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EINDE OF NIEUW BEGIN ? 

 
August Rodin – De Poorten der Hel 

De poorten der Hel zullen Haar niet Overweldigen 
Het Pantheon, de op een Romeinse tempel gefundeerde kerk, staat symbool voor het 

Christendom, welke zich gevestigd heeft op het heidendom van weleer. Het staat ook sym-
bool voor de vergoddelijking van de mens. Alhoewel het heidendom zich destijds heeft on-
derworpen, is zij in de krochten (de kapelruimten onder de kerken) in haar oorspronkelijke 
vorm blijven bestaan. Nu, na 1400 jaar eisen de ontheemde schimmen weer hun rechten 
op! God zal over dit verregaande geschil oordeel vellen. 

De maatschappij bevindt zich op een gevaarlijke breuklijn: van óf een terugkeer naar 
de heidense wortels, óf een herleving van het Christen-zijn. In deze beslissende strijd stor-
men de Satanische machten op het verzwakte gebouw af van wat nu de lijdende Kerk is, 
thans zuchtend en ploegend. Hun ontgaat dat achter de façade van zwakheid een gees-
telijke realiteit schuilgaat die Christus heet, Hij die op het Kruis riep “Het is volbracht”. 
Daaruit put de Kerk zijn onoverwinnelijkheid. Deze strijd loopt uit op de anti-climax en het 
herstel van de paradijselijke staat. Dat is wel wat anders dan de opgeblazen zelfverheer-
lijking van het heidendom. 
 

1 – Het Pantheon was destijds een ode aan het menselijk vernuft 
Dit jaar, in 2009, viert het Pantheon als Christelijke kerk zijn 1400ste verjaardag. Het Pan-
theon – van het Grieks: “iedere god” – werd als een tempel gebouwd die aan ‘alle’ goden 
van het oude Rome was toegewijd en als eerbetoon was bedoeld aan de Romeinse keizer. 
Het monument drukte de Romeinse obsessie voor vergoddelijking uit. De eerste tempel 
op deze plaats werd in 25 v. Chr. door Agrippa gebouwd, de schoonzoon van de ‘godde-
lijke’ Augustus, en toonde de goden Mars en Venus, de mytische voorouders van Julius 
Caesar en bijgevolg van Augustus zelf. 
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Na bijna vijf eeuwen als heidense ruimte te hebben dienst gedaan, gaf de Oosterse keizer 
het Pantheon aan paus Bonifatius IV die er een nieuwe identiteit aan gaf. Op 13 mei 609 
werd het de eerste heidense tempel in de geschiedenis die in een Christelijke kerk werd 
omgedoopt. In plaats van het door de tand des tijds te laten aantasten, werd het Pantheon 
als de St. Maria van de Martelaren herboren, en kreeg zo een voor immer glorierijke be-
stemming. Ter bevestiging van zijn kerkelijke waardigheid en in tegenbeeld op zijn oude 
functie werden de beenderen van honderden martelaren daar naartoe verhuisd komend 
vanuit de binnen de stad liggende catacomben, om binnen zijn sterke muren op waardige 
manier te kunnen worden vereerd en herdacht. Het is daarom op Allerheiligen, dus op 1 
november, dat het Pantheon zijn inwijding viert.  
 

 
 
Het Pantheon was niet alleen eerbetoon aan de mythische goden maar tevens een ode aan 
het menselijk vernuft. Voor de Romeinen was het Pantheon, dat in het begin van de twee-
de eeuw werd herbouwd, een klinkende lofprijzing op hun religie, mythologie, kunst, 
macht en wetenschap, in feite een lofprijzing op de mens zelf. Het is het meest geavan-
ceerde gebouw uit de oudheid, dat qua constructietechniek alle andere gebouwen uit de 
oudheid overtreft. Het heeft verreweg het grootste zelfdragende dak uit de oudheid. Het 
verdient een plaats in de lijst van Zeven Wereldwonderen, maar wordt daar nooit in ver-
noemd. De oorspronkelijke lijst, die uit de tweede eeuw voor Christus stamt, is verloren 
geraakt en opnieuw geformuleerd in de middeleeuwen. Het wereldwonder dat het laatste 
verging was de Pharos (vuurtoren) van Alexandria, die door aardbevingen in de veer-
tiende eeuw werd verwoest. Volgens mij overtreft het Pantheon wat ingenieusiteit betreft 
de constructies van de grote kathedralen uit de middeleeuwen, die op een eenvoudig prin-
cipe berusten, dat tot het uiterste werd doorgevoerd, totdat er bouwwerken ontstonden die 
onder hun eigen gewicht ineenstortten. 
 
