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De bronnen: de Bijbel - de Talmoed 
I. De Bijbel. 
De joodse godsdienst berust 
op een geheel van teksten, 
bestaande uit de bijbel - Te-
nach - (bij anderen - “het Ou-
de Testament”), en de ver-
schillende officiële commenta-
ren op de Bijbel. 

De hebreeuwse bijbel wordt 
in drie delen verdeeld : 

1. De Torah 
2. De profetenboeken 
3. De heilige geschriften 
 
II. De  Talmoed. 
De Talmoed d.i. Onderricht 
of studie, is het fundamentele 
wetboek van het jodendom. 
Het vervolledigt de bijbel en 
bevat de Misjna en de Gema-
ra. 

De geloofsprincipes. 
(volgens Maïmonides) 
• God is één, schepper en 

beheerder van alles wat bestaat. 
• Er is hier geen sprake van een drie-

vuldigheid... God is zuiver geest, 
eeuwig en onveranderlijk, en bijge-
volg, kan hij niet onder een lichame-
lijke vorm worden voorgesteld 
(anders dan in het christendom). 

• De menselijke ziel is onsterfelijk en 
op het ogenblik, dat God beslissen 
zal, zullen de doden heropstaan. 

In België, en vooral in Antwerpen, leeft een grote joodse gemeenschap. In deze lezing willen wij 
op een beknopte manier de oorsprong, de wetgeving en bepaalde gebruiken van de joodse gods-
dienst nader belichten : 

Onze eigen voorzitter geïnterviewd 

Interesse voor Loge Witte Lotus & Belgische Theosofische Vereniging 
Jan De Smedt, namens de redactie 

Op de lezing van 7 oktober jongstleden over 
Tara (deel I) die werd gegeven door onze 
leden Lieve en Sabine, mochten we 18 be-
langstellenden begroeten, waaronder vijf 
studenten van de EHSAL, het Brusselse 
Universiteit/Hogeschool samenwerkings-
verband.  

Bleek dat ze uiteindelijk via onze website de 
weg naar onze activiteiten hebben gevon-
den, en meteen was onze voorzitter Jan Jelle 
bereid tot een interview, na afloop van de 
lezing. 

 

Met in het achterhoofd het belang van een 
website voor de hele Belgische sectie (en 
daarvoor wordt alles voorbereid), is het leuk 
deze anekdote te vermelden in onze nieuws-
brief. 

De voedselvoorschriften. (Kasjroet) 
Deze voorschriften zijn op twee plaatsen 
in de Torah terug te vinden. 

• Een eerste principe ervan is, dat 
hetgeen wij eten niet alleen ons li-

chaam, doch tevens onze 
geest beïnvloedt. Lichaam en 
geest worden als een eenheid 
beschouwd. 
• Als tweede principe geldt 
dat al wat men doet moet 
geheiligd worden, ook alle 
lichamelijke functies. 
 
De joodse kalender; de 
Sjabbat; de feesten. 
Het joodse jaar is een combi-
natie van maan- en zonneja-
ren. Behalve de wekelijks 
terugkerende Sjabbat viert 
de jood jaarlijks meerdere 
belangrijke feesten, die ook 
verband houden met de 
oogst in het Heilige Land. 
Men onderscheidt drie groe-
pen van feesten, waarvan de 
eerste en de tweede uit de 
Torah komen. 

De verschillende fazen in 
het leven van de joodse mens 
Voor de jongens de besnijdenis – brit 
milah – het wegnemen van de voorhuid 
– zij heeft plaats op de achtste dag na de 
geboorte. 

• De bar-mitsvah voor jongens en de 
bat-mitsvah voor meisjes 

• Het huwelijk 
• Het sterven 

De synagoge en de gebeden.  
De synagoge 

Wat het huisgezin is voor de enkeling, is 
de synagoge voor de gemeenschap. 

De gebeden 
Er zijn dagelijks drie gebeden : in de 
ochtend – Sja'harit; in de namiddag – 
Min'ha; en 's avonds – Maariv. 's Zater-
dags (Sjabbat) en op feestdagen is er een 
vierde gebed – Moesaf.  

Lezing door Loge Witte Lotus op 4 november 2007 om 11u 

De joodse godsdienst 
Prof. Rab. A.J. Malinsky, docent aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Wilrijk 
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Uit de Tara-cultus: een uitgebeeld verhaal 

Het verhaal van Nangse Obum 
Lieve Opgenhaffen 

 

NANGSA OBUM 
Het verhaal van Nangsa vond plaats in 
de 12de eeuw in centraal Tibet, in het 
plaatsje Gyantse. Het is het verhaal over 
de geboorte als mens van een mooie da-
kini, Nangsa genoemd.  

In een klein dorpje, nabij Gyantse 
woonde een oude man - Kunsang De-
chen – en zijn vrouw - Nyangtsa Seldon. 

Zeer eenvoudige mensen, met slechts 
één zorg: ze hadden geen kinderen.  

Dag en nacht baden ze tot Tara om hun 
wens in vervulling te zien gaan. Uitein-
delijk, na het voleindigen van  het 
100.000 maal opzeggen van de gebeden, 
kreeg Nyangtsa Seldon een wonder-
mooie droom. 

De godin Tara verscheen. Een licht-
straal, vertrekkende vanuit het hart van 
Tara drong binnen, via de kruin, in het 
hart van Nyangtsa. Daarna groeide een 
lotus in haar lichaam en dakini’s ver-

 De cultus van Tara wordt ook in standgehouden door inheems drama. Rondreizende groepen 
beelden verhalen uit over de godin Tara. Een zeer populair verhaal is dat van Nangsa Obüm. 
Een verhaal over de pogingen en de beproevingen van één van de meest gekende volgelingen van 
Tara. 

Het verhaal gaat als volgt: 
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schenen en schonken offergaven. Uit al-
le richtingen kwamen bijen en zij geno-
ten van de nectar van de lotus. 

Toen Kunsang Dechen dit verhaal hoor-
de, wist hij dat dit de geboorte van een 
baby – een meisje – voorspelde. Het 
koppel bracht offergaven aan de godin 
Tara en schonk aalmoezen aan de armen 
– uit dankbaarheid.  

