
deel zijn van die ene Ruimte, waarvan ook jij deel bent. Alles is één. Hen
goed doen is jouw Ruimte goed doen. hen kwaad berokkenen is jouw eigen
Ruimte kwaad berokkenen.Je herinnert je de woorden: "Wat je de minsten
der Mijnen gedaan hebt, heb je Mij gedaan". Natuurlijk!
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Want het gebeurt in die ene Ruimte. En wellicht besef je ook, dat die gehele
Ruimte daarom vervuld is van mededogen. Ieder mag er zijn eigen ruimte in
hebben: krijgt dus ruimte om te leven. Ieder mag zich ontplooien tot degene
die hij/zij in aanleg is, tot werkelijk menselijk mens. En als ik de ander
daarbij een handje kan helpen, maak ik mijn eigen grootse Ruimte mooier.
Of ik kom op en werk mee aan het behoud van de schoonheid en de
diversiteit van de natuur. Ook dat is een onderdeel van die immense Ruimte.
Ook de natuur is dus Goddelijk. Ook dat onderdeel verdient respect en
mededogen. Want wij zijn samen metalles dat bestaat en leeft deel van die
Ene. "Wie niet in al mijn preken het woord barmhartigheid hoort, heeft er
niets van begrepen"(Eckhart o.p.) De Ruimte van liefde, waar niets en
niemand definitief uit kan vallen, kome wat komt. "All shall be well; all will
be well", schreef de Engelse mystica Juliana van Norwich. God als een
eindeloze Ruimte van barmhartigheid."God IS Liefde".
Aan dit voorbeeld kan je ook zien, wat de mystici bedoelden met "Je moet
loslaten". Je moet datgene loslaten, wat jouw leventje een insluitende
zekerheid biedt. Niet omdat het fout is, of minderwaardig. Maar wanneer het
jou het uitzicht verhindert op die immense vlakte, waarvan jouw tent een
onderdeeltje is. Je moet zelfs je beeld van God loslaten. Je moet de flappen
van jouw tent loslaten, zodat je gaat beseffen, hoe je een deel bent van die
Ene: die immense Ruimte. Ook het beeld van Jezus Christus en van Maria jouw Godsbeelden - moet je in dit voorbijgaan loslaten. Je moet je
Godsdienstige overtuigingen loslaten. Je moet alles loslaten, wat jouw tent
tot jouw gesloten levensruimte maakt. Dus niet omdat die dingen verkeerd
zouden zijn, maar in zoverre zij jou verhinderen om te beseffen, dat je deel
uitmaakt van die immense Ruimte."Er is vandaag weer veel meer dan er is",
dichtte Richard Schuagt.
Die immense Ruimte overschrijdt al onze woorden, begrippen en
constructen, zelfs de meest heilige. Want die maken deel uit van onze tent,
onze levenscontructie. Het zijn op zijn best "Vingers, die naar de maan
wijzen".(Boeddhistische spreuk) Hopenlijk wijzen zij min of meer in de goede
richting. De maan raken, laat staan omvatten, kunnen zij nooit.
Mag je die Ruimte "GOD" noemen? Je doet maar, als je maar beseft, dat dit
weer zo'n woord is vanuit onze tent. Dat je dit woord dus niet "onze
invullingen" moet meegeven. Als jou dat onmogelijk is en je dus liever een
ander woord wilt gebruiken, ga je gang. Als het de flappen van je tent maar
opent en aanzet tot mededogen. Als het jou maar het besef geeft, deel te
zijn van die imense Ruimte van Barmhartigheid, voorbij al je woorden,
begrippen, constructies.
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3.

Geloven.
En "geloven" is dus: je in vertrouwen overgeven aan dat besef, deel uit te
maken van die immense Ruimte, waar je nooit uit kunt vallen, kome wat
komt. Geloven is: proberen te zeggen "Allah hu akbar"; "Dominus omnium
Major": God is grootser dan alles wat ons hier en nu overkomt. En buiten de
Ruimte-van-liefde, die God is, vallen wij nooit."All shall be well; all will be
well".
Sommige theologen spreken hier van het "oergeloof". Zo schreef Frans
Maas: "Onuitroeibaar en niet in te houden is de neiging van mensen een
idee op te vatten van een ge-heel, waarin tot volheid gekomen is, wat we nu
nog slechts gebrekkig en gedeeltelijk zijn................Dat is een fundamentele
wijze van geloven, een "cognitief-emotionele aanvaarding"van het
onzegbare geheel. Dat de christelijke geloofscultuur voortvloeit in de
gleuven, die door deze oermenselijke stroom zijn uitgeslepen, is
vanzelfsprekend". (FRANS MAAS: "Er is meer God dan wij denken".
Averbode/Kampen, 1989, blz.118-119.)
Dit geloven is dus veel fundamenteler dan alle geloofsinhouden. Die zijn
relatief ten opzichte van deze "Fundamental trust". Een mysticus uit de
Islam schreef honderden jaren geleden: "Voor een ware gelovige maakt het
niet meer uit, of hij bidt in een tempel of een synagoge, een kerk of een
moskee."
Vanuit dit inzicht is ook te begrijpen, dat Jezus in ontmoetingen met
heidenen kon zeggen: " Zo'n groot geloof heb ik in heel Israël niet
gevonden". Daarmee doelde hij natuurlijk niet op de Joodse religieuze
gebruiken, op de boeken van Mozes, op de Thora en op de Joodse
geloofsbeljidenis:
" Sjema Israël: Luister, Israel, de Eeuwige is onze God. Onze God is één".
Dan herkende en erkende hij het fundamentele vertrouwen, dat alles
tenslotte goed kon en moest worden, dat blijkbaar ook sterk leefde in deze
"andersdenkende”.

