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Jaren geleden stuitte ik op een verhaal dat me tot in het diepst van mijn ziel heeft 
geraakt (en dat nog steeds doet). Het is het verhaal van de ontdekking van de Nag 
Hammadi-geschriften, een verzameling van tweeënvijftig gnostisch-christelijke 
teksten. Zij lagen meer dan zestienhonderd jaar begraven in de Egyptische woestijn 
en werden onverwachts opgegraven in 1945.

Sinds ik van de ontdekking bij Nag Hammadi heb gehoord, heb ik volslagen gefasci-
neerd uren en uren doorgebracht met onderzoek naar het verhaal van deze oude 
teksten. Dit heeft ertoe geleid dat ik in de vroege geschiedenis van het christendom 
dook, van kort na de dood van Jezus rond 32, tot de vierde eeuw, toen keizer 
Theodosius het christendom als de formele religie van het Romeinse Rijk instelde. 
Ik maakte kennis met de vele verschillende christelijke sekten die in deze periode 
ontstonden en raakte geïnteresseerd in de conflicten en de onrust die de overtuigingen 
van deze sekten opriepen bij de leiders van de katholieke kerk.

Verschillende teksten van de Nag Hammadi-bibliotheek 
hebben me diep geraakt, maar Het Geheime Boek 
van Jacobus heeft mij het meest geïnspireerd. Het 
geheime Boek van Jacobus, of De Geheime Leringen 
van Jacobus, is gevonden in de eerste van de dertien 
codices van deze bibliotheek. Deze codex, bestaande 
uit vijf teksten, staat bekend als de Codex Jung, want 
kort na de ontdekking van de Nag Hammadi geschriften 
in 1945, heeft de Carl Jung Foundation het gekocht. Het 
boek was Egypte uit gesmokkeld en had zijn weg naar 
de Amerikaanse zwarte markt gevonden.

De ontdekking van de Nag Hammadi-geschriften, 
beschouwd als de belangrijkste verzameling verloren 
christelijke geschriften die ooit zijn herontdekt, is een 
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David Pratt
Verzonken continenten en continentverschuivingen
62 bladzijden, softcover 
Theosophical University Press, Den Haag 2010 
ISBN 9789070328740 – Prijs € 7,50

De theosofie spreekt over verzonken continenten. De wetenschap heeft altijd beweerd 
dat continenten niet verzinken maar verschuiven (platentektoniek), en ontkennen de 
theosofische opvattingen hierover. David Pratt toont in dit boekje aan dat de meest recente 
wetenschappelijke ontdekkingen juist vraagtekens zetten bij de verschuivingstheorieën 
en zich meer en meer bewegen in de richting van de theosofische visie.

Rudolf Steiner
Atlantis en Lemurië 
80 bladzijden, softcover 
Uitgeverij Pentagon, Amsterdam 2021 
ISBN 9789490455125 – Prijs € 12,50

Rudolf Steiner deed geesteswetenschappelijk onderzoek naar het bestaan van Atlantis 
en Lemurië, en hij beschrijft hoe het bewustzijn van de Atlantische mens verschilt van 
ons huidige bewustzijn, en hoe de Lemurische mens nog vooral een magisch bewustzijn 
had, en nog geen denkvermogen zoals wij. Fascinerende literatuur, in het Duits voor het 
eerst gepubliceerd in 1904.

W. Scott-Elliott
Legenden over Atlantis en Lemurië
171 bladzijden, softcover, illustraties 
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer 2005
ISBN 9789020283778 – Prijs € 22,50