Na verloop 
van tijd werd 
een meisje 
geboren die 
meteen haar 
moeders melk 
schonk aan de 
godin Tara en 
ze bad dat ze 
in staat zou 
zijn haar le-
ven te kunnen 
leiden voor 
het welzijn 
van alle le-
vende we-
zens. 

Het werd een 
buitengewoon kind dat alle kwaliteiten 
bezat: kracht en gezondheid, zachtheid 
en genegenheid, intelligentie en schoon-
heid. Meer een dakini dan een mens en 
ze werd de oogappel van iedereen. Ze 
groeide op, bewust en trouw en was be-
dreven in weven, koken, het werk op de 
boerderij, enz.  Door haar handigheid 
ging het de familie goed en toen ze am-
per 15 jaar oud was, was ze gekend in 
heel centraal Tibet. Heel wat knappe en 
rijke jongens kwamen om haar hand vra-
gen, doch zij had geen zin in een echtge-
noot. Ze wou een religieus leven leiden.  

Op dat moment leefde er in de regio 
een zeer machtige heer, Dagchen ge-
naamd. Zijn vrouw was overleden en hij 
bleef achter met twee kinderen – een 
dochter en een zoon. 

Die zoon, Dakpa Samdup, was net 18 
geworden en vond dat de tijd rijp was 
om te huwen met een mooi meisje uit 
een welstellende familie.  

Dagchen en zijn familie kleedden zich in 
hun mooiste kledij en vertrokken naar 
het jaarlijks Nenying Sungtuk festival dat 
eerstdaags zou beginnen. Iedereen, oud 
en jong, rijk en ook de armen gingen 
naar het festival. Dus ook Nangsa, voor 
wie het de eerste maal zou zijn, ging 
met haar meid – Zompa Kyi – naar het 
festival.  

Nangsa vervoegde de massa en bracht al 
biddend eer aan de heilige plaatsen. Ze 
ontving zegeningen van de lama’s en 
keek vervolgens naar de dansen. In de 
massa leek ze de maan tussen de sterren 
en zo trok ze de aandacht van Dagchen. 
Dagchen had geen interesse meer in de 
dansen doch leek betoverd door haar 
schoonheid. Constant keek hij naar haar 
en zond uiteindelijk zijn begeleider 
(ridder) om haar bij hem te brengen. 
Nangsa werd gedwongen tot bij Dag-
chen te komen. 

Bang dat dit onaardse wezen plots zou 
verdwijnen, hield Dagchen haar mantel 
vast in de linkerhand. Hij schonk haar 
zijn bier en zei: 
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Het verhaal van Nangse Obum 
Lieve Opgenhaffen 

ven haar volgende boodschap mee: 

‘Respecteer de heer en zijn zoon. 

Wees trouw aan je echtgenoot en 
hou van hem. 

Toon geen voorkeur voor één van de 
dienaren 

En behandel hen met compassie. 

Slaap niet lang en ga vroeg naar 
bed, 

Bovenal, bid dat we elkaar nog 
vaak ontmoeten.” 

Het huwelijksfeest was uitbundig. Nang-
sa had nu een ander leven. 

Zeven jaren gingen voorbij en toen 
werd een zoontje geboren – Lhawo Tar-
po. Nangsa werd zowel door de heer als 
zijn zoon geprezen om haar kwaliteiten. 
Het leek alsof ze geen minuut zonder 
haar konden. 

Ter gelegenheid van het geboortefeest 
van Lhawo Tarpo beslisten vader en 
zoon om de sleutels van de opslagruim-
ten terug te vragen aan Ami Nyimo – 
dochter van de heer - en deze aan Nang-
sa te geven. 

Nangsa deed haar uiterste best om haar 
schoonzus met hetzelfde respect als alle 
andere leden van de familie te behande-
len, doch de schoonzus was jaloers en 
liet geen enkele gelegenheid voorbij 
gaan om Nangsa te kleineren, in het bij-
zijn van de dienaren. Nangsa klaagde 
niet want ze dacht dat, indien ze de han-
delwijze van Ami Nyimo zou vertellen, 

“O mooie vrouw, begunstigd met de 
vijf kwaliteiten van een perfect we-
zen: schoonheid, geurigheid, zoet-
heid, zachtheid en gezang. Ik kan 
niet zeggen of je de dochter van 
een menselijk wezen bent of een 
godin. Wat je ook bent, zeg me 
rechtuit wat je naam is; en waar is 
je familie; en waar is je geboorte-
plaats? Ik ben Dagchen, de nieuwe 
heer van Rinang. Mijn zoon Dak-
pa Samdup, het juweel van mijn 
huis, heeft net zes keer drie jaar be-
reikt. Zou je niet overwegen hem 
als je echtgenoot te nemen?” 

Nangsa was ontzet want ze had geen 
menselijke vorm aangenomen om zich 
ook daadwerkelijk in te laten met men-
selijke activiteiten. Ze antwoordde tot 
de heer, eerlijk en met nederigheid: 

“Ik buig neer voor moeder Tara, 
kijk op mij neer, een nederig meis-
je. 

Let op mij heer Dagchen, leen me je 
oren. 

Mijn thuis is in Gyantse, mijn 
woning in Zhangpekur. 

Mijn vader is Kunsang Dechen en 
mijn moeder Nyangsta Seldon. 

Ik ben slechts het kind van een 
eenvoudige familie. 

Hoewel de bloem van een giftige 
plant mooi is, 

Je kunt er geen offergave mee doen. 

Hoewel een groene steen licht is 
van kleur, 

Hij kan niet vergeleken worden 
met echte turkoois. 

Dus, Nangsa mag dan wel mooi 
zijn, 

Hoe kan zij een edele dame zijn? 

Vriendelijk vraag ik, laat me, zo-
dat ik de Dharma kan volgen” 

De begeleider adviseerde zijn heer snel 
de turkoois en de vijfkleurige vlag over 
het hoofd van Nangsa te gooien, daar hij 
zeker was dat zij nooit zou instemmen 
met het voorstel. De heer deed dit en 
richtte zich tot Nangsa, zeggende: 

“Ben jij een lhamo, (Boeddhistische 
beschermgodin van de lama), zo-
dat je mijn ogen hebt betoverd? 

