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Daarmee wordt de aanwezigheid van het heilige aangeroepen, zodat in het gouden vat 
– het gouden vat is uiteindelijk in ons hart – panim, de goddelijke tegenwoordigheid, 
kan neerdalen. Mirre, het derde element, is een uitdrukking van de wijsheid. Het is 
datgene wat uiteindelijk de mens transformeert tot engel. Het vat symboliseert het 
horizontale, het liggende kind zou je kunnen zeggen. De wierook symboliseert het 
verticale dat samenhangt met het zittende of staande kind. En uiteindelijk zorgt de 
mirre ervoor dat die twee samenkomen en dat transformatie plaatsvindt van aards 
mens tot engel, het samengaan van mens en God.

Het mysterie van Bethlehem, de transformatie van mens tot middelaar
Zo vertelt het mysterie van Bethlehem ons over de transformatie van mens tot 
middelaar, van mens tot engel. Dat vindt plaats in het verborgene. Het kan plaatsvinden 
in óns verborgene, in ons mystieke hart. De verhalen over het mysterie van Bethlehem 
gaan over ons. Het is geen historisch verhaal. Dat is nu zo langzamerhand wel 
wetenschappelijk aangetoond. Het is nooit bedoeld als historisch verhaal. Het was 
bedoeld als een verhaal dat ons hart raakt, zeker in de eerste eeuwen toen de sym-
boliek nog transparant was en mensen door het verhaal het mysterie meemaakten. 
Het was bedoeld om mensen te helpen deze weg te gaan. 

Wat wordt er geboren?
Het kind dat geboren wordt heet ‘de eniggeboren zoon’. Het is de symboliek van 
middelaarschap. De enig geboren zoon betekent hier niet ‘jongetje’ maar gaat eigen-
lijk over Adam. Adam is mens, man noch vrouw. Een engel is noch man noch vrouw. 
Toch wordt hij zoon van God genoemd. Het gaat over de eniggeboren zoon, de ‘unieke 
zoon’. Dat betekent niet dat er maar één is, maar dat elke zoon, dus elke middelaar 
uniek is. Een uniek persoon is onvervangbaar. De bedoeling van die mystieke weg 
en van die transformatie is dus niet dat je opgaat als een druppel in de oceaan, in 
het Ene, zoals in veel hedendaagse stromingen het verlangen is. Nee, je moet een 
unieke Adam, een nieuwe Adam, een nieuw mens worden waarin hemel en aarde op 
een unieke wijze samen kunnen komen, zoals uit de Grote Moeder het Ene zich op 
zeventig unieke wijzen toont als middelaars. Die enig geboren zoon kan ieder van ons 
worden als het mysterie van Bethlehem zich in het verborgene van ons mystieke hart 
kan voltrekken. Daarvoor hebben we enerzijds een aardse moeder nodig, de traditie, 
begeleiding, en anderzijds een hemelse moeder die zorgt dat het hemelse mysterie, 
het Ene zich kan uitdrukken in ons hart. Dan vindt de vereniging plaats tussen hemel 
en aarde en kunnen we meer en meer uitgroeien tot een middelaar die deze wereld 
zo hard nodig heeft. Hoe meer geboortes plaatsvinden, des te meer hoop er is voor 
de wereld, zoals in het geboorteverhaal. De geboorte van de Verlosser werd gezien 
als hoop voor vrede, hoop voor een nieuwe wereld. 

Een zalig, gezegend kerstfeest gewenst.
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Tot de tijd van de industrialisatie bleven mensen nauw verbonden met de vijf 
elementen aarde, water, vuur, lucht en ether (akasha), waarvan de traditie zei dat zij 
de basale bestanddelen van het materiële universum waren. Het universum was een 
voortdurende bron van verwondering en mysterie voor de mensen op aarde, voordat 
het rationele denken het monopolie van kennis opeiste. Rationeel denken heeft veel 
verklaringen die een hard en verblindend licht op natuurlijke verschijnselen werpen. 
Daardoor brengt het mysterie van de natuur de mens niet meer naar het gebied 
waar zijn denken met die natuur overeenstemt. Gewapend met zijn eigen ideeën en 
programmeringen heeft het menselijk denken zichzelf verbannen uit de weidsheid, 
poëzie en diepte van de natuur. De elementen, die in vroeger tijden goddelijk leken, 
zijn gewone chemische substanties geworden.

De oude zieners van de Veda die een groot aantal hymnen componeerden om de 
elementen te prijzen, zagen hen als veel meer dan materiële substanties, want zij 
kenden hun oeroude levensondersteunende eigenschappen. De occulte traditie zegt 
dat de fysieke elementen hun tegenpool hebben in de subtielere werelden, helemaal 
omhoog tot in de spirituele wereld. De goden, zoals Varuna, Heer van de Wateren, 
en Agni, Heer van het Vuur, waren personificaties van de spirituele essentie van 
die elementen en van de macht die zij over het leven hadden. Omdat men dit wist 
werden aan hen op bijzondere gelegenheden symbolische offers gebracht om de 
dankbaarheid en verering van de mensen uit te drukken.

