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In het eerste gedeelte van de voordracht 
over Tara, in november 2007, zijn we 
ingegaan op de oorsprong van de godin 
Tara, haar aanwezigheid in een aantal 
culturen en haar intrede in het Tibetaans 
Boeddhisme en de verschillende mythes 
waarmee die intrede geïllustreerd 
wordt. 

www.iloveulove.com/images/tara_21_emanations.jpg 

Een bijzondere uitdrukking van de Tara-
cultus in Tibet vinden we terug in het 
ritueel en de meditatie van de 21 Tara’s, 
of nog de meditatie rond alleen de 
Groene, Witte, Rode of Blauwe Tara, 
of nog de Tara Mantra, OM TARE 
TUTTARE TURE SVAHA. De Tarari-
tuelen en meditaties zoals uitgevoerd 
binnen de verschillende scholen van het 
Tibetaans Boeddhisme kunnen vaak on-
derling enorm verschillen naar de vorm 
en de interpretatie. Daarnaast kan een 
Tarabeoefening eveneens verschillen in 
functie van het doel of de motivatie 
waarmee ze wordt uitgevoerd. Vandaar 
trouwens ook dat er gesproken wordt 
van de 21 Tara’s, de 21 verschillende 
aspecten van de werking of activiteit van 
Tara in functie van de angst of het ge-
vaar dat overwonnen moet worden.  

Een aantal basiselementen komen echter 
regelmatig terug. Een basisgegeven is de 
relatie tussen Tara de Goddelijke Moe-
der en de boeddha Amoghasiddhi, één 
van de boeddha’s die we terugvinden in 
de Lotus of Mandala der Boeddhafami-

zonder echter de laatste stap naar de ver-
lichting te zetten. Na een hele poos ging 
hij toch eens kijken hoe het erbij stond en 
of zijn inspanningen en beoefeningen 
vruchten afwierpen. Helaas zag hij dat het 
er niet veel op verbeterd was en hij ver-
loor de moed en de kracht om verder te 
gaan. De Boeddha Amithaba, de heer van 
de Lotusfamilie der Boeddha’s waartoe 
Avalokiteshvara behoorde, bemoeide zich 
even en hielp Avalokiteshvara te transfor-
meren in de duizendarmige en elfhoofdige 
Chenrezig. Uit de ogen van één van die 
hoofden kwamen twee tranen: één traan 
werd Groene Tara, de andere werd Witte 
Tara. In dit verband kunnen we melden 
dat Groene Tara bekend staat als de snelle 
heldin, die doorgedreven efficiënte daad-
kracht die onmiddellijk alle euvels uit de 
weg kan helpen. 

In dit tweede gedeelte van de voordracht 
over Tara gaan we het vooral over de Ta-
rabeoefening hebben. We vangen aan met 
een korte meditatie op de Groene Tara, 
we bekijken de mantra en de zaadletter-
greep  van Tara even van nabij en lichten 
summier de meditatie en de volledige 
beoefening toe van de 21 Tara’s.  

lies waarin de Tibetaanse tradities de vijf 
boeddhafamilies structureren. De boed-
dha Amoghasiddhi, de boeddha van de 
alles-volbrengende wijsheid, in de lotus 
der dhyani-boeddha’s gesitueerd in het 
Noorden, gekenmerkt door het groene 
licht dat schijnt uit zijn hart, steeds afge-
beeld met zijn handen in de mudra van 
onbevreesdheid. De Goddelijke Moeder 
Tara is hier Amoghasiddhi’s vrouwelijke 
partner en een aantal van voornoemde 
elementen duiden in deze richting als 
we kijken naar een afbeelding van de 
Groene Tara die vaak wordt gezien als 
het basisaspect van Tara, de bron ook 
van alle andere Tara-emanaties, bekend 
om haar vermogen alle angsten weg te 
nemen.  

Of nog, vinden we Tara terug als de 
vrouwelijke evenknie van de boddhisatt-
va Avalokiteshvara, ook wel Chenrezig 
genoemd, het archetype van universeel 
mededogen. Eén van de meest bekende 
legenden gaat dat Avalokiteshvara ge-
zworen had om het bereiken van de 
verlichte staat uit te stellen zolang er 
nog wezens waren op deze wereld die 
lijden. Hij bleef dus naarstig beoefenen 

Lezing Loge Witte Lotus op 3 februari 2008 om 11 uur 

Tara  -  Deel II 
Lieve Opgenhaffen & Sabine Van Osta 
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Theosofisch Practicum op 28 januari 2008 om 20 uur 

De Zon 
Jan De Smedt & Sabine Van Osta 

In het januarinummer van Het Witte 
Lotusblad werd het aangekondigd: Op 
28 januari gaat een eerste sessie door 
van het Theosofisch Practicum. 
Centraal thema van die avond is:  