Deze twee verlorengegane werelddelen worden in detail beschreven: hun ligging 
(inclusief kaarten), hun ontwikkeling, de mensen die er leefden, hun gebruiken, 
wetenschap, onderwijs en godsdienst, en hun contact met vergevorderde leraren. Met 
een voorwoord van Dr. John Algeo. Het deel over Atlantis verscheen voor het eerst in 
1896, over Lemurië in 1904.
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boeiend verhaal. Het verhaal begon in een dor, verlaten gebied van Opper-Egypte, 
onder de ruige rotskliffen van Jabel-al-Tarif. In december 1945 was een Arabische 
boer, Muhammed Al-Sammon, met zeven van zijn boerenvrienden aan het graven 
naar zachte grond genaamd sabach, die hij gebruikte om zijn gewassen te bemesten. 
De kliffen van Jabel-al-Tarif zijn gelegen langs de rechteroever van de Nijl, ongeveer 
acht kilometer ten noorden van het stadje Nag Hammadi. In deze bergen wemelt 
het van honderden grotten, die dienden als oude begraafplaatsen met graven uit de 
zesde dynastie (2345-2181 v.Chr.), en die eeuwen later de woonplaatsen waren van 
mystici en kluizenaars.

Op de dag van deze ontdekking waren Mohammed en zijn vrienden aan het graven 
rondom een groot rotsblok onder de kliffen toen ze iets hards raakten. Ze vonden 
een verzegelde aardewerken pot, ongeveer 1,80 meter hoog, begraven in de grond. 
Hoewel ze aanvankelijk terughoudend waren om de pot open te breken uit angst dat 
er een djinn, of boze geest in woonde, sloegen Mohammed en zijn vrienden hem 
uiteindelijk stuk. Maar ze vonden geen djinn. Toen de pot in stukken brak, zagen ze 
kleine stipjes goud door de lucht vliegen Dat bleken kleine fragmenten papyrus te 
zijn, delicaat en broos na eeuwenlang begraven te zijn geweest in de woestijn. De pot 
bevatte dertien codices van papyrus ingebonden in leer. Geleerden schatten dat de 
boeken meer dan zestienhonderd jaar oud waren. Deze boeken werden bekend als 
de Nag Hammadi-geschriften.

De meeste teksten zijn in het Koptisch 
geschreven, de jongste vorm van de oude 
Egyptische taal, gesproken van de tweede 
tot en met de dertiende eeuw na Christus en 
geschreven in een aangepast Grieks alfabet. De 
meeste teksten zijn gnostische verhandelingen. 
De meeste waren oorspronkelijk in het Grieks 
geschreven en men veronderstelt dat ze rond 
de vierde eeuw zijn vertaald in het Koptisch. De 
Nag Hammadi collectie bevat een vertaling van 

een deel van Plato’s Republiek en een set van drie Griekse wijsheidsteksten die deel 
uitmaken van het Corpus Hermeticum, een bundel hermetisch teksten.

Gnostiek was de naam die werd gegeven aan een categorie van oude religieuze 
ideeën die hun oorsprong vonden in de eerste en de tweede eeuw na Christus. Zij 
zeggen geheime tradities met betrekking tot Jezus te bieden. Deze leringen waren 
gericht op een intuïtief proces van zelfkennis tot op het diepste niveau. De gnostici 
geloofden dat men door zulk innerlijk weten ook God zou leren kennen.

De teksten werden ontdekt in de buurt van de ruïnes van het oude Chenoboskion-
klooster, een vroegchristelijke gemeenschap die bestond uit monniken, nonnen, 
asceten en kluizenaars. Daarom worden deze teksten ook wel de Chenoboskion-
manuscripten genoemd.

De monastieke beweging is terug te voeren op de monnik Anthonius de Grote, in 
zijn tijd een hooggeachte religieuze figuur, die in 270-71 van dit gebied zijn thuis 
maakte. Zo groot was de invloed van Anthonius dat hij ‘de vader van het christelijke 
monnikendom’ wordt genoemd. Dit klooster werd later gewijd aan en hernoemd naar 
Pachomius, een andere invloedrijke religieuze figuur van die tijd, die bekeerd werd tot 
het christendom toen hij in het klooster verbleef.