Water in iedere vorm, regen of sneeuw, rivier of oceaan, heeft een enorme rol gespeeld 
in het leven van de mens. Zijn lichaam, evenals de lichamen van andere schepselen, 
bestaat grotendeels uit water. Water zuivert en maakt schoon, het is nodig om te 
koken, het verwijdert dingen en vervult duizenden verschillende functies op aarde. 
Een belangrijke moslimgeleerde wijst erop, in zijn commentaar op de klassieke eerste 
soera of hymne van de Koran, dat het bestaan van water op aarde alleen al voldoende 
is om te bewijzen dat overal een onverklaarbare macht werkt. Want wat zouden wij 
en alle andere schepselen doen zonder water? Een beroemde vedische mantra zegt:
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O wateren, jullie zijn de bron van gelukzaligheid
welk een hoogst gelukzalige essentie bevindt zich in u,
waarvan u ons deelgenoten maakt, zoals liefhebbende moeders

Evenzo zeiden zij over het Vuur:

O vuur, leid ons naar overvloed via goede paden,
O God, die alle paden kent…
Aan u, de Ware Ene brengen wij deze offerande.

Voor de aanhangers van Zoroaster was vuur het puurste van alle elementen, de 
inspirator van goede daden, goede gedachten en goede spraak.

Een vergelijkbare houding ten opzichte van de elementen kan ook bij andere volkeren 
gevonden worden. In China kregen regen, donder, bliksem enzovoorts godennamen. 
Talloze legenden over de elementen leerden het gewone volk een gevoel van respect. 
Regen bijvoorbeeld was geen gewone gebeurtenis die wetenschappelijk verklaard 
werd; het was de uitdrukking en de werking van een grote bevruchtende geest of 
draak. Zowel in India als in China werden de bergen als verblijfplaatsen van de 
goden gehouden. De aarde zelf is een godin, wier fysieke lichaam niet ontheiligd mag 
worden en wier producten niet mogen worden verkwist. De rivieren waren heilig en 
hun schoonheid werd welsprekend beschreven.

De overeenkomsten hiermee kunnen in de Griekse, Noord-Europese en andere 
mythologieën worden gevonden. Thor, de koning der goden met zijn bliksemschicht is 
de Noord-Europese uitdrukking van de Indiase hemelkoning Indra, die de regenboog 
zwaait en slaat met donder. Deze grote goden werden bijgestaan door talloze halfgoden 
en onzichtbare volgers die misschien de verschillende functies vertegenwoordigden 
die werden vervuld door de elementen.

Respect voor alles wat met de natuur te maken had, kwam spontaan op bij mensen 
die er met verwondering naar keken. De Amerikaanse indiaan hield van de aarde 
waarop hij leefde en dacht er niet aan haar te bezitten of uit te buiten, hoewel hij 
van haar nam overeenkomstig zijn behoeften en in bescheiden mate. Gevallen zijn 
bekend van Australische aboriginals die, omdat ze zich deel voelden van de aarde en 
haar elementen, instinctief wisten waar water kon worden gevonden onder het zand 
van de woestijn.

De moderne houding ten opzichte van de natuurlijke elementen is daarentegen 
ontheiligend en banaal. Het idee van zich toeëigenen en gebruiken verving het diepe 
gevoel van verwondering en eerbied dat ten opzichte van de aarde, de wateren, de 
bergen en alle natuurlijke verschijnselen bestond. Het resultaat is dat de mens zichzelf 
oneindig veel kwaad berokkent. In plaats van de rivieren te vereren en hun water te 
gebruiken om zich te zuiveren, vervuilt hij ze met chemicaliën, rioolwater, nucleair 
afval, enzovoorts. Namen als Tsjernobyl, Bhopal en de Rijn hebben een nieuwe 
bijbetekenis gekregen; ze verwijzen naar verschillende soorten rampen. Pogingen om 
rivieren om te leiden, de aarde te ontginnen en hebzuchtig gebruik te maken van de 

verschillende elementen hebben nieuwe problemen en ernstige schade veroorzaakt. 
De lukrake vernietiging van bossen is oorzaak van rampzalige hongersnoden.

Voor de moderne mens kan de benadering van de aarde door de wijzen en de 
eenvoudige mensen bijgelovig lijken. Oude teksten hebben de mens aangeraden 
nooit een boom om te hakken tenzij dat absoluut noodzakelijk is en zelfs om dan de 
deva die de boom beschermt om vergeving te vragen. De moderne mens gelooft niet 
in zulke beschermers van de kinderen der natuur. Maar het is tijd om hier opnieuw 
over na te denken. Er zou wel eens veel meer wijsheid kunnen schuilen in het kijken 
naar de natuur met verwondering en respect, en in de verering van haar elementen, 
dan in de ontheiligende blik die alleen overal objecten voor exploitatie ziet. Kan 
deze tendens worden gekeerd door een omvorming, een nieuwe opvoeding van de 
zintuigen en een ander soort gevoeligheid?

Als we met voortdurende aandacht proberen te komen van het centrum 
van het kleine ‘zelf’ naar het centrum van het hoger ‘Zelf’, zullen zich 
geleidelijk een grotere kalmte, vrede en geluk in ons ontwikkelen, zullen 
grotere tederheid en bewogenheid voor het welzijn van al wat leeft in 
ons opkomen, evenals een groter mededogend begrijpen van de wereld 
en de daden van anderen, hoe onvriendelijk die ook mogen zijn; want 
het Zelf is één en daarom zonder zelfzucht en streven. Er is toepasselijk 
gezegd dat, als een Meester glimlacht om iemands zwakheid, zijn 
glimlach een zegening meebrengt om iemand sterker te maken.

Men zegt dat, om standvastig te gaan van het materiële zelf naar het 
spirituele Zelf, of van gerichtheid op het kleine zelf naar gerichtheid op 
het Zelf men voortdurend op de ‘wachttoren’ moet staan; of zoals Heer 
Boeddha eens zijn discipel waarschuwde: ‘Blijf klaarwakker Ananda, blijf 
klaarwakker ’. 
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