Het is niet alleen de diameter van het dak dat met zijn meer dan 43 meter indrukwekkend 
is, maar juist en vooral zijn bolvorm, wat constructief veel moeilijker is uit te voeren dan 
een enigszins spits toelopende. Met natuursteen zou de constructie onuitvoerbaar zijn ge-
weest, maar door gebruik van mortel gemaakt van ultralichte vulkanische as met puim-
steen, waarin vuistgrote stukken rots, ontstond een licht en sterk materiaal, wat tegen-
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woordig bims- of gasbeton heet, wat zich uitstekend leent voor constructieve doeleinden 
(de mortel werd door de Romeinen aangelengd met portlandiet). Door de dikte van de 
panelen naar boven toe te verminderen en steeds meer as en puimsteen te gebruiken in 
plaats van rots werd het gewicht van de koepel met meer dan de helft verminderd, wat de 
constructie mogelijk maakte. Deze geweldige prestatie moet de architect met enorme trots 
hebben vervuld en hem, in eigen gedachten, hoog verheven hebben boven de eenvoudige 
man. De tegenwoordige aanbidding van het menselijk vernuft vindt zijn perfecte allegorie 
in het Pantheon. Het is daarom passend dat de Christelijke kerk zich deze heeft toegeëi-
gend en op een verhevener en spiritueler vlak heeft getild. Alleen de Schepper van het 
heelal komt de eer toe die mensen zich toeëigenen. Zou Gods Geest niet bij de makers be-
trokken zijn geweest toen ze de tempels der oudheid bouwden? God moet hebben voor-
zien dat het Pantheon in een Christelijke kerk zou worden gewijzigd en met de beenderen 
van ontelbare martelaren geheiligd. Hoe toepasselijk!  
 

 
 

2 – Einde of nieuw begin? 
Feitse Boerwinkel heeft in 1974 een boek geschreven met de pakkende titel “Einde of 
Nieuw Begin?” (1) Hij stelt daarin de identiteitsvraag aan de orde, de vraag naar het nog 
relevant zijn van het Christendom. Hij concludeert dat de maatschappelijke ontwikke-
lingen die tot deze vraag hebben geleid, niet zozeer wijzen op het einde van de kerk, als 
wel op het ten einde lopen van een bepaalde verschijningsvorm van kerk en Christendom, 
namelijk de Constantijnse, waarbij staat en religie op een wellicht ongezonde manier met 
elkaar verweven zijn. 
 
Pas nadat keizer Constantijn de Grote het Christelijke geloof tegemoet was getreden, in 
het begin van de 4e eeuw, werden Christelijke zaken ook staatszaken, alhoewel men zich 
kan afvragen wie daar het meest profijt van had: de godsdienst of de staat, want in de 
praktijk werd het Christendom vaak aan het keizerlijk dictaat onderworpen. In zekere zin 
was de paus ondergeschikt gemaakt aan de staat, een dubbelzinnigheid die sindsdien is 
blijven bestaan. Voor de verchristelijking der wereld heeft de staatkerk weinig betekend. 
Helaas meer voor de verwereldlijking van het Christendom. De troon en altaar zijn één 
geworden, een schoon ideaal dat vaak tot compromissen leidde en méér dan dat. Ik wijs 
erop dat de keizer zich pas op zijn sterfbed liet dopen. Geen wonder dat heidense ele-
menten in de Kerk binnendrongen. Het werkelijk Christelijke element was zijn moeder, 
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de heilige Helena. In het jaar 313 vaardigde Constantijn het Edict van Milaan uit (samen 
met medekeizer Licinius), waarin de straffen werden opgeheven voor het aanhangen van 
het Christelijk geloof en er werd tevens de toezegging gedaan al de in beslag genomen 
eigendommen van de kerk terug te geven. Vanaf dat moment werd de Christelijke ge-
loofsbeoefening welwillend toegestaan. Het werd de ‘religio licita’ (toegestane of erkende 
godsdienst). Het maakte het heidendom echter niet onwettig, noch werd daardoor het 
Christendom een staatsgodsdienst. Dat gebeurde pas onder Theodosius, ruim 70 jaar later. 
 
