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8]   mystiek, wetenschap & ervaring  
 

 

 

 

vanaf de jaren ‘60 treedt in Nederland en andere west-Europese landen ontkerkelijking in 

het christelijk geloof moet plaats maken voor atheisme, 'ietsisme' en exotische religies / filosofie 

blijkbaar spreekt de christelijke leer niet meer zo tot de verbeelding als een paar eeuwen geleden 

 

een aantal verklarende factoren: 

  de (natuur)wetenschap (bijv. de evolutie-theorie) heeft vele christelijke dogma's op de tocht gezet 

  technologie (maakbaarheid) heeft de mens minder afhankelijk gemaakt van 'het lot' 

  welvaart heeft het individu geëmancipeerder / minder afhankelijk van de gemeenschap gemaakt 

 

hierbij speelt wetenschap een belangrijke rol: wetenschap  technologie  welvaart 

  wetenschap geeft antwoorden op vele vragen (van theoretische en technische aard) 

  technologie wendt die kennis aan om de natuur naar onze hand te zetten 

  welvaart is het product van die technologie, alsmede de voorwaarde dat we ons die kunnen veroorloven 

 

de wetenschap geeft antwoorden op theoretische en technische vragen, maar niet op existentiele levensvragen 

levensvragen vragen niet om pas-klare oplossingen, maar om bezinning, stilte waarin we creatief kunnen zijn 

hoe en waarom heeft het christelijk geloof dan geen weerstand kunnen bieden tegen de ontkerkelijking? 

waarom zijn mensen ‘van hun geloof gevallen’, of hebben ze een andere religie / filosofie omarmd? 

 

1] misschien wel omdat het geloof te ver van het dagelijks leven van mensen afstond: teveel een geloof was 

door de nadruk op doctrine (van doxa) was het geloof star en conservatief, terwijl de samenleving liberaliseerde 

het speelde een te marginale rol in het dagelijks handelen van mensen: in gebruiken, rituelen, etc. 

  orthodox = juist geloof / juiste leer (Grieks: ὀρθός - orthos = recht, juist / δόξα - doxa = mening, geloof) 

  orthoprax = juist handelen / leven (Grieks: ὀρθός - orthos = recht, juist / πραξις - praxis = handelen, doen) 

 

2] het christelijk geloof is onto-theologisch: God is het hoogste ZIJN, en twijfelen aan Zijn bestaan is een zonde 

                    (ontologie = zijnsleer, een discipline in de filosofie zeer nauw verwant aan de metafysica) 

maar precies t.a.v. vraagstukken over wat werkelijk bestaat is de natuurwetenschap het geloof voorbij gesneld 

  wat de kerk beweerde werd niet bevestigd door de wetenschap (God, wonderen, wederopstanding, etc) 

  wat de wetenschap ontdekte was niet voorspeld door de kerk (evolutie, atoom-theorie, quantum-mechanica) 

 

de discussie tussen geloof en wetenschap werd een ‘welles-nietes’ over het al dan niet bestaan van God 

"Waar de wetenschap ook zoekt, God kan men niet vinden"  

  (Herman Philipse: Atheïstisch manifest & de onredelijkheid van religie - 2004) 

 

als we dit vergelijken met oosterse religies / filosofie, m.n. daoisme en boeddhisme, valt een aantal zaken op: 

  ze zien alles als een proces waarin alles verandert en van elkaar afhankelijk is (niet individualistisch) 

  ze gaan niet uit van het bestaan van een ultieme realiteit, maar van hoe de dingen zich aandienen (context) 

  hun leer is niet orthodox, het is minder een geloof dan een praktijk: het is een manier van leven (orthoprax) 

  het lichaam wordt niet ontkend of als zondig beschouwd, maar moet op  juiste wijze onderhouden worden 
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mystiek & apophatische theologie 