De Zon  
 

 

 

 

http://www.pgserve.demon.nl/Astro/sun.htm 
Naast een audiovisuele toelichting 
rondom hetgeen de wetenschap ons op 
dit ogenblik weet te vertellen, nemen 
we samen ook een korte capita selecta 
door uit de theosofische literatuur in 
verband met het fascinerende wezen dat  

Het Witte Lotusblad  

wij “Zon” noemen. Welke zijn de grote 
esoterische lijnen van ons zonnestelsel ? 
Wat moeten wij verstaan onder het 
woord   “Zonnelogos”? En wat zou, vanuit 
een esoterisch standpunt, de invloed van 
de Zon op ons leven hier op aarde kunnen 
zijn ? Maar ook, hoe verhoudt onze Zon-
nelogos zich tot het grotere geheel van 
universa die reeds door zovele occultisten 
uit Oost en West werden geschetst ? We 
lichten u in een oogwenk een tipje van de 
sluier van een onderwerp waar we in feite 
een heel jaar lang elke week een avond 
over door zouden kunnen gaan. 

 

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap 
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Uit The Theosophist, December 2007, “On the Watch Tower” door Radha Burnier. 

Juist (in)zicht 
Vertaling: Sabine Van Osta 

In het Oosten worden de lagere begeer-
ten de ware vijanden van de mens ge-
noemd ; omwille van zijn lagere begeer-
ten houdt de mens op te zijn wat hij zou 
kunnen zijn, hij wordt irrationeel, vindt 
argumenten om de foute dingen te ver-
antwoorden en wordt een voorstander 
van geweld. Zo komt bij een jaloers in-
dividu bijvoorbeeld het denkend vermo-
gen onder impuls te staan van persoon-
lijk verlangen waardoor we de dingen 
verkeerd zien en bijgevolg de foute han-
delingen stellen. De bekende vergelij-
king tussen een slang en een touw sug-
gereert dit principe. Als iemand een ka-
mer binnenkomt en hij meent een slang 
te zien, dan zal hij angst ervaren, agres-
sief worden of mensen uit de weg du-
wen wanneer hij tracht te vluchten. Een 
verkeerde waarneming leidt tot ellende 
en verkeerd handelen. In een industrieel 
producerende maatschappij worden de 
onwerkelijke dingen constant aangewe-
zen als de weg naar geluk. Op die ma-
nier geraakt de hele maatschappij uit 
haar evenwicht en tieren vele vormen 
van kwaad welig. Vandaar het belang 
van juist inzicht en juist en logisch han-
delen.  
Een ander welbekend voorbeeld uit de 
Oosterse literatuur is bijvoorbeeld wan-
neer een persoon in de woestijn een 
luchtspiegeling houdt voor water en het 
verlangend najaagt omdat het de enige 
manier is waarop hij zijn dorst kan les-
sen. Een andere kan nagemaakt geld ge-
bruiken om rijk te worden, terwijl hij 
uiteindelijk alleen maar gefrustreerd zal 
raken, eerder dan rijk. Vele mensen 
stellen zich geen vragen en slikken alles 
wat anderen, zoals bijvoorbeeld pries-
ters, hun voorzeggen. De wereld staat 
bol van het bijgeloof gebaseerd op aller-
lei vormen van zinsbegoocheling.  
We dienen ons dus terecht de vraag te 
stellen wat we eigenlijk waarnemen. 
Wordt onze visie verstoord door de be-
wegingen van onze psyche, door verbor-
gen begeerten, onderbewuste ambities 
of andere elementen in onze geest ? Dit 
is geen abstracte of metafysische vraag 
maar eerder een praktische. Zelfs in het 
dagelijks leven zien mensen dezelfde 
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dingen op een verschillende manier. Als 
men de getuigen van een verkeersonge-
luk vraagt wat er precies gebeurd is, dan 
zullen er waarschijnlijk vele verschillen-
de versies zijn van het relaas, omdat de 
mensen niet op dezelfde manier waarne-
men. Wie heeft er dan het juiste ver-
haal? Stel dat er een mooi kalf staat in 
een wei. Een waarnemer kan een dier 
op vier poten zien en zegt: “Dat is een 
kalf.” Een andere waarnemer ziet een 
mogelijkheid tot winst en zal onmiddel-
lijk gaan bedisselen hoe hij deze winst in 
zijn bezit kan krijgen waarbij het feit dat 
het om een dier gaat naar de achter-
grond wordt verdrukt of zelfs helemaal 
verdwijnt. Een tijdje geleden zat een 
vrouw naast me in de trein door Zuid-
India, een regio met veel mooie tropi-
sche wouden. Ik zei haar: “wat een mooi 
woud!” Ze antwoordde: “Ja, het levert 
ons zeer goed hout.” Ze zag het woud 
reeds als dood, droog hout. Dit is ook 
wat er gebeurt met iemand die een koe 
of een kip bekijkt in functie van het geld 
dat deze kunnen opleveren. Of iemand 
kan naar een levend wezen kijken louter 
vanuit gastronomisch standpunt. Som-
migen zijn zeer lief voor hun huisdier 
maar zien alleen voedsel wanneer ie-
mand hen een stuk vlees voorschotelt. 
Deze zienswijze is algemeen verspreid – 
mensen zien een levende entiteit in 
functie van wat dit dier of dit woud hen 
kan opleveren. Zienswijzen kunnen 
soms volledig verdraaid zijn, of geïnspi-
reerd door mode of verbeelding. Zo zal 
een Hindoe bijvoorbeeld een koe be-
schouwen als een teken van voorspoed, 
zijn aandacht en goede zorgen waardig, 
terwijl hij wreed is ten opzichte van an-
dere dieren. Alle illusies veroorzaken 
ellende.  