Onder Constantijn werden de geestelijken vrijgesteld van staatsplichten. Het restant daar-
van in onze tijd is dat ze zijn vrijgesteld van militaire dienst. Bisschoppen kregen dikwijls 
rechterlijke bevoegdheden. Bovendien mochten zij later, evenals de kerkelijke ambtena-
ren, gebruik maken van de imperiale postkoetsen. Van dit laatste is de portvrijdom die 
kerkelijke beleidsinstanties in Nederland indertijd genoten. Aan de kerk wordt erfrecht en 
asielrecht verleend. Vooral na 324, zo schrijft Feitse Boerwinkel, als hij alleenheerser is 
geworden, wordt deze bevoorrechting van de kerk door Constantijn doorgevoerd. Steeds 
duidelijker heeft hij aan zijn onderdanen laten weten dat hij van hen de toetreding tot de 
kerk verwachtte. Maar toch heeft hij de grens van drang naar dwang niet overschreden. 
Dat laatste doet Theodosius wel, uit dankbaarheid nadat hij van een ziekte is genezen. De 
Theodosiaanse fase heeft in onze Europese geschiedenis tot aan de Franse Revolutie ge-
duurd, zo legt Boerwinkel uit.  
 
Tijdens de Franse Revolutie ontstond de beweging van de scheiding van kerk en staat. 
Deze wordt eerst nog teruggeslagen, wat uitmondt in het Concordaat van 1801. De eerste 
wet dateert van 12 juli 1790, maar is van korte duur en staat bekend als “La constitution 
civile du clergé” - de Burgerlijke Regeling voor de geestelijkheid. De heroïsche opstand 
daartegen van het volk van La Vendée (Anjou, Bretagne, Poitou), waar Napoleon bij zijn 
aantreden in 1799 mee werd geconfronteerd, heeft een belangrijke rol gespeeld in de vor-
ming van het Concordaat dat Napoleon twee jaar later sloot met het Vaticaan. Deze be-
vestigde weer de Katholieke praktijk als de primaire geloofsorde en luidde het fiasco in 
van “La constitution civile du clergé”, alsook van het formele besluit in 1795 om tot een 
scheiding van kerk en staat te komen. (zie §4 van “Wie wind zaait, zal storm oogsten”) Pas 
in 1905 wordt het uitgangspunt van de “Scheiding van Kerken en Staat” definitief in een 
wetsartikel verankerd onder leiding van Emile Combes, een gesjeesde seminarist. De wet 
is geen scheiding van tafel en bed, maar een totale loskoppeling, in het bijzonder op nor-
matief en moreel gebied. Het principe komt in feite voort uit een wil tot vernietiging van 
de Kerk. De wet van 1905 was een daad met verstrekkende gevolgen. Zij wordt in het 
buitenland als een model gezien, niet perse als wet, maar wel als leidraad voor alle vor-
men van openbaar bestuur. 
 
In 1801 eindigt wel de Theodosiaanse, maar nog niet de Constantijnse fase, namelijk die 
van begunstiging van de kerk door de staat en vooral: die van de vanzelfsprekendheid van 
het kerklid zijn, de vanzelfsprekendheid ook van de superioriteit van het Christendom bo-
ven andere godsdiensten. Boerwinkel citeert Chenu: “De ‘puissance’ (macht) van de kerk 
eindigde weliswaar met de Franse Revolutie, maar niet de ‘influence’ (invloed).” Die is 
blijven voortduren tot in de jaren zestig van de 20e eeuw toen de vanzelfsprekendheid van 
het kerklid zijn snel afbrokkelde en de kerk tot aan de periferie van de maatschappij was 
geduwd. Toen ook begon de fase van de integratie van de heidense godsdiensten, zoals de 
Islam, die als evenwaardige partners van het Christendom werden beschouwd en zelfs 
superieur daaraan, want kritiek op het Christendom mocht, maar niet andersom. 
 

3 – De cirkel is rond 
Onder het Constantijns bewind was er een doorsnijding van elk verband tussen Joden- en 
Christendom, zoals het verbod om samen met de Joden de ‘dies dominica’ (de dag des 
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Heren) te vieren. De zondag werd tot officiële zevende dag, wat het reeds was voor de 
heidenen, die zo te vriend werden gehouden. Het was Constantijn die aandrong de Paas-
viering op een andere dan de Joodse te zetten, een betreurenswaardig besluit dat eveneens 
heeft doorgewerkt in het schisma met de Oosterse kerken. Toch komt het pas ná Theodo-
sius tot een volstrekt verbod van de Joodse godsdienst en tot een echte Jodenvervolging. 
Het schisma tussen de synagoge en de kerk voltrekt zich ook in theologisch opzicht, weg 
van de Joodse wortels naar een hellenisering (vergrieksing) toe van het denken met zijn 
zwart-wit tegenstellingen, dat de ongenuanceerde logica in de hand werkt, een eldorado 
biedend voor demagogen en politici. (2) Het heeft tevens zijn sporen getrokken in het 
eindtijds- en oordeelsdenken. Dat terwijl de eindtijd juist de nieuwe toon moet zetten – de 
hoge toon met de gouden fluit – voor het verheerlijkte lichaam in Christus. 
 