 

toch zijn er in het (vooral vroege) christendom stromingen die meer ‘oosters’ aandoen: 

bijv. het hermetisme van de woestijnvaders, het hesychasme, en de mystiek 

kenmerken hiervan zijn meer bewaard gebleven in het oosterse dan in het westerse christendom 

  de Rooms-katholieke kerk hecht sterk aan universele geloofs-regels die voor iedereen gelden 

      katholiek = algemeen, universeel; orthodox = juiste leer (officiele regel: ‘wat de paus zegt is altijd waar’) 

  de Oosters-orthodoxe kerk legt de nadruk op de persoonlijke beleving van het geloof en de manier van leven 

      is dus in vergelijking met katholicisme niet zozeer orthodox, alswel orthoprax (geloven = doen) 

 

het hesychasme is een (monastieke) gebeds-traditie die is blijven bestaan in de Oosters-orthodoxe kerk 

het is een stroming die de mens tot eenvoud en eenheid in zichzelf en met God wil brengen 

volgens het hesychasme is geloof een proces dat de mens doormaakt op zijn weg van het zoeken naar God 

  hesychia = rust & ‘zich onthouden van’, opdat ‘het gemoed niet uit evenwicht’ gebracht kan worden 

  nepsis     = oplettendheid: gedachten moeten onderzocht worden op hun ‘afzender’ (achterliggende motieven) 

  theosis   = vergoddelijking; wordt bereikt door hesychia en nepsis 

 

gedachten storen het contemplatieve gebed, dus dient men stilte op te zoeken: "ontvlucht de mensen en zwijg" 

innerlijke stilte of rust (hesychia) werd gezocht door een beeldloos en non-discursief gebed (= zonder woorden) 

de menselijke geest dient 'naakt' (van alle gedachten en beelden ontdaan) God te aanbidden 

Jezus’ uitspraak dat het Koninkrijk Gods ín ons is (Lukas 17:21) heeft hierin een belangrijke rol gespeeld 

God is in het hart / innerlijk van de mens te vinden; vandaar de nadruk op het waakzaam volgen van jezelf 

belangrijke thema's waren de beoefening van aandacht, de versmelting van van geest & hart, en het hier & nu 

dus: afsluiten voor zintuiglijke sensaties, gedachten loslaten, concentreren op het ervaren van het goddelijke 

het Jezus-gebed werd (als ‘mantra’) gebruikt om via de ademhaling ‘het verstand in het hart te laten afdalen’ 

concentratie en toewijding zorgt ervoor dat de geest één wordt met het hart 

als de geest leeg is, niet meer afgeleid wordt door prikkels of gedachten, kan het goddelijke zich openbaren 

dit is de ervaring van een fel schijnend licht van waarheid, liefde en geluk, die echter ook weer voorbij gaat 

het gaat dus niet om een abstract idee van God, maar om een concrete ervaring van de Heilige Geest 

het lichaam is niet zondig, en kan zelfs deel hebben aan een ervaring van het Goddelijke 

 

deze uitgangspunten ontketende een strijd tussen de Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe kerk 

in 1337 bracht Barlaam, een monnik uit zuid-Italië, een bezoek aan het klooster op de berg Athos (Griekenland) 

Barlaam was geschoold in de westerse (katholieke) methode van de (rationalistische) scholastiek 

hij vond de hesychastische manier van bidden, en het geloof dat men God kan ervaren, een vorm van ketterij 

de kritiek van Barlaam werd hoog opgenomen, en de bisschoppen en de keizer bemoeiden zich ermee 

een Grieks-orthodoxe monnik en theoloog, Gregorius Palamas, werd gekozen om het hesychasme te verdedigen 

hij stelde dat God een mysterie is, en niet beredeneerd of bewezen kan worden; door logica noch filosofie 

er is geen (begrippelijke) kennis over God mogelijk, omdat deze buiten het voorstellingsvermogen ligt 

God kan alleen ervaren worden in het hesychastisch bidden, als de Heilige Geest ons 'even aanraakt' 

een theorie over het bestaan van God is abstract, maar de ervaring van het Goddelijke is concreet en echt 

 

raakpunten met het hesychasme vinden we bij middeleeuwse mystici en de negatieve (apophatische) theologie: 

"wij weten niet wat God is. God weet zelf niet wat hij is, want hij is niet iets... 

  strikt genomen bestaat God niet; hij stijgt boven het bestaan uit"  (John Scotus Eriugena: 815-877) 
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Meister Eckhart (1260-1327): intellect en verstand zijn geen instrument om tot het ervaren van God te komen 

er kan niet gesproken worden over het “zijn” van God: 