Luister goed naar mij lief meisje, 

Zoals de naam van de draak, zo 
klinkt heer Dagchen, 

Want ik ben krachtiger dan ieder 
ander op aarde, 

Indien je kiest om niet naar het be-
vel van je heer te luisteren; 

Hoewel je zeer wijs lijkt, dan zou je 
dwaas zijn. 

Je zult je niet weggaan en de Dhar-
ma volgen, 

Noch zal ik je in je huis laten wo-
nen. 

De zon rijst hoog in de lucht, 

De lotus bloeit dicht bij de grond. 

Ondanks de grote afstand tussen 
hen beiden, 

Kunnen zij verenigd worden. 

De oceaan is oneindig groot 

en de zilveren visjes zijn zeer 
klein. 

Ondanks het enorme verschil in 
grootte, 

Kunnen zij verenigd worden.  

De machtige heer Dakpa Samdup,  

En de eenvoudige boerendochter 
Nangsa, 

Zij kunnen verenigd worden.” 

Daarna kondigde hij aan dat Nangsa ver-
loofd was met zijn zoon Dakpa Samdup. 

Droevig verstopten Nangsa en haar 
meid, Zompa Kyi de vijfkleurige vlag en 
de turkoois en keerden naar huis terug. 
Ze vertelde niets aan haar ouders over 
wat was gebeurd. 

Enkele dagen later wordt Nangsa dan 
toch verplicht mee te gaan met haar toe-
komstige echtgenoot. Haar ouders ge-
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 2. De stupa van Verlichting.  
De stupa is het sym-
bool voor de Verlich-
ting die Boeddha 
bereikte en waar wij, 
mensen naar streven. 
Een kenmerk hier-
voor is, dat we de 
directe realisatie van 
de uiteindelijke reali-
teit en, de altruïsti-
sche motivatie om 
alle wezens te willen 

bevrijden, tegelijkertijd ervaren in één 
en hetzelfde bewustzijn. Die eenheid, 
die niet-dualiteit van het Boeddhabe-
wustzijn, komt in deze stupa tot uit-
drukking. 

3. De stupa van het geven van Dhar-
maonderricht, het draaien van het 
dharmawiel.  

Nadat de Boeddha, 
op 35-jarige leeftijd, 
in India de Verlich-
ting bereikte, onder-
wees hij de Dharma. 
Zijn eerste leringen 
handelden over de 
Vier Edele Waarhe-
den. Deze stupa 
staat symbool voor 
alle leringen van de 

Boeddha. 

4. De stupa van de zes dharma’s of 
de Stupa van Wonderen, 

In de tijd van Boed-
dha Sakyamuni ont-
stonden zes ver-
schillende hindu-
scholen. In een 
filosofisch debat 
werden ze door de 
Boeddha weerlegd. 
Hij staat symbool 
voor de overwin-
ning op deze zes 
dharma’s en, op 

plaatsen waar onrust heerst in het land, 
wordt hij vaak gebouwd. 

5. De stupa van het neerdalen uit de 
hemelen, 

In het Mahayana-
boeddhisme gelooft 
men dat Boeddha 
Sakyamuni, vóór 
zijn leven al Boed-
dha was en hij ver-
bleef in een zuiver 
Boeddhagebied. De 
Boeddha daalde via 
de buik van konin-
gin Mahamaya neer 
op aarde zodra de 

mensen op de Aarde het karma hadden 
om de Dharma te ontvangen. 

6. De stupa van het verenigen van de 
Sangha of  het harmoniseren van 
afscheidingen,  

Wanneer in de spiri-
tuele gemeenschap 
misverstanden ont-
staan, bestaat het 
gevaar voor een blij-
vende scheiding, een 
schisma. Dit wordt 
gezien als een heel 
groot obstakel voor 
de voortzetting van 
de boeddhistische 

leer.  

Het bouwen van dit type van stupa is 
een manier om zulke afscheidingen te 
voorkomen. 

 7. De stupa van de volledige over-
winning,  

Deze stupa staat 
symbool voor het 
geloof dat de Boed-
dha aan de voor-
avond van het be-
reiken van de ver-
lichting door een 
sterke meditatie op 
liefde de verzamel-
de krachten van de 
duisternis, de mara -

s, heeft verslagen.  
5 

Stupa’s voor Vrede 
Lieve Opgenhaffen 

Een Stupa, of chörten in het Tibetaans, 
is een klein boeddhistisch bouwwerk. 

Na de dood van Boeddha werd, met de bedoe-
ling relieken van Boeddha te bewaren, een 
stupa gebouwd. Later werden stupa’s ge-
bouwd als bewaarplaats voor de as, of het 
gebalsemde lichaam van een heilig persoon, 
een abt van een klooster, enz. 

In vele boeddhistische tradities is een 
stupa een steunplaats bij het beoefenen 
van gebed en offergaven. Binnenin het 
bouwwerk worden relieken, beeldjes en 
geschriften bewaard. Een stupa, ge-
bouwd op een belangrijke geografische 
plaats, bezit kracht en roept vrede op. 
Een stupa is heilig, een levend verlichte 
aanwezigheid. Daarom brengt hij zege-
ning, niet enkel voor die bepaalde 
plaats, doch voor de hele wereld. 

De Tibetaanse traditie kent acht soorten 
stupa’s. Elke stupa heeft een naam die 
een specifieke functie uitdrukt. 

1. De Lotus Bloesem stupa of de stu-
pa van het opgeven 

Toen de historische 
Boeddha Sakyamu-
ni als prins Sid-
dharta geboren 
werd, liep hij ze-
ven passen, een 
teken dat hij zich 
meteen onttrok aan 
de beperkingen van 
deze planeet. Prins 
Siddharta gaf hier-
mee aan dat hij 

geen gewoon mensenkindje was dat 
meestal het eerste levensjaar niet kan 
lopen.  