Daar waar de Roomse Kerk terrein braak liet liggen, heb-
ben secten, naast al het goede dat zij in theologisch op-
zicht deden, gepoogd stukken te ontginnen, zich al doen-
de tegen de moederkerk kerend. In de overdrijving zijn ze 
soms ver van Christus afgeweken. Een organisatorisch 
schisma zal immers onvermijdelijk tot een schisma in het 
denken voeren. Ach, het menselijk ongeduld en de arro-
gantie die zich uiten in het alleen te kunnen en moeten 
doen, hebben onzegbare schade aangericht, alhoewel de 
eerste impuls vaak goed was, zoals bij kardinaal Le-
febvre. Daarbij zij gezegd dat zich in de schismatieke be-
wegingen pareltjes bevinden, gewassen in het waterbad 
van het Woord - nog steeds! - waar de Roomse Kerk 
lering uit zou kunnen trekken. 
 
Bij de eerste Christenen is er een zeer levende verwachting geweest van de terugkomst 
van Christus op aarde om hier zijn rijk te stichten. Hun samenkomsten eindigden met het 
maranatha: onze Heer, kom! Vandaar ook weinig aandacht voor sociale hervorming: alles 
zou toch bij zijn komst anders worden. Bovendien was men politiek onmondig. Allengs 
wordt het accent verlegd, wordt de verwachting steeds meer op het hiernamaals gericht 
met een groot accent op Christus als wereldrechter, die op zijn zetel oordeel velt (3), en 
wel het Laatste Oordeel, waarna het universum zich als bij een tapijt oprolt. (cf. Jes. 34:4) 
De Christelijke godsdienst is verlossingsleer geworden. Boerwinkel zegt het bondig: 
“Verlossing uit het aardse in plaats van vernieuwing van de aarde.” Met dit alles doven 
de gaven van de Geest: voorzeggingen, genezingen en mirakels, behalve dan voor een 
exclusief groepje begenadigden, de heiligen, die door de gevestigde kerk met een zekere 
argwaan worden bekeken en vaak naderhand, dat wil zeggen na hun dood, erkenning krij-
gen. Ook het economisch denken wordt danig beïnvloed. De bergrede wordt iets buite-
nissigs. In feite wordt het Romeinse eigendomsbegrip steeds dominanter in oppositie op 
het bijbelse rentmeesterschap. Zegt Boerwinkel: “Met de bergrede weet men niet goed 
raad, met de Mammon wel.” Alleen in de kloosters gaat zowel het communaal leven sa-
men met de persoonlijke bezitsloosheid. Het mag een wonder heten dat in dit alles de 
Kerk steeds weer op het rechte pad is teruggekomen en de zuivere leer heeft bewaard. 
 