"hij is een zijn en niet-zijn, dat uitstijgt boven het zijn" 

"de Afgrond van het Niets, het verborgen duister dat onbekend is en nooit bekend zal worden" 

de hoogste kennis is niet meer dan een benadering, en uiteindelijk niet helemaal juist en waar 

indien je God op een goddelijke manier wilt kennen, dan moet je kennis een puur niet-kennen zijn 

"boven het verstand, dat zoekt, is nog een ander verstand, dat niet meer zoekt" 

"de gelaten mens is zoon van God" 

zelfontlediging = ‘ruimte voor God maken in de ziel om Hem geboren te laten worden’, 

loslaten van gedachten, beelden en kennis, loslaten van de denk- en doe-structuren, loslaten van je ‘zelf’ 

in het “niet-kennende kennen” wordt de kennis van God een gebeuren van het moment 

een ervaring waarin God zich openbaart, om daarna weer te vervagen 

alleen daardoor kan het een-worden zich steeds weer opnieuw voltrekken, waardoor het weer gekend wordt 

 

Angelus Silesius (1624-1677): als we spreken dringen we de werkelijkheid ons beeld op, 

als we zwijgen staan we open en maken we plaats voor het andere 

“Hoe zalig is de mens die wil noch weet! - Die God noch looft noch prijst. 

 God is eeuwige stilte [...] Hij is een anderheid” 

“Met zwijgen wordt het uit gesproken - Wanneer je het Zijn van de eeuwigheid wilt uitspreken, 

  moet je je van het spreken onthouden - Wees rein, zwijg, wijk en stijg op in het duister” 

 

rationalisme, filosofie & wetenschap 

 

toch is het westerse geloven en denken meer beinvloed door het rationalisme van de Griekse filosofie 

er wordt meer vertrouwen gesteld in de capaciteit van de menselijke rede om de Waarheid te kennen 

terwijl in de oosterse filosofie de nadruk ligt op het leven / de praktijk, is het westerse denken: 

  orthodox  er ligt meer nadruk op de juiste leer / doctrine, dan op het praktisch handelen 

  onto-theologisch geloven betekent vooral geloof in het bestaan van God (als hoogste ZIJN) 

  logo-centrisch de werkelijkheid is kenbaar door de taal; onze concepten corresponderen met het ZIJN 

  cataphatisch de positieve theologie tracht God te kennen door gebruik van taal en logica 

 

deze geneigdheid vinden we terug in het moderne denken van na de wetenschappelijke revolutie (16e-17e eeuw) 

het (natuur)-wetenschappelijk denken gaat uit van een objectief gegeven werkelijkheid, die kenbaar is 

kenmerkend voor dit denken is het 3e-persoons-perspectief: d.w.z. het geloof in objectiviteit 

aan het subjectieve en inter-persoonlijke wordt minder waarde gehecht 

  de wetenschap verschaft ons objectieve, universele kennis over mens & natuur 

  de journalistiek verschaft ons neutrale, onpartijdige kennis over politieke en maatschappelijke feiten 

  de rechtspraak komt tot onafhankelijke uitspraken op basis van vastgestelde regels 

 

veelzeggend: de woorden theorie en theater stammen van het Griekse theorein / theatai = beschouwen 1 

het begrip of de theorie, zo is de gedachte,  representeert iets, correspondeert met de werkelijkheid 

het objectivistische denken (h)erkent zijn eigen subjectieve en temporele (eindige) horizon niet 

het heeft zich als subject, als objectief  toeschouwer, buiten de wereld geplaatst 
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Verlichting & onttovering van de wereld 