Deze stupa toont de wijze waarop de 
lotus groeit uit de modder, zonder daar-
door besmet te worden en, hoe deze 
lotus bloeit, zonder een druppeltje vie-
zigheid. De stupa, hoewel gebouwd in 
een gebrekkig aards bestaan, ontstijgt 
alle smetten, alle beperkingen, alle ver-
duisteringen van dit aardse leven. 
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8. De stupa die het voorbijgaan aan 
het lijden, het bereiken van   Nirwa-
na, symboliseert, 

Deze stupa laat ons 
heel speciaal den-
ken aan het feit dat,  
toen de Boeddha 
kwam te overlij-
den, hij daarmee 
een duidelijk teken 
gaf van de vergan-
kelijkheid van alle 
samengestelde ver-
schijnselen, van het 

volledig voorbij kunnen gaan aan de 
staat van het lijden. Hierdoor worden 
alle oorzaken van problemen en lijden, 
alle verstorende emoties, al het vasthou-
den aan werkelijk bestaan, alle illusies 
gepacificeerd. 

Naast deze acht verschillende soorten 
stupa's, is er ook verschil in de symboli-
sche onderdelen waaruit de stupa be-
staat. Elke stupa bezit: de 37 onderdelen 
van het pad van verlichting; een eigen 
manier waarop de stupa tot stand komt 
en verschillen in de symbolische onder-
delen.  

De basis van een stupa symboliseert de 
basis van het spirituele pad, de zelfdisci-
pline. Symbool voor het opgeven van de 
tien schadelijke activiteiten en het aan-
vatten van de tien heilzame activiteiten.  

Deze basis heeft 4 lagen of treden: 

1. De eerste laag is het symbool voor 
de vier soorten nauwkeurige con-
templaties: op het lichaam, op ge-
voelens, op de geest en op alle ande-
re verschijnselen.  
• Nauwkeurige contemplaties op 

het lichaam: we denken na over 
het feit dat het lichaam geen 
concrete, onafhankelijke enti-
teit. Het is een verzameling van 
fysieke processen. 

• Nauwkeurige contemplaties bij 
gevoelens: meditatie op de drie 
soorten gevoelens - geluk, pijn 

en neutrale gevoelens. Doel is 
het vaststellen dat ook die ge-
voelens niet werkelijk bestaan. 

• Nauwkeurige contemplatie op 
de geest: concentratie op de 
vergankelijkheid van de geest, 
want de geest is immers een 
opeenvolging van bewustzijns-
momenten. 

• Nauwkeurige contemplatie op 
alle andere verschijnselen: Vas-
telling dat er niets is dat onaf-
hankelijk of op eigen kracht be-
staat. We herinneren onszelf 
daarmee aan de zelfloosheid of 
leegte van alle verschijnselen. 

2. De tweede laag is het symbool voor 
de vier soorten 'volledig opgeven'. 
• het volledig opgeven van schade-

lijke activiteiten die zijn verricht. 
• het volledig opgeven van schade-

lijke activiteiten die nog niet zijn 
verricht. 

• het aanvatten van heilzame activi-
teiten die nog niet zijn verricht. 

• het vermeerderen van heilzame 
activiteiten die al wel zijn ver-
richt. 

3. De derde laag symboliseert de vier 
onderdelen van wonderen doen. 
• het verrichten van heilzame acti-

viteiten 
• het vermeerderen van heilzame 

activiteiten 
• het opbrengen van enthousiaste 

volharding in onderzoek 
• de enthousiaste volharding in 

nauwkeurige analyse. 
4. De vierde laag symboliseert  de vijf 

machten: 

• de macht van vertrouwen. Met 
vertrouwen begint het spirituele 
pad. 

• de macht van herinnering. 
Voortdurend bewust te blijven 
van het pad dat je hebt gekozen, 
is belangrijk.  

• de macht van enthousiaste vol-
harding. Hoe meer enthousiaste 
volharding we in het pad bren-
gen, hoe meer het zal opleveren. 
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• de macht van concentratie. 
• de macht van wijsheid.  

Bovenop de basis bevindt zich een bol of 
vaas. Deze bol of vaas staat niet recht-
streeks op de basis. Ze staat op wat een 
'kussen' genoemd wordt. 

In het kussen zijn vijf lagen die symbool 
staan voor de voor de vijf krachten. De-
ze zijn: het overwinnen van een gebrek 
aan vertrouwen, van vergeetachtigheid, 
van luiheid, van een gebrek aan concen-
tratie (afgeleid zijn) en van een gebrek 
aan analytisch vermogen.  

De bol of vaas zelf staat symbool voor 
de zeven onderdelen van de verlichting. 
We zien daarin de vijf machten en de 
vijf krachten, aangevuld met extase of 
soepelheid die wordt bereikt eenpuntige 
concentratie (Samadhi) en gelijkmoedig-
heid. De machten en krachten worden 
hier onderdelen van de verlichting ge-
noemd omdat ze dienen als oorzaak 
voor het feitelijk realiseren van verlich-
ting.  

Een torentje vormt het bovenste deel 
van de stupa. Dit staat symbool voor het 
achtvoudige Aryapad met onder meer 
de juiste zienswijze, de juiste inspan-
ning, de juiste concentratie en de juiste 
wijsheid. 

Deze acht onderdelen kunnen verdeeld 
worden over de activiteiten van li-
chaam, spraak en geest.  

1. De juiste spraak is een onderdeel van 
het op de juiste manier verbaal actief 
zijn. 

2. De juiste zienswijze verwijst naar de 
juiste manieren van denken. 

3. De juiste inspanning verwijst naar de 
juiste fysieke inspanning. 

In de top van de stupa verwijzen de ele-
menten naar de hogere realisaties in het 
pad. De toren is, naast het achtvoudige 
Aryapad, ook in hoge mate een symbool 
voor de vijf transcendente wijsheden: de 
spiegelende wijsheid, de wijsheid van 
Vervolg op pagina 7 



 

7 

Stupa’s voor Vrede 
Lieve Opgenhaffen 

8. De stupa die het voorbijgaan aan het 
lijden, het bereiken van Nirvana, 
symboliseert in Kushinagar, India, 
waar Boeddha stierf. 

Als een symbool van zijn wens om de 
opdracht van zijn meester tot een goed 
einde te brengen, maakte Dilgo Khyent-
se Rinpoche eerst kleine replica’s van de 
acht   stupa’s. Deze worden bewaard in 
het Shechen Tennyi Dargyeling klooster 
in Nepal. 