We weten hoe verschrikkelijk godsdien-
stige verdrukking kan zijn omdat deze er 
overal ter wereld hetzelfde uitziet. In 
India voeren miljoenen mensen rituelen 
uit waarvan zij de echte betekenis niet 
kennen. Er wordt hen verteld dat, als zij 
deze rituelen uitvoeren, hen een of an-
dere vorm van voordeel ten deel zal val-
len, of dat een of ander ongeluk afge-
wend kan worden. Zo was er het geval 

van een jonge vrouw 
met een baby die van 
een priester te horen 
had gekregen dat een 
bepaalde vorm in de 
haarlijn van het kind 
een slecht voorteken 
was. De priester kreeg 
de toelating om veel 
geld te spenderen aan 
het bestrijden van de nadelige gevolgen 
van de haarlijn van de baby! Sociale con-
ventie en bijgeloof dwingen mensen ertoe 
om op dergelijke wijze uitgebuit te wor-
den. Illusies zijn niet altijd geïnspireerd 
door godsdienst maar kunnen ook politiek 
van aard zijn. Neem Marx. Velen dachten 
dat zij een nieuwe welvarende wereld in 
het leven gingen roepen door hem te vol-
gen; in feite gebeurde het omgekeerde. 
Tirannie kan ontstaan door sociale dwang, 
psychologische, financiële of andere pro-
blemen. Daarom is het zo belangrijk om 
de geest vrij en ongeconditioneerd te hou-
den. 

Conditionering in de Indische tra-
ditie 

In de Indische traditie wordt gewaar-
schuwd tegen conditionering vanuit drie 
bronnen. Een eerste bron wordt gevormd 
door onze omgeving, het milieu waarin 
we opgroeien. Van jongs af aan doen we 
bepaalde ideeën op, en leert het denkver-
mogen dat de waarheid gelegen is in het-
geen waarin de mensen doorgaans gelo-
ven. In Aan de voeten van de Meester wordt 
gezegd dat niets waar is alleen maar om-
wille van het grote aantal mensen die erin 
geloven. Duizenden mensen kunnen gelo-
ven dat vrede bewerkstelligd wordt door 
oorlog te voeren. Aldus wordt op een ef-
ficiënte manier haat en wantrouwen ge-
kweekt die op hun beurt de voedingsbo-
dem zijn voor nog meer oorlogen en het 
daarmee gepaard gaande lijden. We moe-
ten ons er dus voor hoeden om niet zo-
maar te geloven wat anderen zeggen of 
geloven, maar doen er beter aan de din-
gen rustig te overdenken alvorens ze aan 
te nemen. De Boeddha zei: “Neem niet 
klakkeloos voor waar hetgeen je gelezen 

Vervolg op pagina 5 
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Een klein kerkgenootschap binnen het Christendom  

De Vrij-katholieke Kerk 
Christian Vandekerkhove 

Het Christendom is de grootste wereld-
religie. Ongeveer 33 % van de wereldbe-
volking is lid van een of andere christelij-
ke kerk. D.w.z. dat een derde van de be-
volking gelooft in Jezus Christus. De 
rooms-katholieke kerk telt ongeveer één 
miljard christenen. Dit ligt ver boven de 
342 miljoen protestanten en de 215 mil-
joen orthodoxen. De overige christenen 
behoren toe het anglicanisme, de evange-
lische kerken of tot een aantal kleinere 
christelijke kerken. 

 

 

 

 

 

 
 

nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-chr... 