Nu, 1400 jaar later, zien wij een terugkeer naar de oorspronkelijke configuratie. Niet 
alleen het heidendom laat in het ontkerstende Europa steeds meer van zich horen. Ook het 
Jodendom is bezig met een come-back, en dat laatste bedoel ik positief. Er is een groei-
ende belangstelling om samen met hen tot een geloofsverdieping te komen. Ook de Jood-
se literatuur kan op een hernieuwde belangstelling rekenen. Het valt op dat de gevestigde 
kerklichamen steeds minder te zeggen hebben. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft veel 
van de hiërarchische opbouw van de Kerk afgeschaft, dat in feite een erfenis was uit het 
Constantijns tijdperk. Dat liep parallel met een machtsafbrokkeling. Zoals Boerwinkel het 
treffend uitdrukt: “van machtige kerk naar smalle gemeente.” 
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Terug naar de situatie van de eerste christengemeenten is onhaalbaar, wel dat van kleine 
leefgemeenschappen binnen de Kerk in de trant van Marthe Robin (1902-1981) met haar 
Foyers de Charité, die tot een vernieuwing en dynamisering van de Kerk bijdragen. Waar 
hebben we dat eerder gezien? De laat-middeleeuwse vernieuwingsbeweging, de Moderne 
Devotie geheten, heeft zich destijds tegen het moreel verval binnen de kerk en maat-
schappij verzet. Dat leidde tot de oprichting van de Broeders van het Gemene Leven, die 
het ideaal van de oorspronkelijke kerk gestalte wilden geven. (Hand. 4:32-34) Thomas a 
Kempis was daar een exponent van. Tegenwoordig is deze bezieling veel universeler. 
Waar sprake is van ‘einde’ en deuren sluiten, gaan andere deuren open. De gaven van de 
Geest komen weer terug, zelfs onder de gewone mensen. Vergis u niet in de kracht ervan! 
Een met de Katholieke Kerk vergelijkbaar elan doet zich binnen de Protestantse charis-
matische beweging voor, waar ik binnen het weide landschap van initiatieven uw aan-
dacht vraag voor de Gemeenschap van Mariazusters, ontstaan onder de begeesterende lei-
ding van Moeder Basilea Schlink (1904-2001). (4) In dit alles wordt de stad der toekomst 
niet in het hiernamaals maar op aarde gezien. In het brandpunt staan vooral de aarde en 
haar inwoners die hernieuwd zullen worden, wat niet wegneemt dat onze hoop en zalig-
heid voor elkeen afzonderlijk een ander vaderland betreft, het hemelse. (Hebr. 11:13-16)  
 

4 – Het herstel van de paradijselijke staat 
In 1862 had Don Bosco een droom waarin hij zag dat na een periode van vreselijke ver-
volging en lijden de Kerk tenslotte zegeviert. Volgens “Don Bosco’s Droom” hangt de 
overwinning op de tegenmachten af van de devotie tot de Onbevlekte Maagd Maria, Hulp 
der Christenen, en wordt dat dankzij de allerheiligste Eucharistie bereikt, in deze droom 
de Heil van de Gelovigen genoemd. De triomf van de Kerk staat dus vast en zeker, maar, 
gebiedt de logica, zal géén hervatting zijn van het Constantijns model en géén democratie 
volgens het socialistisch model. Integendeel, het zal een koningschap zijn met iemand 
naar Gods hart. 
 
Zoals de troonpretendent, de graaf van Chambord, aan graaf Henrik van Vanssay uit-
legde, die zijn grote vertrouweling was: 

«« Ik ben nu zeker van het bestaan van mijn neef Lodewijk XVII. Ik zal niet op de 
Franse troon stijgen. Maar God wil dat wij het geheim bewaren. Hij alleen kent zich 
het recht toe het koningschap te herstellen. Dat zij (de familie van de graaf van 
Vanssay) vooral de hoop levend houden dat God op zekere dag de afstammeling van 
de Lelie met het afgesneden hoofd op de troon van Frankrijk zal terugbrengen. En 
ons geliefd vaderland, dat dan weer de Oudste Dochter van de Kerk is, zal haar 
grootheid en glorie hervinden. »» 

 
Dat was nadat hij in 1875 Maximin Giraud had ontmoet, voorheen het herdertje van La 
Salette, aan wie Onze Lieve Vrouwe was verschenen. (5) Later voegde hij daar nog de 
volgende verklaring aan toe: 

«« Na bijna honderd jaar revoluties, burgeroorlogen, invasies en staatsgrepen, kan de 
monarchie die ik vertegenwoordig slechts aan Europa en het Franse volk als een 
werk van vrede worden gebracht, van verzoening en behoud. (…) God moet als 
meester terugkomen opdat ik als koning heersen kan. »» (6) 

 
Anders gezegd: éérst een terugkeer tot het ware geloof en dan de monarch. De winter is 
op zijn diepst, de nacht is lang, maar de takken staan in knop en de voorboden van de 
lente - de Mariaverschijningen - zijn er al. (7) We gaan nu de fase tegemoet waar al twee-
duizend jaar voor gebeden is, het zogenaamde vrederijk: “Uw rijk kome, Uw wil geschie-
de op aarde zoals in de hemel”. 
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Het “Uw wil geschiede” kan alleen plaatsvinden door een ware hervorming naar lichaam 
en ziel. Onze ziel, die ons miserabel lichaam bewoont, dient aan het verheerlijkt lichaam 
van Jezus Christus gelijkvormig te worden. Onze ziel, dat is ons tweede lichaam, en onze 
geest die het bezielt, komen aan het eind van de eerste brief aan de Tessalonicenzen aan 
bod: “Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard zijn bij de komst 
van onze Heer Jezus Christus.” 
 