Later begon hij aan zijn werkelijke op-
dracht doch, toen hij in september 1991 
stierf, was slechts 1 stupa voltooid, nl. 
de Stupa van Verlichting in Bodhgaya, 
India.  

Shechen Rabjam Rinpoche nam deze 
opdracht over van zijn grootvader. Met 
de hulp van sponsors en vrijwilligers 
werden ondertussen de stupa’s in Lum-
bini en in Sravasti, beiden in Nepal, 
reeds gebouwd. De voltooiing van de 
Acht Stupa’s voor Wereldvrede is voor-
zien tegen 2010. Het jaar waarin de 
honderdste verjaardag zal herdacht wor-
den van de geboorte van Dilgo Khyentse 
Rinpoche.  

gelijkwaardigheid, de alles volbrengende 
wijsheid, enzovoort. De combinatie van 
concentratie en wijsheid, de realisatie 
van leegte, het niet meer verliezen van 
realisaties die zijn bereikt.  

De bouw  van een stupa is een weldaad 
voor iedereen. De volle waarde van 
deze weldaad is te vinden in de 
Kangyur, teksten die de originele lerin-
gen van Boeddha bevatten. 

In onze huidige tijd worden acht Stupa’s 
voor Wereldvrede gebouwd onder lei-
ding van Shechen Rabjam Rinpoche. 
Rabjam Rinpoche werd geboren in 1966 
en van toen hij drie jaar was kreeg hij 
onderricht van zijn grootvader: Dilgo 
Khyentse Rinpoche. 

Gedurende meer dan 25 jaar volgde 
Robjam Rinpoche zijn grootvader. Sa-
men reisden ze de wereld rond en zijn 
eerste bezoek aan het Westen had plaats 
in 1976. Begin van de jaren 1980 werd 
hij hoofd van het Shechen Tennyi Dar-
gyeling klooster in Nepal. 

Zijn grootvader, Dilgo Khyentse Rinpo-
che werd geboren in 1910 in Oost Ti-
bet. Reeds vóór zijn geboorte werd hij 
erkend als een tulku, een voorname 
incarnatie. Hij was een van de laatste 
lama’s die zijn studies en training kon 
voltooien in Tibet. 

Dilgo Khyentse was een spiritueel medi-
tatiemeester. Iemand die in staat was, 
voor allen die bij hem waren, een bron 
van liefde, vriendelijkheid, wijsheid en 
mededogen te zijn. 

Khyentse Rinpoche was een leerling van 
Kyabje Khyentse Chokyi Lodro of de 
2de Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpo-
che (1893-1959),  een groot meditatie-
meester die ontelbare leringen, zowel 
uit de Nyingma, de Sakya als de Kagyu 
tradities gaf. Deze meester sprak vaak 
over het verspreiden van wereldvrede. 
Hij gaf Dilgo Khyentse Rinpoche de 
opdracht er voor te zorgen, dat op elk 
van de acht heilige plaatsen die verbon-
den zijn met de belangrijkste gebeurte-
nissen uit Boeddha’s leven, een stupa 
zou gebouwd worden.  

1. De Lotus Bloesem stupa of de stupa 
van het opgeven in Lumbini, Nepal,  
geboorteplaats van Boeddha. 

2. De stupa van verlichting in Bodh-
gaya, India. De plaats waar Boeddha 
Verlichting bereikte onder de Bodhi-
boom.  

3. De stupa van het geven van Dharma-
onderricht, het draaien van het dhar-
mawiel, in Varanasi, India. Hier gaf 
Boeddha zijn eerste onderricht.  

4. De stupa van de zes dharma’s of de 
Stupa van Wonderen in Sravasti, 
India. Wonderbaarlijke overwinning 
van Boeddha, in een filosofisch de-
bat, op de  verschillende Dharma-
scholen.  

5. De stupa van het neerdalen uit de 
hemelen in Shankasya, India. Boed-
dha daalde neer op aarde om de 
mensen de Dharma te onderrichten. 

6. De stupa van het verenigen van de 
Sangha of het harmoniseren van af-
scheidingen in Rajagriha, India. 
Boeddha verenigde hier de klooster-
gemeenschappen die in onenigheid 
leefden.  

7. De stupa van de volledige overwin-
ning in Vaishali, India. Boeddha 
overwon, door een meditatie op 
Liefde, alle duistere krachten. 

Jaargang 2 - Nummer 11 
November 2007 

Vervolg op pagina 8 

Dilgo Khyentse Rinpoche 

www.havelshouseofhistory.com/Autographs%20of%... 

De stupa van Verlichting in Bodhgaya, India 

 http://www.pcddallas.org/
Budda_Nature_by_Dilgo_Khyentse_Rinpoche.htm 
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dit moeilijkheden zou teweegbrengen in 
het gezin. Nangsa wou ook geen wrij-
vingen tussen vader en dochter. Nangsa 
kon enkel wenen, wanneer ze alleen 
met haar baby, in de kamer was. En ze 
was eigenlijk wel blij dat hij geboren 
was, want ze wist dat, indien hij er niet 
was geweest, ze zich had teruggetrok-
ken om als kluizenaar te leven. 

Op een dag zaten Nangsa, haar baby en 
Dakpa Samdup in de tuin. Dakpa sliep 
en Nangsa weende. Een traan viel in het 
oor van Dakpa en maakte hem wakker. 
Toen hij Nangsa zag wenen eiste hij een 

verklaring. Nangsa dacht dat het geen 
kwaad kon toch iets te vertellen over de 
houding van haar schoonzus. Ze vertelde 
ook dat ze heimwee had naar haar thuis 
en haar ouders. Dakpa begreep dat ze 
reeds lang haar ouders niet had gezien 
en stemde toe dat ze naar huis ging. Wat 
betreft de houding van zijn zus, dat zou 
hij onderzoeken en indien het waar was, 
zou hij haar vragen om Nangsa met res-
pect te willen behandelen. 