Binnen het christendom zijn verschillende 
strekkingen, elk met een eigen visie op de 
figuur van Jezus en zijn relatie tot de Va-
der en de Geest. De historische oorsprong 
hiervan is terug te vinden in de eerste 
eeuwen van het christendom. Geloofsbe-
lijdenissen werden vastgelegd tijdens con-
cilies. Zij die zich aan die ideeën hielden 
werden ‘orthodox’ genoemd. Het Oosten 
en het Westen ontwikkelden een eigen 
koers. Jezus werd op een mystieke en de-
votionele wijze benaderd in het Oosten. 
Het Westen was meer bekommerd om 
systematische theologische concepten zo-
als zonde en verlossing. Een discussie over 
het statuut van de Geest dreef de beide 
kerken uiteen. 
In 1054 ontstond een schisma. De Wes-
terse kerk beschouwde zichzelf als de uni-
versele kerk. Ze kende het primaatschap 
toe aan Rome en werd later bekent als de 
‘rooms-katholieke kerk’. In het Oosten 
behield men de term ‘orthodox’ en werd 
later de oosters-orthodoxe kerk. 
Binnen de rooms-katholieke kerk ontston-
den, in de 16de eeuw, interne conflicten. 
Geïnspireerd door de Duitse Maarten 
Luther, tekende een aantal denkers 
‘protest’ aan tegen de gangbare katholieke 
praktijken. Ze verzetten zich tegen de tus-
senschakels (bisschoppen, priesters,  enz.) 

Jaargang 3—nummer 2 

Februari 2008 

tussen God en de gelovigen. Volgens 
deze ‘protestanten’ kan elke gelovige di-
rect in contact komen met God en kan 
elke gelovige gered worden. De enige 
voorwaarde is GELOVEN en dat geloof 
kan verkregen worden door de Bijbel als 
het geïnspireerde Woord van God te be-
studeren. De protestanten kennen geen 
hiërarchische kerkstructuur. In de af-
zonderlijke gemeenten geldt een over-
legmodel met grote autonomie. Die 
vrijheid zorgt voor heel veel verschillen-
de strekkingen: lutheranen, calvinisten, 
presbyterianen, baptisten, Eén van deze 
strekkingen groeide uit tot een aparte 
stroming binnen het christendom: het 
anglicanisme.   
De Engelse koning Hendrik de achtste 
(1509-1547) verlangde een mannelijke 
erfgenaam. Toen dat niet lukte eiste hij 
ontbinding van zijn kerkelijk huwelijk 
met Catharina van Aragorn. De paus van 
Rome weigerde en de koning liet zich in 
zijn hoedanigheid van vorst uitroepen 
tot het enige hoofd van de kerk van En-
geland. Zo scheurde de Engelse kerk  
zich af van de rooms-katholieke kerk. 
Later zou de kerk van Engeland ook ef-
fectief een eigen koers varen. Heel ge-
leidelijk aan raakten de Engelse konin-
gen meer onder de invloed van het pro-
testantisme, waarin toch katholieke ele-
menten werden behouden. 
Een van de kleine christelijke kerken is 
de Vrij-katholieke Kerk (VKK). Een on-
afhankelijk kerkgenootschap, ontstaan 
uit een reorganisatie van een klein oud-
katholiek kerkgenootschap in Engeland. 
De VKK telt slechts enkele honderddui-
zenden leden  en is een vrij onbekend 
kerkgenootschap binnen de Christelijke 
familie. 
Haar deels theosofische signatuur heeft 
overigens voor een zeker ostracisme ge-
zorgd in de katholieke en protestantse 
wereld. 
Met de term katholiek profileert ze zich 
als een deel van de katholieke of univer-
sele kerk, terwijl het prefix Vrij de na-
druk legt op het vrijzinnige element in 
deze Kerk. 
De VKK heeft immers geen dogma’s. 

Er zijn wel een hele reeks leerstellingen, 
die vaak overeenkomen met die van de 
andere christelijke kerken, maar een lid 
van deze kerk is er niet dogmatisch aan 
gebonden. Ieder kan, volgens eigen in-
zicht en geweten, elk van deze leerstel-
lingen ofwel letterlijk nemen, ofwel 
symbolisch. 
Een andere typische eigenschap van de 
VKK is de open communie. 
Bij de meeste katholieke en orthodoxe 
kerken is de communie slechts toegela-
ten voor mensen die gedoopt zijn en 
zich hierop hebben voorbereid door 
middel van biecht en absolutie. In de 
VKK kan eenieder die met respect het 
altaar betreedt deel hebben aan de com-
munie. 

Wat de VKK ook on-
derscheidt van de mees-
te andere katholieke 
kerken, is de gelijke be-
handeling van man en 
vrouw. Zoals in het 
protestantisme wordt 
van de geestelijkheid 
geen celibatair leven 
geëist. 