De heiligen zijn in een eeuwenlang gezamenlijk 
proces tot gelijkvormigheid aan de Zoon gegroeid, 
ook wel de volkomen man genoemd – hoofd en 
lichaam. (Ef. 2:20-21, 4:12-16) Thans is in dat 
proces, zoals in Romeinen 8 voorspeld, de open-
baring van de zonen Gods aan bod, wat, als dat 
bereikt wordt, een gave is, een puur geschenk dat 
volledig buiten het menselijk potentieel ligt. Stille 
tijd, meditatie, noem maar op, leiden wat dat be-
treft nergens toe. Sommige belangrijke mensen, 
zoals Monseigneur Aldo Gregori, zijn tot de 
overtuiging gekomen dat de gezegende Luisa Pic-
carreta (1865-1947) de eerste van deze nieuwe 
generatie heiligen vertegenwoordigt. Jezus zegt 
in hun gesprek van 15 april 1919: 

«« Mijn verrijzenis is het symbool van de zielen die de heiligheid in mijn Wil 
vormen. De heiligen van de voorbije eeuwen zijn het symbool van mijn mensheid. 
(…) Zij hebben het merkteken ontvangen van mijn mensheid vóór de verrijzenis. (En 
later op 27 oktober 1922:) Je moet weten dat mijn mensheid in zichzelf twee gene-
raties bevatte: de zonen van de duisternis en de zonen van het Licht. Ik kwam om de 
eersten vrij te kopen en daarom heb Ik met mijn Bloed betaald om ze op een zekere 
plaats te zetten. (…) Maar er is in Mij ook een andere generatie die Ik tot stand moet 
brengen. Ik wil hen de erfenis van de hoogste Wil geven. En zoals Ik hem Zelf heb 
ontvangen, wil Ik hen dit geven om bij wijze van spreken de tweede generatie van de 
kinderen van het Licht uit Mij geboren te laten worden. »» 

 
De abdis Maria Cäcilia Baij aanschouwde het innerlijke van leven Jezus, maar degenen 
die in de heiligheid van Gods leven ‘aanschouwen’ niet alleen, maar ‘ondervinden’ het 
goddelijke leven net als Jezus dat in zijn herrezen mensheid ondervond, en daarom bete-
kent de openbaring van de zonen Gods een nieuw en glorieus stadium in Gods heilsplan 
met de wereld. Zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen: “Ons vaderland is 
in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij 
zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt 
lichaam met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.” 
(Fil. 3:20-21) Dat verheerlijkt lichaam draagt de mens latent in zich, meer nog eigenlijk 
als een soort herinnering. De nieuwe mens zal anders bestaan dan het nu gekende vlese-
lijke lichaam, en toch weer hetzelfde zijn, net als het lichaam van de verrezen Heer.  
 
Het zal de nieuwe schepping zijn zoals die ons ook in het Oude Testament wordt voorge-
houden. In Jesaja 11:6-9: “De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer 
naast het bokje.” En verderop (65:17): “Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde.” De brief aan de Romeinen pakt hetzelfde thema op, alsook het boek Openbaring: 
“ (…) de hele natuur kreunt in barensweeën, altijd door. (…) Ook wijzelf zuchten over 
ons eigen lot, wachtende op de verlossing van ons lichaam. (…) Zie, Ik maak alles nieuw. 
(…) De Emmanuel zal alle tranen van onze ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, 
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.” (Rom. 8:22-
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23, Op. 21:3-5) Een nieuwe schepping, niet door de zonde bevuild, een gereinigde, daar 
zien wij reikhalzend naar uit. 1 Korintieërs 15:20-26 zegt daarover het volgende: 

«« Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. 
Zoals de dood door een mens is gekomen, zo is ook de opstanding uit de dood door 
een mens gekomen. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus 
allen levend worden gemaakt. (…) Hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan 
zijn voeten heeft gelegd, en de laatste vijand die teniet wordt gedaan is de dood. »» 

 
Met de laatste vijand wordt de dood ‘in verderf’ bedoelt, in Hebreeuws ‘met’ of ‘mut’, en 
niet het sterven an sich, want mut heeft ook de betekenis van vernietigd worden, weg-
teren, vergaan, geslagen worden en vermoord, fatale ziekte, pestilentie en ontzetting. (8) 
In de paradijselijke staat had het sterven zonder de tussenkomst van de zonde vanaf het 
eerste begin een vreugdevol ontspringen van de ‘stervende’ persoon tot het goddelijk 
leven moeten zijn. Een verloren kans, maar niet helemaal. Het zaadje van de herstelde 
paradijselijke staat hebben wij reeds in ons lichaam via de door God gecreëerde ziel. (9)  
 