“Als je duizend insecten en wor-
men in zakken hebt, en je gaat 
drie maal met ze rond de stoepa, 
dan zul je ze niet alleen redden 
van de lagere bestaanswerelden, 
maar ze zullen ook de oorzaken 
voor verlichting creëren. Deze rond-
gangen worden de oorzaak van 
hun verlichting, voor het bereiken 
van bevrijding van samsara, om 
een goede wedergeboorte te verkrij-
gen in hun volgend leven. Dus ie-

dere keer als je met ze rondgaat, 
schenk je al die duizend insecten 
en wormen de verlichting, bevrij-
ding en een goede wedergeboorte. 
Ook is er niet slechte één enkele 
stoepa, maar velen, en iedere stoepa 
bevat heel veel 'vier relikwie man-
tra's'. Dus voor zoveel mantra's en 
stoepa's er zijn, met iedere rond-
gang geef je hun even zovele oorza-
ken voor de verlichting, bevrijding 
van samsara, geluk in volgende 
levens aan alle insecten die je hebt. 
Je schept de oorzaak voor hun onge-
lofelijke, ongelofelijke, ongelofelij-
ke zuivering en voor hen om posi-
tieve energie te verzamelen - en 
daarnaast twijfelloos ook voor je-
zelf." 

Lama Zopa Rinpoche 

De afbeeldingen van de 8 stupa’s: 

www2.bremen.de/.../Icono/stupa/
Stupa-eight.htm 
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Vervolg van dit verhaal verschijnt 
in een volgend nummer 

Shechen Rabjam Rinpoche met zijn grootvader Dilgo Khyentse 
Rinpoche 

 www.users.bigpond.com/muir_pmg/odiyana/images... 

Stupa van Verlichting - Bodhgaya 

www.kamalashila.de/news.htm 

De grote Lotus Bloesem stupa - Lumbini  

www.dharma-media.org/.../2004feb26.html 

Stupa van Wonderen - Sravasti 

www.visiontour.info/gifs/sravasti-stupa.jpg 

vervolg van pagina 4 

Nangse Obum 
Lieve Opgenhaffen  

"Als doen even gemakkelijk was als weten wat goed is,  
zouden kapelletjes kerken zijn en daglonerswoningen vorstenpaleizen." 

William Shakespeare  Engels toneelschrijver en dichter (1564-1616) 
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Een nazomerse dag met veel geïnteresseerden, 23 september 2007 op het FVG in Wilrijk 

Landdag van de Belgische Theosofische Vereniging 
Michaël de Vreugd en Guido Hoste, fotografen (de datum op de foto’s is onjuist) 
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Door het prachtige weer werd besloten het vol-
gende onderdeel van het programma in de prach-
tige tuin te laten doorgaan. Dat volgende deel 
was het Symposium, dus een wetenschappelijke 
gedachtewisseling, ingeleid en verzorgd door 
verschillende sprekers. Spijtig genoeg werden die 
toespraken gehinderd door verkeerslawaaiover-
last. Gelukkig konden we terugvallen op de ons 
ter hand gestelde gedrukte vertalingen in zoverre 
dat we toch alles konden volgen. Vragen uit het 
publiek werden zeker afdoende beantwoord.  

De Voorzitter van de Loge Witte Lotus, Jan Jelle 
Keppler, bedankte de sprekers en de deelnemers. 
Daarna werd de Landdag beëindigd zoals hij 
begonnen was: koffie/thee en koek. Besluit: een 
meer dan geslaagde Landdag! 

Theosofische Landdag op 23 september 2007, een verslag van een deelnemer 

« Ethiek als brug tussen Oost en West » 
Roger Peere, Tak Vrede, Gent 

Voor degenen die "de Stem van de stilte" (HPB) 
en "het Licht op het pad" (MC) twee werken 
over ethiek en inwijdingen kennen; daarin is de 
Stilte alomtegenwoordig, of ze komt letterlijk 
ter sprake of ze wordt verondersteld door een 
houding. Immers tijdens de inwijding, adviseren 
de etappes "onwetendheid - scholing - wijsheid" 
aan de kandidaat die zich klaar voelt om een 
hogere graad van de kennis te ontvangen, de 
stilte te bewaren, te zwijgen, binnenin te kijken, 
om zo beter een nieuw "licht van leven" te ont-
vangen.  

In de eerste bladzijdes van "de Stem van de stil-
te", wordt gezegd "alle gedachten te laten ver-
stommen en heel je aandacht op de meester te 
richten die jij nog niet kent maar waarvan jij een 
voorgevoel hebt". "Alle gedachten laten ver-
stommen ", deze uitdrukking betekent niet ze te 
verstikken of ze te herleiden tot de onbeweeg-
lijkheid van de geest, maar wel ze te transcende-
ren volgens ons niveau van bewustzijn.  

Zoals in de Vrijmetselarij wordt gezegd, moet 
men zijn Ruwe Steen bijvijlen en de Leerling 
wordt tijdens zijn stage, tot de stilte gemaand. In 
een opzet zoals de onze moeten wij eveneens ons 
aan de stilte wijden door te Luisteren naar, en te 
Observeren wat ons omgeeft. De intellectuele 
onwetendheid, is de eerste bewustwording, om 
zich naar de intelligentie te richten die het moge-
lijk maakt om in stilte te begrijpen en de inspan-
ning om ootmoedig tot kennis te komen. 

Zo wordt de onwetendheid een van de werktui-
gen die ons mentale lichaam openmaakt voor 
nieuwe ontdekkingen of herontdekkingen. De 

Theosofische Landdag op 23 september 2007, een bijdrage 

« Ethiek als brug tussen Oost en West » 
Serge Budahazi – Branche « Science de la Vie » Charleroi 

Waar de voorafgaande (en ook daaropvolgende) 
dagen gekenmerkt werden door een allesbehalve 
mooi weer, waren de weergoden ons die dag 
zeer gunstig gezind en genoten we van een zon-
overgoten dag. Ook wat de keuze van plaats 
betreft, Wilrijk, zaten we safe, want uitgerekend 
op die dag was Antwerpen autovrij. Beter dan in 
het verleden was het nu werkelijk Landdag, met 
Vlaamse, Brusselse en Waalse vertegenwoordi-
ging, zowel vanuit onze loges in Charleroi als in 
Luik. Zelfs een Nederlandse afvaardiging, uit 
loge Amsterdam, was present. 