Via de Oud-katholieke Kerk en de Oud-
Rooms-Katholieke Kerk, waaruit ze is 
ontstaan, hangt de VKK aan de Moeder-
kerk, de hoofdstam van waaruit alle 
christelijke kerken zijn ontstaan. 
Langs deze weg maakt ze dus ook aan-
spraak op de apostolische successie, de 
ononderbroken wijdingslijn van alle 
priesters, die reeds generaties lang via  
de bisschoppen wordt doorgegeven en 
haar oorsprong  -  wellicht symbolisch  -  
vindt in de aanstelling van Petrus door 
Jezus. 
De Voorzittend Bisschop, die door de 
Bisschoppelijke Synode wordt verkozen, 
heeft geen macht over de bisschoppen, 
doch voert de beslissingen uit die door 
deze synode democratisch worden geno-
men. 
Historisch werd de VKK in 1916 ge-
s t i c h t  d o o r  d e  b i s s c h o p p e n 
C.W.Leadbeater (1847-1934) en  
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Uit The Theosophist, December 2007, “On the Watch Tower” door Radha Burnier  -  vervolg van pagina 3 

Juist (in)zicht 
Vertaling: Sabine Van Osta 

nale ondernemingen vernietigen de 
middelen van bestaan van zeer arme 
mensen. We zouden overleven moeten 
zien als een deel van het levensspel want 
als niemand overleeft, dan houdt alles 
op. Overleven is gekoppeld aan een ge-
zonde vorm van instinct. Als een bak-
steen naar beneden valt, dan zullen we 
allemaal opzij springen opdat de bak-
steen ons niet zou raken. Daar is ui-
teraard niets mis mee. Maar wanneer 
overleven omgezet wordt in ambitie of 
zelfs in obsessie, dan eindigt dit overle-
ven in louter zinsbegoocheling. De 
noodzaak van overleven brengt blijkbaar 
geen egoïsme met zich mee. 
Is egoïsme een soort van zonde ? In som-
mige religies wordt een theorie naar 
voor gebracht waarin gesteld wordt dat 
we de oorzaak van egoïsme niet kunnen 
achterhalen. We kunnen egoïsme echter 
wel stoppen. Egoïsme is misschien wel 
de beste manier om jezelf ongelukkig te 
maken, omdat we ons dan volledig bui-
ten de harmonie van het universum 
plaatsen. We dienen ons derhalve geen 
zorgen te maken omtrent de oorzaak 
van egoïsme, we zien hier en nu reeds 
dat egoïstisch gedrag uiteindelijk con-
flicten veroorzaakt. Ze gaat schuil achter 
bijna iedere vorm van menselijke activi-
teit, deze “ik”-heid die een gevoel van 
belangrijkheid geeft aan iemand of die 
ervoor zorgt dat iemand zich gekwetst 
of verworpen voelt, of eender welk an-
der gevoel geeft. 

 

hebt in de schriften, hetgeen mensen 
rondom je zeggen, of hetgeen je ouders 
je zeggen, of hetgeen ik je zeg. Denk er 
eerder over na, gebruik je vermogen tot 
redeneren, bekijk de kwestie zorgvuldig 
en/of stel ze in vraag.” Daarom wordt 
de leer van de Boeddha ook wel de 
“kom en zie” leer genoemd, “Kom en 
zie, en onderzoek zelf.” 

www.grenswetenschap.nl  
Een andere belangrijke conditionerende 
factor is het woord. Het woord “boom” 
is zelf geen boom. Dit wordt vaak niet 
begrepen bij het gebruik van woorden. 
We zeggen “ik hou heel veel van je.”, en 
we denken dat dit een feit is, maar het 
zou wel eens helemaal niet waar kunnen 
zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan 
om een kortstondig moment van aan-
trekking, het kan zelfs gewoon een 
kwestie van eigenbelang zijn dat in het 
onderbewuste schuil gaat. Mensen zeg-
gen soms dat ze gelukkig zijn, maar wat 
bedoelen we met “gelukkig”? Gaat het 
om plezier, vertier ? We stellen niet in 
vraag hetgeen we bedoelen. Woorden 
kunnen op die manier heel misleidend 
zijn. 
De derde bron van conditionering is het 
lichaam. Bepaalde soorten voedsel ma-
ken het lichaam en de hersenen nogal 
sloom, andere soorten voedsel maken 
het eerder onrustig. Raciale kenmerken 
spelen ook een rol. We worden immers 
ook geconditioneerd door genetische 
overlevering.  
Dit zijn dus de drie voornaamste bron-
nen van conditionering: het lichaam, 
woorden en onze leefomgeving. Het 
staat ons natuurlijk vrij om over andere 
bronnen van conditionering na te den-
ken, zoals bijvoorbeeld het (lange ter-
mijn) geheugen.  In een bepaald stadium 
van de evolutie, voorafgaand aan het 
menselijk stadium van evolutie, moesten 