 

we leven in een kennis-maatschappij: kennis (wetenschap) drukt een steeds groter stempel op ons leven 

onze samenleving verwetenschappelijkt: cijfers en statistieken, spelen een steeds grotere rol in ons leven 

steeds meer aspecten van het leven worden gedomineerd door de wetenschap; want meten = weten 

politiek, marketing, onderwijs, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg: voor alles is een expertise 

 dagelijks leven (computers, tele-communicatie, transport, huishoudelijke apparatuur) 

 gezondheidszorg: medische technologie is steeds meer in staat om ons leven te verlengen 

 psychiatrie: diagnostiek (DSM 4 & 5) zorgt voor steeds meer ADHD, PDD-nos, dyslexie etc 

 educatie: leerlingen worden steeds meer onderworpen aan IQ-tests, toetsscores, leerlingvolgsysteem, etc 

 politiek: beleids-beslissingen worden steeds meer bepaald door cijfers van het CPB & CBS (technocratie) 

 marketing: maakt steeds meer gebruik van psychologische kennis over beïnvloeding van consumenten-gedrag 

 branding: producten worden aangeprezen als 'wetenschappelijk bewezen', 'klinisch aangetoond', 'x% beter' 

 publieke perceptie: wetenschap heeft de exclusieve status van 'bewezen en dus waar' 

 

dat is niet altijd zo geweest: lange tijd namen de geestelijken de positie in van hoeders van de waarheid 

ware kennis beruste op geloof en inzicht, voorbehouden aan een elite van geleerden (theologen) 

 

tijdens de Verlichting (16e tot 19e eeuw) ontstond het idee van emancipatie door kennis ("kennis is macht") 

 kennis stelt de mensheid in staat om het lot / de natuur naar zijn hand te zetten (maakbare samenleving) 

 kennis stelt de burger in staat om voor zichzelf te denken, en zelf tot (bijv. politieke) keuzes te komen: 

"Verlichting betekent bevrijding van de mens uit zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid. 

 Onmondigheid is het onvermogen je verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. 

 Aan jezelf te wijten is deze onmondigheid wanneer de oorzaak ervan niet een gebrek aan verstand is, 

 maar een gebrek aan vastberadenheid en moed. 'Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!' 

 is dan ook het motto van de Verlichting."  (Immanuel Kant: Was ist Aufklärung? - 1784) 

 

in 19e eeuw transformeerde de industriële revolutie de samenleving ingrijpend, ook sociaal-economisch 

de wetenschap stond aan de wieg van vele technologische innovaties, alsook conceptuele verandering 

ook waren natuurkundige theorieën zo complex geworden dat er een kloof was ontstaan tussen leek en expert 

gedurende de 19e eeuw maakten vele disciplines zich als 'sciences' zich los van de (voorheen natuur-)filosofie 

hierdoor ontstond een kloof tussen de (natuur)wetenschap en de cultuur(wetenschap) 

  

sindsdien heeft de moderne westerse cultuur een ambivalente houding jegens wetenschap & technologie 

science fiction is een uitdrukking van deze houding: belofte / utopie versus gevaar / dystopie (Frankenstein, 1984) 

wetenschap & technologie hebben vooruitgang gebracht, maar evenzeer vernietiging en verval 

 

het succes van de wetenschap is te danken aan haar demonstratieve kracht en technologische toepassing 

daardoor heeft de wetenschap ook invloed op ons wereldbeeld, zelfbeeld, en de sociale werkelijkheid 

dit heeft geleid tot wat socioloog Max Weber onttovering noemde (Entzauberung / disenchantment) 

ons vertrouwde beeld van de werkelijkheid / waarheid blijkt gebaseerd op illusies; de alledaagse waan 

de 1e mijlpaal was Copernicus' helio-centrisch model van de kosmos, een volgende Darwin's evolutie-theorie, 

een volgende Einstein's relativiteits-theorie, Freud's onderbewustzijn, Skinner's behaviorisme, etc. 

 

de wetenschappelijke werkelijkheid lijkt iets dat geen aansluiting lijkt te hebben bij onze belevings-wereld, 

en wetenschappelijke waarheid lijkt per definitie ons voorstellings-vermogen te boven te gaan 



 89 

anderzijds passen we begrippen en ideeën uit de (m.n. medische) wetenschap steeds meer toe in ons leven 

we hebben het over genetische aanleg, stofjes in de hersenen, ADHD, PDD-NOS etc. 

is dit verwerkelijking van het verlichtings-ideaal: bevrijding van de mens door gebruik van het eigen verstand? 

of juist een onderwerping aan een nieuw dogmatisch geloof: dat van de wetenschappelijke waarheid? 