De dag begon met het nuttigen van koffie/thee 
en koek. De Landdag ging dus door in Wilrijk, in 
het gebouw van de Faculteit voor Vergelijkende 
Godsdienstwetenschappen (FVG). De verwelko-
ming en inleiding werd verzorgd door de heer 
Chris Vonck, rector van de FVG. Hij gaf een 

afdoende uitleg over het reilen en zeilen van de 
faculteit met zijn goede en ook minder goede 
kanten, zoals bijv. het gebrek aan de broodnodige 
subsidies om de Faculteit op volle toeren te laten 
draaien. 

En dan was het de beurt aan de heer Nos Reyhani 
van de Bahá’í wereldreligie, tevens docent aan de 
FVG. De heer Nos Reyhani belichtte de gelijke-
nissen maar ook de tegenstellingen in dit onder-
deel van de filosofie dat zich bezig houdt met de 
menselijke moraal. De teksten werden ook ge-
projecteerd en er gebeurde simultane vertaling 
voor de Franssprekende deelnemers. 

Dan volgende de vegetarische lunch, spijtig ge-
noeg door omstandigheden laat opgediend, maar 
in die tussentijd waren er persoonlijke gesprek-
ken en kennismakingen onder de deelnemers. 

wijsheid waarin de scholing en de meditatie zich 
ten gunste van de kandidaat, die in tijdruimte van 
de stilte evolueert, plooien. Want de stilte is het 
woord van het ongezegde; en een woord in een 
tempel, in een inwijdingsgenootschap overge-
bracht, steekt het de tijdruimte over door haar 
trilling.  

"Stilte is niet zwijgen maar anders spreken"  (het 
doel van de Inwijding, Maison de vie, Editions du 
Rocher, 1990).  

Als wij het ongezegde woord beluisteren of de 
innerlijke stilte; wil dat tegelijkertijd zeggen dat 
deze stilte deel uitmaakt van onze vijf zintuigen 
die ons kunnen helpen om ons te onthechten, 
evenals de Mens die zich in het centrum van de 
fonkelende Ster bevindt die zijn innerlijke krach-
ten ontplooit die aan de wetten van het Heelal 
zijn gebonden.  

Horen-voelen-zien-smaken-ruiken, die naarge-
lang onze aandacht en concentratie ons naar een 
nieuwe kennis leiden die aan de onderscheiding 
moet gebonden zijn als zij bewust wordt beleefd. 
De stilte is een onscheidbare metgezel van een 
opzet vervuld van ethiek, inwijding en spirituali-
teit, om niet te zeggen Theosofie. Net zoals "de 
Metgezel reiziger" die reizen maakt, ontmoetin-
gen heeft, en in een geest van broederschap 
uitwisselingen doet. Het zijn ook experimenten 
die wij dagelijks delen, waarin wij ons voortdu-
rend in vraag moeten stellen, terwijl we de vrij-
heid van bewustzijn van de anderen eerbiedigen.  

In "Licht op het Pad" (p 24)"luistert naar het lied 
van het leven" dat ons uitnodigt om onszelf te 

verdiepen, om te luisteren. Dit doet ons denken 
aan een alchemistische stelling "bezoek het bin-
nenste van de aarde, en door te her-
zien/herdenken zal je de verborgen steen ont-
dekken".  

Herzien, aanpassen, verenigen, kans geven aan 
een beter inzicht in zichzelf en de anderen: zon-
der dat kan men de wijsheid niet bereiken. Be-
grijpen door te vergelijken, maar ook door zich 
op het axioma van een universeel, humanistisch 
en spiritueel opzet te baseren. Het is aan deze 
momenten van nadenken dat onze innerlijke 
stilte heel zijn belang ontleent, want onze opzet 
leidt tot de ontdekking van het gekende en het 
ongekende, en wij moeten ons werk op deze 
grondvesten bouwen.  

Kortom: de stilte bewaren en naar de innerlijke 
stilte luisteren, nodigen ons uit tot de ontwar-
ring, en tot de rijping van onze gedachten, die 
zich in ons bewustzijn schetsen om zo de Eenheid 
te bereiken. De innerlijke stilte bereiken vraagt 
noch dogma, noch geloof, maar de klare uitbouw 
van onze gedachten en onze ziel die in de vertica-
le en horizontale hoofdlijn worden georiënteerd.  

Wij zouden kunnen zeggen dat de stilte de spie-
gel van onze ziel is. Zowel in het Oosten of in 
het Westen kan, afgezien van wat hierboven 
werd gezegd, "stilte op zichzelf een plaats opvul-
len".  

De stilte is als een leegte die niet zonder leven is, 
want de wetenschap leert ons dat er geen leegte 
is. Er bestaat niet-zichtbare materie en dus maakt 
de lichamelijke en innerlijke stilte deel uit van 
deze benadering, die verder gaat dan het principe 
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Gent en Luik. Zij organiseren 
met grote regelmaat voor-
drachten en studiebijeenkom-
sten en sommige, waaronder 
Antwerpen, beschikken tevens 
over een uitgebreide biblio-
theek. De voornaamste taak 
van de vereniging bestaat erin 
gelijkgestemde mensen bij 
elkaar te brengen en hen te 
stimuleren in hun zoekproces 
naar waarheid. 

Loge Antwerpen werd opge-
richt in 1899. 

De Theosofische Vereniging 
werd opgericht te New York 
op 17 November 1875. Haar 
internationaal hoofdkwartier is 
gevestigd te Adyar (Chennai), 
India. Zij is een ontmoetings-
plaats van zoekers naar waar-
heid en heeft afdelingen in vele 
landen over de hele de wereld.  

In Europa is een Internationaal 
Theosofisch Centrum geves-
tigd te Naarden (Nederland). 

In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, 

Loge Witte Lotus is op dit 
ogenblik de jongste loot uit de 
Belgische Theosofische familie. 
Opgericht in 2006, beoogt 
deze Loge eveneens een aan-
trekkingspool te zijn voor zoe-
kers naar en onderzoekers van 
waarheid. 

De Belgische Theosofische Vereniging 

Lezingen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 Loge Witte Lotus 

Iedereen is van harte welkom! 