alle wezens angst aanleren. Kleine dieren 
die ongecontroleerd het nest uitkomen 
zullen gestraft worden door hun moeder 
omdat ze door hun vlucht uit het nest ge-
makkelijke prooien zijn voor roofdieren. 
Angst maakt dus deel uit van de geconditi-
oneerde hersenen die wij hebben geërfd 
uit een ver verleden. 
Misschien moeten we ons vooral realise-
ren dat de meest misleidende factor wel 
het “ik” is, het gevoel los te staan van de 
rest. Dit noemen we egoïsme, een gevoel 
dat vervormt, stoort en misleidt. Begint 
dit bij het overlevingsinstinct? Wanneer 
we een boek lezen bijvoorbeeld, dan zien 
we soms een heel kleine mijt over de pa-
gina kruipen. Als we onze vinger erop 
houden, dan zal het proberen te ontsnap-
pen, omdat zelfs zo’n kleine mijt er zich 
van bewust is dat het gevaar uit de weg 
moet gaan. Er wordt niet bij nagedacht, 
deze reflex zit gewoon ingebakken in de 
natuur. Is het deze drang tot overleven, 
dat egoïsme in het leven roept of naar 
voor brengt? Dieren lijken nochtans niet 
egoïstisch te zijn, terwijl zij juist diegenen 
zijn die hard moeten vechten om te over-
leven.  
Door een verkeerde wijze van denken ge-
ven mensen misschien wel een kunstmati-
ge betekenis aan het woord “overleven”. 
Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde som 
geld belangrijk zijn om te overleven, maar 
in de geest van vele mensen wordt dit 
geld een eindeloos doel op zich. Mensen 
met bergen geld zijn nog steeds bezig met 
het vergaren van meer geld en multinatio-
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James Ingall Wedgwood (1892-1950). 

De inbreng van beide stichters was on-
der meer het theosofisch gedachtegoed 
en dus de esoterische interpretatie van 
de religie, maar ook de resultaten van 
het helderziend onderzoek naar de wer-
king van liturgie en sacramenten in de 
ijlere gebieden. 

Deze deels theosofische origine zorgt 
wel eens voor misverstanden. 

Er dient met nadruk te worden gesteld 
dat slechts een minderheid van de theoso-
fen lid zijn van de Vrij-katholieke Kerk en 
minder dan de helft van de leden der VKK 
theosoof zijn! Formeel hebben de twee 
bewegingen ook geen banden. 
 

Dit artikel kan u integraal vinden,  met vermelding van 
de voetnoten, op de website van Loge Witte Lotus: 

 http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium 

Een klein kerkgenootschap binnen het Christendom  - vervolg van pagina 4  

De Vrij-katholieke Kerk 
Christian Vandekerkhove 
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4. Geestelijke betekenis van de 
wetten van het Universele Huis 
van Gerechtigheid 

 In alle religies treffen we het verschil 
aan tussen de letter en de geest van de 
wet. De wet, zoals in woorden gefor-
muleerd, heeft een geestelijke achter-
grond. Achter een geschreven wet zit 
geen willekeur, doch een spirituele wet-
matigheid. 

In het Bahá’í-geloof is het niet anders: 
Bahá’u´lláh en ‘Abdu’l Bahá besteden 
veel aandacht aan het uitleggen en be-
klemtonen van de geestelijke achter-
gronden en motivaties van de wetten. 
Het is daarom interessant om te zoeken 
naar de geestelijke achtergrond van de 
wetten in het Bahá’í-bestuurstelsel, in 
casu de wetten inzake de Huizen van 
Gerechtigheid. 

Een eerste, algemene opmerking over 
de geestelijke betekenis van deze wetten 
vinden we terug in de inleiding van het 
Heiligste Boek: 

De relatie tot God van iedere ziel afzonder-
lijk en de vervulling van haar geestelijke 
bestemming is steeds het uiteindelijke doel 
van de godsdienstwetten 

De verkiezing van het UHG gebeurt 
zonder propaganda en in geheime stem-
ming. De bedoeling hiervan is wellicht 
alle politiek en persoonlijke propaganda 
uit de verkiezing te weren. Immers, het 
betaamt hun die gezag hebben in alles 
gematigdheid te betrachten. Het is dus 
de bedoeling dat de kiezers zelf onder 
meer op basis van deze kwaliteit de kan-
didaten gaan verkiezen. 

De oprichting van de diverse Huizen van 
Gerechtigheid en dus onder meer van 
het UHG werd op verschillende niveaus 
voorafgegaan door de resp. Geestelijke 
Raden. 