In Christus zie ik mijn paradijselijke staat en hoe ik eens zijn zal 
Ik zeg dat ik – in het wezen van mijn ziel en lichaam, toen ik nog niet bestond maar 
reeds in Adams essentie was – dáár was, en mijn glorie in Adam verspilde [achte-
loos verloor]. Maar ziende op Christus is dit opnieuw in mij hersteld en zie ik in 
Christus’ geest wat ik in het paradijs was; en wat ik nu ben in zonde; en wat ik op-
nieuw zal zijn. Laat daarom niemand roepen dat zoiets onkenbaar is; want alhoewel 
ik het inderdaad niet weet, weet de geest van Christus het in mij; en vanuit deze 
kennis schrijf ik. 

Jacob Boehme [Böhme], 1575-1624 (Mysterium Magnum, Hfst. 18) 
Böhme was een Lutheraanse mysticus met neoplatonische en alchimische affiniteit 

In zijn huidige vleselijke vorm dient dat lichaam met respect te worden behandeld, want 
ons “lichaam is een tempel van de Heilige Geest”. Wij weten wel dat God “eenmaal ons 
sterflijk lichaam levend zal maken door de kracht van zijn Geest, die in ons woont.” (1 
Kor. 6:19, Rom. 8:11) In de eerste brief aan de Korintiërs schrijft Sint Paulus: “Zoals 
allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. (…) Wat gezaaid wordt in 
vergankelijkheid, verrijst in heerlijkheid en kracht. Een psychisch (Gr. Psuchicos) li-
chaam wordt gezaaid (10), een geestelijk verrijst.” (1 Kor. 15:22, 42-44) 
 
Nog altijd Paulus, nu aan de Christenen van Tessaloníca: 

«« En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven 
blijven tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen geval vóórgaan. Want 
wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de 
bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de 
doden die Christus toebehoren verrijzen. Daarna zullen wij die nog in leven zijn 
tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de 
Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkaar 
dan met deze woorden. »» (1 Tess. 4:15-18) 

 
Laat u niet door beroeringen van de wijs brengen. God laat de mens begaan zolang deze 
meent het alleen te kunnen. Op een gegeven moment zal men tot bezinning komen en 
beseffen: Zo gaat het niet langer! – en keert men tot God. Dat zal ook het moment zijn dat 
God in het wereldgebeuren ingrijpt, uitlopend op de anti-climax en het herstel van de pa-
radijselijke staat. 

Hubert Luns 
[gepubliceerd in “De Brandende Lamp”, 2e kwartaal 2009 – Nr. 118] 
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Noten 

Wie was Feitse Boerwinkel? 
(1) Feitse Boerwinkel (1906-1987) was cultuurfilosoof volgens het principe van het in-
clusief denken, een denken da er vanuit gaat dat ‘mijn heil’ (geluk, leven, welvaart) niet 
ten koste van of zonder ‘zijn heil’ verkregen mag worden. De levensfilosofie van het inclu-
sief denken omvat meer dan tolerantie of conformisme: de ander moet onbaatzuchtig ge-
holpen worden. In “Einde of nieuw begin?” pleit Boerwinkel, geheel in deze geest, voor 
ontmoetingen tussen Katholieken, Evangelisch- en Vrijzinnig Protestanten, maar ook tus-
sen Christenen en aanhangers van andere wereldgodsdiensten. De drijfveer achter deze 
gemeenschappelijkheid is de Liefde van God, die mensen oproept het lot van de onder-
drukten te verlichten. God was voor hem een God van de bevrijding die voor de mensheid 
voor een nieuw begin zorgt. (Citaten uit hoofdstuk 2 van “Einde of nieuw begin?”)  
 