7

4)

Kerken en Godsdienstige overtuigingen:

"Als vingers, die wijzen naar de maan". (Boeddhistische spreuk.)
"Als putten, geslagen om het water te bereiken van de diepe onderaardse
rivier".
In ons, mensen, heeft de werkelijkheid een naam en een gezicht gekregen.
is zij tot persoon geworden. In het gebed en de bezinning, in de Liturgie en
het mijmeren over het Goddelijke is het dus voor de hand liggend, dat
mensen dat Mysterie aanspreken als een geliefde persoon: Vader, Moeder,
Vriend, Geliefde, enz. Toch moet steeds de echo van de oneindige
oningevulde Ruimte in onze benamingen blijven meeklinken, opdat wij niet
opnieuw de fout maken het Mysterie op te willen sluiten in de kooi van ons
begrijpen, nu in de intimiteit van een geliefde naam. Want ook die naam,
hoe mooi ook, stamt uit onze eigen wereld en heeft er de beperktheden van.
Ook een gouden kooi is en blijft een kooi en doet de onbegrensdheid tekort.
Toch is die naam een grote hulp om een relatie aan te gaan met dat
Mysterie. Wij kijken het Mysterie aan en spreken het toe. En kunnen dan
terecht het besef hebben, dat het Oneindige zich ook met naam en gezicht
tot ons richt, ons aanziet en aanspreekt. Met veel sterkere intensiteit, dan
waarmee wij God zoeken, zoekt God ons. Dat is het besef van vele
mystici.Wij maken het Mysterie tot een "GIJ", en worden daarmee voor het
Oneindige ook zelf een "JIJ". Het wederzijdse gesprek is dan mogelijk, met
spreken en luisteren. Of met het zwijgend aanwezig zijn bij de Aanwezige.
Is dit laatste niet een van de mooiste vormen van liefde? Zoals Sören
Kierkegaard schreef:( Denemarken, 1813-1855.)
"Hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden werd, hoe minder ik te zeggen
had. Op het laatst werd ik helemaal stil. Ik werd - en dat is misschien wel
een groter tegenstelling met spreken - ik werd iemand, die luisterde.
Eerst dacht ik, dat bidden spreken was. Maar ik leerde, dat bidden niet
louter zwijgen was, maar luisteren. Zo is het: bidden wil niet zeggen:
zichzelf horen praten, bidden wil zeggen: stil worden en stil zijn en wachten
tot de biddende mens God hoort".
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Met name in kerken en Godsdienstige vieringen zal God als persoon worden
aangesproken. Dat voert ons tot de vraag naar de positie van kerken en
Godsdienstige groeperingen in de relatie met God. Ik beschrijf mijn
overtuiging in een vergelijking:
Stel: God is als een diepe onderaardse rivier met koel, verfrissend en
heilzaam water. Overal slaan mensen putten in de grond om dit heilzame
water te bereiken. Iedere put zal gemaakt worden met het in die cultuur
voorhanden materiaal: de heilige boeken, de tradities en riten, de verhalen,
de filosofie, het gebruik van de taal, enz. En iedere groep zal geneigd zijn
om de eigen put als de "Ware Put" te beschouwen, omdat deze voor hen de
weg naar het levengevende water is.
In andere culturen zal men andere putten bouwen, omdat het voorhanden
materiaal anders is. Wij kunnen veel tijd besteden aan het onderling
vergelijken van het materiaal, waaruit de putten zijn gebouwd. Wij kunnen
langdurig en intens discussiëren over de vraag, of dit materiaal niet veel
geschikter is om een put te bouwen, dan het andere materiaal ( of de Bijbel
bij voorbeeld niet beter is dan de Koran). Wij kunen grondig en respectvol
kennis nemen van de beschrijving, die mensen geven over het materiaal,
waaruit hun put is gebouwd. Wij kunnen zoeken naar verschillen en
overeenkomsten met het materiaal, dat wij gebruiken. Uitstekend
tijdverdrijf, dat hopelijk groter begrip voor de anderen bewerkt. En dat is
niet niks!
Maar de eigenlijke vraag is en blijft natuurlijk: bereiken mensen via deze of
gene put het heilzame water? En hoe spreken zij over de smaak van dat
water? Herkennen wij daarin ook onze ervaringen? Dat zal de eenheid zijn
onder alle verschillen. En het zal alle verschillen relativeren, want steeds in
relatie brengen tot de eigenlijke vraag: Hoe smaakt het levengevende water
en wat bewerkt het in ons?
Langs die weg wordt God hopelijk voor ons, wat Hij is: ALLES IN ALLEN.
==========================
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