Deze trapsgewijze ontwikkeling van het 
Bahá’í-bestuurstelsel is op volgende 
geestelijke wet gebaseerd: Wanneer de 
positie en de doelen van het Bahá’í-geloof 
beter begrepen en vollediger erkend worden, 
(zal de naam Lokale Geestelijke Raad) gelei-
delijk aan vervangen worden door de blijven-
de en juistere aanduiding van Huis van Ge-
rechtigheid. 

wille van, of in naam van religieuze ver-
schillen! 

Het Bahá’í-geloof heeft bovendien altijd 
gepleit voor een universele taal, die de 
mensen dichter bij elkaar moet brengen. 

Om de veiligheid van de mensen en een 
gunstig kader voor hun ontplooiing te 
garanderen, heeft de wereld een internati-
onale orde nodig, iets waarvoor het Ba-
há’í-geloof reeds in de 19de eeuw opriep, 
lang voor het ontstaan van de Volkeren-
bond en de Verenigde Naties. Het Heilig-
ste Boek verklaart in die zin: Zij die door 
God met inzicht zijn begiftigd, zullen gerede-
lijk erkennen dat de door God bepaalde voor-
schriften het hoogste middel vormen voor de 
handhaving van orde in de wereld en de veilig-
heid van haar volkeren. 

6.Conclusie 

Het Universele Huis van Gerechtigheid is 
de topsteen van een piramidaal georgani-
seerde structuur, die van lokaal tot plane-
tair niveau de verantwoordelijkheid heeft 
het Bahá’í-geloof voor bezoedeling en 
degeneratie te vrijwaren. Daarnaast moet 
ze over een aantal praktische zaken wa-
ken, zoals het creëren van een maatschap-
pij, waarin elk individu zich harmonisch 
kan ontplooien op een spirituele en mens-
waardige manier. Dit omvat dus onder 
meer maatschappelijke realisaties zoals 
onderwijs, sociale voorzieningen, opvoe-
ding, bestrijding van de armoede, orde in 
de wereld, enz. 

 
Dit artikel kan u integraal vinden,  met 
vermelding van de voetnoten, op de websi-
te van Loge Witte Lotus: 

 http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium 

Het lijkt dus nog niet gepast en aan-
vaardbaar dit in een eerder stadium te 
doen. 

Het Bahá’í Huis van Aanbidding in Ashkabad, 
Centraal Azië, in 1962 gesloopt. 

www.bahai.org/ 

Verder is het duidelijk dat het functio-
neren van de individuen in de Lokale en 
Nationale Geestelijke Raden, alsmede 
de leden van het universele Huis van 
Gerechtigheid, geleid en geïnspireerd 
wordt door religieuze waarden. Deze 
waarden komt men tegen in de wijze 
van beraadslaging (consultatie), besluit- 
en beleidsvorming en uitvoering. Een 
voorbeeld hiervan vinden we in het hei-
ligste Boek: 

“Het is hun plicht samen te beraadslagen en 
terwille van God rekening te houden met de 
belangen van Zijn dienaren zoals zij reke-
ning houden met hun eigen belangen, en 
datgene te kiezen wat gepast en betamelijk 
is.” 
Of nog: 
“Daarom is ware consultatie een geestelijke 
beraadslaging in een geesteshouding en sfeer 
van liefde. De leden moeten elkaar liefhebben 
in de geest van kameraadschap, opdat er 
goede resultaten zullen zijn. Liefde en kame-
raadschap zijn de basis.” 

5.Samenwerking op wereldniveau 

De fundamentele bedoeling die het Geloof 
van God en Zijn Religie bezielt, zegt Ba-
há’u'lláh, is de belangen te vrijwaren van de 
mensheid en de eenheid van het menselijk ras 
te bewerkstelligen en een geest van liefde en 
broederschap onder de mensen te bevorderen. 

Religieuze eenheid zal bovendien mee 
bijdragen tot wereldvrede. Heel wat 
oorlogen werden immers gevoerd om-

Het Universele Huis van Gerechtigheid  -  deel 2 
Werking en geestelijke achtergronden van het bestuurstelsel in het Bahá’í Geloof. 
Christian Vendekerkhove 
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De reiziger weet zonder te reizen, 

heeft inzicht zonder te kijken, 

bereikt iets zonder te handelen. 

Lao Tse 
Chinees filosoof (600 v. C) 
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In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, 
Gent en Luik. Zij organiseren 
met grote regelmaat voor-
drachten en studiebijeenkom-
sten en sommige, waaronder 
Antwerpen, beschikken te-
vens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste 
taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen 
bij elkaar te brengen en hen 
te stimuleren in hun zoek-
proces naar waarheid. 

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

In Europa is een Internatio-
naal Theosofisch Centrum 
gevestigd te Naarden 
(Nederland). 

Loge Antwerpen werd opge-
richt in 1899. 

