Paul van Oyen - bankier en filosoof: Een moment met Issa…
Jezus een yogi in India? een historische speurtocht
bij centrum Iswara, Op ’t Veldje 21 te Spaubeek
Bijdrage: € 7,50
Op zondag 26 juni 2011, van 13.30 tot 16.30 uur (zaal open 13.00 u.)
inleiding en boekpresentatie ‘Het evangelie van Issa’ door Paul van Oyen
na afloop gezellig samenzijn met koffie, sap en kleine hapjes
Jezus was een Yogi en verbleef langer in India/Tibet dan in
Palestina.
We hopen u er veel over te kunnen vertellen.
Carin Biegnolé en Paul van Oyen
Conversion Productions
Provincialeweg 36 1108 AB
Amsterdam Z.O. 020 452 70 30
info@conversion.nl www.conversion.nl

Lees nu alles over de vergeten jaren van Jezus op

www.evangelievanissa.nl

Jezus hield van vrouwen
De tijdgeest van vandaag vraagt om vrouwenparticipatie in het maatschappelijk bestel.
Vrouwenparticipatie is een van de grote verworvenheden van de maatschappelijke
ontwikkelingen sinds het begin van de vorige eeuw. Eindelijk werden vrouwen uit een
millennia oud isolement gehaald. Vanaf het vroegste ontstaan van de kerk als organisatie
hebben de kerkelijke leiders zich tot het uiterste ingespannen om de rol van de vrouw binnen
de kerkgemeenschap te marginaliseren. Dit was een hele klus die meer dan driehonderd jaar in
beslag nam. Jezus zelf had immers het duidelijke voorbeeld gegeven dat hij de aanwezigheid
van vrouwen om zich heen zeer op prijs stelde en dat hij geen onderscheid maakte tussen
mannelijke en vrouwelijke rollen binnen de organisatie die zich om hem heen begon te
vormen. Niet voor niets werd Maria Magdalena als de ‘apostel der apostelen’ beschouwd. Zij
stond Jezus het meest nabij, lezen we in het Evangelie van Philippus. Nog andere
vooraanstaande vrouwen, waaronder zijn moeder, behoorden tot zijn belangrijke volgelingen.
Jezus brak nadrukkelijk met de Joodse en Esseense traditie en stelde er een universeel en
alomvattend standpunt voor in de plaats. Hij maakte geen onderscheid tussen mannen en
vrouwen en gaf, keer op keer, alle ruimte aan vrouwen en trad hen met alle respect tegemoet.
De Bijbel is in de eerste vier eeuwen van onze jaartelling zodanig gemanipuleerd en
‘herschreven’ dat zij nauwelijks nog een betrouwbare bron voor historische informatie is.
Gelukkig zijn er vele andere geschriften die de rol van de vrouw rond de prediking van Jezus
Christus duidelijk aangeven en invullen. Het Evangelie van Maria Magdalena uit de Nag
Hammadi bibliotheek is er een van alsmede de ‘Pistis Sofia’ en het reeds genoemde Evangelie
van Philippus. Sinds het jaar 1887 is er een nieuw document uit het Indiase deel van Tibet
bijgekomen. Het staat bekend als het Evangelie van Issa (www.evangelievanissa.nl). In dit

document staat een prachtige preek van Jezus zelf over de bijzondere positie van de vrouw als
moeder van de toekomst. Hij zegt ondermeer:
Eerbiedig de vrouw, want zij is de moeder van het universum; alle waarheid van de goddelijke schepping is in
haar aanwezig. Zij is de grondslag van alles wat goed en schoon is zoals zij ook de kiem in zich draagt van
leven en dood. Het hele bestaan van de mens is van haar afhankelijk, want zij is zijn natuurlijke en morele
steun bij alles wat hij doet. …..Evenzo geldt: heb jullie vrouwen lief en respecteer hen, want zij zijn de moeders
van morgen en daarna de grootmoeders van een hele natie.….Bescherm je vrouw opdat zij jou en jouw hele gezin kan

beschermen. Alles wat je voor jouw vrouw doet, voor jouw moeder, voor een weduwe of voor een andere vrouw die in moeilijkheden
verkeert, doe je voor God.

Dit is een geheel nieuwe klank. Nooit eerder hoorden we Jezus met zoveel liefde en respect de
vrouw haar eigen plaats geven.

Dit is het wonderlijke verhaal over de vondst van een belangrijke tekst over het leven van
Jezus Christus. Deze tekst werd in 1887 in een klooster in Ladakh ontdekt, op de grens van
India en Tibet, door de Russische onderzoeker Nicolas Notovitch. De tekst werd in 1890
gepubliceerd.
Hooggeplaatste prelaten uit de Orthodoxe en Katholieke kerk waarschuwden Notovitch dat
publicatie hem eerder kwaad dan goed zou doen. En dat gebeurde. Pas in de loop van de
twintigste eeuw kreeg de tekst een zeker gezag mee.
Het Evangelie van Issa is bijzonder omdat het niet is gecensureerd door kerkelijke
dogmatiek. Deze tekst stelt dat Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar in India en
Nepal/Tibet verbleef voordat hij rond zijn dertigste naar Palestina terugkeerde. Bijzonder
zijn de woorden van Jezus (Issa) over de omgang tussen mannen en vrouwen, terwijl ook de
Joodse leiders volgens deze tekst er alles aan deden om Pilatus af te brengen van zijn
voornemen Jezus te doden. Niet Pilatus waste zijn handen in onschuld maar de Joodse
hogepriesters.
Het Evangelie van Issa is nu opnieuw vertaald. Samen met een inleiding en bijlagen van Paul
van Oyen geeft dit boek een verrassend inzicht in de opleidingen die Jezus genoot vanaf zijn
vroegste jeugd bij de Esseense broederschap, bij de Brahmanen in India en in Boeddhistische
kloosters in
Nepal/Tibet. Het Evangelie van Issa is baanbrekend.