 

 

biologisch determinisme en het ‘nieuwe denken’ 

 

de bio-wetenschappen hebben de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt, 

vooral door het gebruik van computers bij het verwerken van enorme hoeveelheden data 

    genetica: rond de eeuw-wisseling was het menselijk genoom grotendeels in kaart gebracht 

    neurologie: scan-technologie (PET, CT, MRI) levert grote bijdragen aan medische wetenschappen 

nieuwe inzichten hebben geleid tot nieuwe technologieën, nieuwe farmaceutica, nieuwe therapieën, etc. 

maar deze technologieën hebben consequenties ver buiten de kliniek: in het klaslokaal, de politiek, etc. 

hierdoor oefenen ze grote invloed uit op ons wereldbeeld, mensbeeld en zelfbeeld 

 

het nieuwe millennium lijkt in het teken van een nieuw denken over de mens te staan; bijv: 

    Dick Swaab: Wij zijn ons brein; van baarmoeder tot alzheimer (2010) 

    Victor Lamme: De vrije wil bestaat niet; over wie er echt de baas is in het brein (2010) 

 

 
 

 

 

invloed van genetische achtergrond op 

persoonlijkheidskenmerken en karakter- 

trekken, alsmede op de aanleg van een 

aantal psychiatrische ziektebeelden 

(Victor Lamme, 2010, p.144)

een consequentie van de invloed van wetenschap op ons leven is dat het ons wereldbeeld bepaalt 

vanwege de complexiteit en abstractie van moderne wetenschap is de kloof tussen expert en leek enorm 

dit leidt ertoe dat wetenschap een dogma wordt: "het schijnt dat...", "ze hebben ontdekt dat...", etc. 

we geloven in atomen, neuronen, zwarte gaten, genen, quarks, evolutie, UV-straling, en de big bang 

maar we begrijpen niet half waar het over gaat; wij geloven in de waarheden die de wetenschap formuleert 

 

waarheid en kennis zijn zo het domein geworden van de wetenschap; m.n. de exacte (natuur)wetenschappen 

deze exclusieve aanspraak op waarheid, dit monopolie op kennis, verraad een diep geworteld dualisme 

hetzelfde dualisme dat de filosofie beheerst heeft vanaf Plato tot de 19e / 20e eeuw; namelijk: 

tussen waarheid & dwaling, inzicht & dogma, kennis & geloof, wetenschap & pseudo-wetenschap 

 

pseudo-wetenschap bestaat pas sinds (erkende) wetenschap de status kreeg van vertolker van de waarheid 

net zoals er pas sprake is van ketterij als er één religie of God wordt uitgeroepen tot de enige ware  2 

sinds de 19e eeuw eist de wetenschap steeds meer het monopolie op waarheid en kennis op 

dit wordt wel wetenschappelijk fundamentalisme of sciëntisme genoemd 
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1  "The etymological beginnings of theory and theorist are to be found in the post-Homeric vocabulary. The verb theōrein, originally derived 

from the noun signifying a spectator (theōros), came specifically to mean “to look on, contemplate or observe.” [...] A theōros was originally a 

spectator of a sacred event or a public performance. [...] The etymology of theater also bears out a relation to philosophy and theory. The 

theater (theatrōn) is a place for seeing or beholding a spectacle, especially dramatic representations; it is also a place of assembly and a 

collective noun for hoi theatai, the spectators. The Greek theatrōn originates in the feminine noun thea, which signifies “see, sight, gaze, look 

upon, behold admire and contemplate.” From it, Greek derived a field of words having to do with seeing, sight, and spectacle, e.g, to theama 

(sight, spectacle, play), hē theama (spectacle), and the verb theaomai meaning “to gaze at or behold, to see clearly and with a sense of 

wonder or admiration.” Christopher Rocco: Tragedy and Enlightenment; Athenian political thought and the dilemmas of modernity 

 
2 alternatieve geneeswijzen hebben de status van ketterij; los van de vraag naar de werkzaamheid ervan 

   zij worden gediskwalificeerd omdat zij zich beroepen op een niet erkende theorie (acupunctuur, homeopathie) 

 

 

 
 