Loge Witte Lotus is op dit 
ogenblik de jongste loot uit 
de Belgische Theosofische 
familie. Opgericht in 2006, 
beoogt deze Loge eveneens 
een aantrekkingspool te zijn 
voor zoekers naar en onder-
zoekers van waarheid. 

De Belgische Theosofische Vereniging 

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

Iedereen is van harte welkom! 

03/02/2008 Lieve Opgenhaffen & Sabine van Osta  Tara  - deel II 

02/03/2008 Jan Jelle Keppler  De tweede doelstelling van de Theosofi-
sche Vereniging  

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 

Vrijwillige bijdrage 
Info: (0476) 867 401 
en (0486) 631 997 
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Vrijheid van denken 
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 verbinden aan elke school 
van denken welke hij/zij 
wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keu-
ze aan een ander op te drin-
gen. 

Noch een kandidaat voor 
enig werk, noch enige stem-
gerechtigde kan onverkies-
baar gemaakt worden of het 
stemrecht verliezen wegens 
enige opvatting die hij/zij 
heeft of wegens het lid zijn 
van een school van denken 

Kalender 

17/02/1926 
Eerste officiële viering Adyardag.  
 
17/02/1847 
Geboorte Charles Webster 
Leadbeater. 
 
19/02/1904 
Geboorte van Rukmini Devi 
Arundale. 
 

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 en-
kele mening is, door wie ook 
onderwezen of gekoesterd, 
die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bin-
dend is, dat er geen lering, 
mening is die niet vrijelijk 
door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. 

Instemming met haar drie 
doeleinden is de enige voor-

waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen 
geven geen recht op voor-
rechten en kunnen evenmin 
aanleiding zijn om strafmaat-
regelen te nemen. 

De leden van de 'General 
Council' vragen elk lid van de 
Theosophical Society ernstig 
om deze fundamentele prin-
cipes van de Theosophical 
Society te verdedigen, te 
handhaven en er naar te han-
delen, en ook onbevreesd zijn 
eigen recht te doen gelden op 
vrijheid van denken en van 
meningsuiting, binnen de 
grenzen van hoffelijkheid en 
rekening houdend met ande-
ren. 
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Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Wees nederig, als gij tot wijsheid wilt komen. Wees nog nederiger als gij de wijsheid bedwongen hebt.  

Helena Petrovna Blavatsky              

Kalender februari 2008 Kalender maart 2008 

03/02 Tara  - Deel II  
           (Lieve Opgenhaffen & Sabine Van Osta) 
07/02 Danielle Audoin: Een benadering van Theosofie 
14/02 Marcus Aurelius: Overpeinzingen  

21/02 Basisbegrippen uit de Theosofie 

25/02 Theosofisch Practicum 

28/02 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom 

02/03 De Tweede Doelstelling van de Theosofische Vereniging                            
(Jan Jelle Keppler) 

06/03 Danielle Audoin: Een benadering van Theosofie 

13/03 Marcus Aurelius: Overpeinzingen  

20/03 Basisbegrippen uit de Theosofie 

24/03 Theosofisch Practicum 

27/03 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom 

Loge Witte Lotus  Loge Antwerpen 

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

17/02 Wie is Bruno Gröning?  
           (Annemie Verschragen) 
 

 
16/03 Yoga en Filosofie  
            (Rama De Meester) 
 

 

 

 

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

A 

MA 
20:00-22:00 

DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

   
 

  1 
 

2 
 

3 
TARA  -   
    DEEL II  

4 5 
 

6 7 
DANIELLE 
AUDOIN: EEN 
BENADERING VAN 
THEOSOFIE 

8 
 

9 10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
MARCUS 
AURELIUS: 
OVERPEINZINGEN  

15 
 

16 17 
WIE IS BRUNO 
GRÖNING? 

18 19 
 

20 21 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE THEOSO-
FIE 

22 
 

23 24 

25 
THEOSOFISCH 
PRACTICUM  

26 
 

27 28 
VERTAALKLAS  
ANNIE BESANT: 
ANCIENT WISDOM  

29   

MA 
20:00-22:00 

DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

   
 

    1 
 

2  
2DE DOELSTEL-
LING VAN DE 
THEOSOFISCHE 
VERENIGING 

3 4 
 

5 6 
DANIELLE 
AUDOIN: EEN 
BENADERING VAN 
THEOSOFIE 

7 
 

8 9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
MARCUS 
AURELIUS: 
OVERPEINZINGEN  

14 
 

15 16 
YOGA EN 
FILOSOFIE 

17 18 
 

19 20 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE  
THEOSOFIE 

21 
 

22 23 

24 
THEOSOFISCH 
PRACTICUM 

25 
 

26 27 
VERTAALKLAS  
ANNIE BESANT: 
ANCIENT WISDOM  

28 29 30 

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

Meer op pagina 2  
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