Het “est et non” van Pythagoras [zijn en niet-zijn] 
(2) Het Griekse denken wordt gekenmerkt door het “est et non” van Pythagoras, tegen-
woordig “A of non-A” geheten. Maar de werkelijkheid is minder eenvoudig. Irrationele ge-
tallen, bijvoorbeeld, zijn even en oneven tegelijk. Bij een afweging van twee eventuele uit-
komsten bestaan de volgende mogelijkheden: «ja, neen», «neen, ja», «ja, ja» of «neen, 
neen». In de klassieke benadering houdt men uitsluitend rekening met de eerste twee 
mogelijkheden, en dat nu is het Griekse denken. Maar dat is te exclusief. De twee andere 
mogelijkheden zijn minstens even belangrijk. Het Griekse denken zou kunnen impliceren 
dat het tegenovergestelde van een fout standpunt een goed standpunt is, maar dat is on-
juist. Bijvoorbeeld: dat de evolutietheorie niet klopt bewijst nog niet het gelijk van het 
creationisme. In werkelijkheid zijn er gradaties van «ja» en «neen», bijvoorbeeld 0%, 
25%, 50%, 75% en 100%. Dat brengt het aantal mogelijkheden van 4 op 25. Deze logica is 
een belangrijke aanvulling op de klassieke benadering, óók in theologisch opzicht. 
 
(3) En de doden werden geoordeeld: Hebr. 9:7, 2 Kor. 5:10, Op. 20:12. 
 
(4) Zie www.kanaan.org 
 
(5) Referentie: “Les treize portes du Temple et les six morts de Louis XVII” van Eric 
Muraise et Maurice Etienne - Editeur Maisni Tredaniel # 1990 (p. 95).  
 Maximin Giraud moest het bisschoppelijk bevel om niet het departement te verlaten 
overtreden om de graaf van Chambord te bezoeken om hem ervan te overtuigen dat het 
beter was afstand te doen van de troon want met het God-hatende regiem dat toen heerste 
was het kwaad kersen eten. Omdat Maximin het bisschoppelijk bevel overtrad, conclu-
deerde de pastoor van Ars dat hij onmogelijk een ware dienaar van God kon zijn. De pas-
toor wist niet dat Maximin door een hogere autoriteit dan de bisschop op pad was ge-
stuurd in een zaak van landsbelang. Dit is weer evidentie van het gegeven dat zieners, 
zelfs als sprake is van de pastoor van Ars, geen oordeel mogen vellen over andere zieners. 
 
(6) Referentie: “Le comte de Chambord: dernier Roi de France” van Daniel de Mont-
plaisir - Editeur Perrin # 2008 (pp. 577, 566). 
 
(7)  Sinds de verschijningen van La Salette (1846) getuigt de Maagd Maria in de functie 
en kracht van Johannes de Doper op veel plaatsen en in een onafgebroken reeks, daarbij 
getuigend van het komend koninkrijk: “Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is 
nabij! De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht 
draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.” (Mt. 3:2, 10) 
 
(8)  Het aardse leven begint bij de moeder (in het Hebreeuws “am”: aleph, mem) en het 
eindigt met de dood (in het Hebreeuws “mut”: mem, tau); tussentijds gaat men door de 
ontdekking van de waarheid heen (waarheid is in het Hebreeuws “emmet”: aleph, mem, 
tau). Aleph is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, mem de middelste, en tau de 
laatste. 
 
(9) Omdat het sterflijke niet het onsterflijke kan voortbrengen, is voor de creatie van de 
onsterfelijke ziel, die ieder mens vanaf de moederschoot bezielt, telkens een bijzondere 
scheppingsdaad van God nodig.  
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De essentie van het psychisch lichaam  
(10) Het psychisch lichaam, wat een uiting is van de ziel, is onzichtbaar, maar daarom 
niet minder reëel. Als iemand een been verliest, kan hij nog altijd hevige echte pijn voelen 
op de plaats waar eens zijn been zat, dat zich nog altijd in zijn onzichtbaar psychisch 
lichaam bevindt en lijdt onder het feit dat het van het gedeelte is afgescheiden waarmee 
het vanaf de moederschoot verbonden was. Zo kan bilocatie worden verklaard, indien vol-
gens de Wil van de Allerhoogste iemands psychisch lichaam zich tegelijk op een totaal an-
dere plaats bevindt als het materiële lichaam, wat soms de heilige Pater Pio overkwam. 
Zijn medebroeders grapten: “Sta even op om brood te halen. Jij kunt toch blijven zitten!”   
 Dit psychisch lichaam, ook bekend staande als de ‘vonk’ (van het leven van God) of 
de zalving, is Adams nalatenschap, aan ieder toebedeeld. Dat is in het begin ontstaan toen 
de Heer vanuit zijn mond het Leven (de adem van God) in Adams neus blies. God zegt: 
“Ik ben (…) het Leven.” (Joh. 14:6) 
 
 
 
Zie ook het artikel: “Uw Wil Geschiede” 
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