04/11/2007 Prof. A.J. Malinsky Judaïsme 
02/12/2007 Frank Stappaerts Humanisme 
06/01/2008 Guido Hoste  Gilgul Neshamot: de kabbalah over transmi-

gratie van de Ziel  
03/02/2008 Lieve Opgenhaffen & Sabine van Osta  Tara deel II 
02/03/2008 Jan Jelle Keppler  De tweede doelstelling van de Theosofische 

Vereniging (Adyar) 
06/04/2008 Jan De Smedt  Geluid en genezing 
04/05/2008 Sonia Hoste  Kunst en Theosofie 
01/06/2008 Hugo Cardon Orpheus en het Orphisme 

Lijst van de zondaglezingen (onder voorbehoud) 

Vrijwill ige bijdrage 
Info: (0476) 867 401 en 
(0486) 631 997 
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Vrijheid van denken 
Instemming met haar drie 
doeleinden is de enige voor-
waarde voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van 
H.P. Blavatsky tot nu toe, 
heeft enige autoriteit om zijn 
leringen of opvattingen op te 
leggen aan leden. Elk lid heeft 
evenveel recht om zich te ver-
binden aan elke school van 
denken welke hij/zij wenst te 
kiezen, maar hij/zij heeft geen 
recht om die keuze aan een 
ander op te dringen. 

Noch een kandidaat voor enig 
werk, noch enige stemgerech-
tigde kan onverkiesbaar ge-
maakt worden of het stem-
recht verliezen wegens enige 
opvatting die hij/zij heeft of 
wegens het lid zijn van een 

Kalender 

15/11/1923 
Geboorte van Radha Burnier, 
huidig internationaal Voorzitter 
 
17/11/1875 
Stichting van de TV 
 
22/11/1838 
Geboorte van Franz Hartmann 
 
01/12/1878 
Geboorte van George Arundale 
 
15/12/1889 
Geboorte van Nilakantha Sri Ram 
 
16/12/1875 
Geboorte van Curuppumullage 
Jinarajadasa 
 
26/12/1979 
Overlijden van John Coats  

De Theosophical Society 
heeft zich wijd en zijd over 
de wereld verspreid en leden 
van alle religies zijn en wor-
den er lid van zonder dat ze 
de specifieke dogma's, lerin-
gen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opge-
ven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat 
er geen enkele lering, geen 
enkele mening is, door wie 
ook onderwezen of gekoes-
terd, die in enig opzicht voor 
enig lid van de Vereniging 
bindend is, dat er geen le-
ring, mening is die niet vrije-
lijk door enig lid mag wor-
den aangenomen of verwor-
pen. 

school van denken waartoe 
hij/zij zou behoren. Meningen 
of opvattingen geven geen 
recht op voorrechten en kun-
nen evenmin aanleiding zijn 
om strafmaatregelen te ne-
men. 

De leden van de 'General 
Council' vragen elk lid van de 
Theosophical Society ernstig 
om deze fundamentele princi-
pes van de Theosophical Socie-
ty te verdedigen, te handhaven 
en er naar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen recht te 
doen gelden op vrijheid van 
denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffe-
lijkheid en rekening houdend 
met anderen. 
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Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

"Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand." 

Lao-Tse  Chinees filosoof (+/- 600 v.C.) 

Kalender november 2007 Kalender december 2007 

01/11 Danielle Audoin: een benadering van Theosofie 

04/11 Judaïsme (door Prof. A.J. Malinsky) 

08/11 Marcus Aurelius: Overpeinzingen  

15/11 Basisbegrippen uit de Theosofie 

22/11 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom 

29/11 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom 

 

02/12 Humanisme (Frank Stappaerts) 

06/12 Danielle Audoin: een benadering van Theosofie 

13/12 Marcus Aurelius: Overpeinzingen  

20/12 Basisbegrippen uit de Theosofie 

27/12 Vrije vergadering 

Loge Witte Lotus  Antwerp Lodge  

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus program-
ma’s kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997. 

18/11 om 11u: zondagochtendlezing over “Camino: de weg” (door Bernard 
Camerlinck) 

 

16/12 om 11u: zondagochtendlezing over “Een kennismaking met kinesio-
logie” (door Agnès Lamote) 

 

 

 

 

 

Loge Antwerpen behoudt de intentie om zijn traditie van zondagochtendlezingen op 
de derde zondag van de maand levend te houden. Hierboven vindt u de aankondiging 
voor wat al vastligt. Info over volgende lezingen krijgt u wellicht in onze volgende 
nummers. 

A 

MA DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

  
 
 

 1 
DANIELLE 
AUDOIN: EEN 
BENADERING VAN 
THEOSOFIE 

2 3 
 

4 
JUDAÏSME 
(PROF. A.J. 
MALINSKY) 

5 6 
 

7 8 
MARCUS 
AURELIUS: 
OVERPEINZINGEN  

9 
 

10 11 

12 13 
 

14 
 

15 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE THEOSO-
FIE 

16 
 

17 
 

18 
CAMINO: DE 
WEG 
(BERNARD 
CAMERLINCK) 

19 20 
 

21 22 
VERTAALKLAS  
ANNIE BESANT: 
ANCIENT 
WISDOM  

23 
 

24 25 

26 27 
 

28 
 

29 
VERTAALKLAS  
ANNIE BESANT: 
ANCIENT WISDOM  

30 
 

  

MA DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

  
 

  
 

 
 

1 
 

2 
HUMANISME 
(FRANK 
STAPPAERTS) 

3 4 
 

5 6 
DANIELLE 
AUDOIN: EEN 
BENADERING VAN 
THEOSOFIE 

7 
 

8 9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
MARCUS 
AURELIUS: 
OVERPEINZINGEN  

14 
 

15 16 
EEN KENNISMA-
KING MET 
KINESIOLOGIE 
(AGNÈS LAMOTE) 

17 18 
 

19 20 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE THEOSO-
FIE 

21 
 

22 23 

24 
31 

25 
 

26 27 
VRIJE VERGADE-
RING  

28 29 30 

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen program-
ma’s kunt u terecht bij Eddy Doms: (03) 272.58.53. 

Meer op pagina 2 