Jacobus Robinson, één van de vertalers van de Nag Hammadi-geschriften, heeft 
gesuggereerd dat de boeken van deze bibliotheek mogelijk toebehoorden aan de 
monniken van het Pachomius-klooster en dat zij de boeken, om ze veilig te bewaren, 
in de pot hebben begraven. Robinson gelooft dat dit kan hebben plaatsgevonden 
na de paasbrief geschreven door Athanasius, bisschop van Alexandrië, in 367 
na Christus. Elk jaar schreef de bisschop een brief met daarin de datum waarop 
Pasen dat jaar gevierd zou worden. In de brief van 367 somde Athanasius ook de 
zevenentwintig boeken op die geschikt waren om door de gelovigen gelezen te 
worden als heilige geschriften. Omdat deze lijst het Nieuwe Testament beschrijft zoals 
we dat nu kennen, denkt men dat Athanasius de canon van het Nieuwe Testament 
vaststelde. Behalve de genoemde boeken keurde hij alle andere af (met uitzondering 
van enkele die, hoewel niet canoniek, toch konden worden gelezen als opbouwend, 
zoals de Didache, of Leringen van de Twaalf Apostelen en De Pastor van Hermas). 
Alle anderen mochten niet worden gelezen en men mocht ze niet in zijn bezit hebben.

Ik ben onder de indruk geraakt van de enorme diversiteit 
aan opvattingen binnen het christendom uit die periode. 
In die tijd was de formele structuur van de religie en de 
uiteindelijke richting die zij zou inslaan, nog niet gedefinieerd 
of georganiseerd. Ten gevolge daarvan bloeiden er toen 
veel gedachtestromingen in het christelijke denken. In de 
verschillende christelijke sekten circuleerden meer dan vijftig 
evangeliën, en elke sekte onderschreef een select aantal van 
deze evangeliën als eigen. Zelfs binnen het gnostische raamwerk bestonden veel 
verschillende vormen van religieus denken.

Sommige geleerden hebben gesuggereerd dat de ontvanger van de brief van 
Jacobus de gnostische leraar Cerinthus kan zijn geweest. Hij was een prominent 
en controversieel figuur in het christendom van de tweede helft van de eerste eeuw 
en het eerste deel van de tweede eeuw. Opgeleid in de wijsheidsleringen van de 
Egyptenaren, hield hij vol dat zijn religieuze inspiratie tot hem was gekomen uit het 
engelenrijk. Cerinthus woonde en leerde in Efeze. Aangenomen werd dat de apostel 
Johannes naar deze stad was gegaan na zijn gevangenschap op het eiland Patmos.

Er is veel geschreven over de vijandschap tussen Cerinthus en Johannes. Sommigen 
geloofden dat Johannes zowel De Openbaring als het evangelie dat aan hem wordt 
toegeschreven, had geschreven om de beweringen van Cerinthus te weerleggen. 
Om het nog ingewikkelder te maken, beweerden de Alogi, een christelijke sekte uit de 
tweede eeuw, dat het Evangelie van Johannes en de Openbaring waren geschreven 
door Cerinthus, niet door Johannes.

De meeste teksten zijn in het Koptisch 
geschreven, de jongste vorm van de oude 
Egyptische taal, gesproken van de tweede 
tot en met de dertiende eeuw na Christus en 
geschreven in een aangepast Grieks alfabet. De 
meeste teksten zijn gnostische verhandelingen. 
De meeste waren oorspronkelijk in het Grieks 
geschreven en men veronderstelt dat ze rond 
de vierde eeuw zijn vertaald in het Koptisch. De 
Nag Hammadi collectie bevat een vertaling van Enkele van de nag Hammadi codices

deze evangeliën als eigen. Zelfs binnen het gnostische raamwerk bestonden veel 
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Cerinthus gebruikte een evangelie dat lijkt op een evangelie dat door een sekte 
genaamd de Ebionieten werd gebruikt. Die leerden dat Jezus niet was geboren uit 
een maagd, maar uit Maria en Jozef, dat de geest van God op hem neerdaalde bij zijn 
doop en hem verliet bij zijn kruisiging.

Tijdens de late tweede eeuw verklaarde Irenaeus, bisschop van Lyon, dat er maar één 
kerk kon zijn, de katholieke kerk, en dat geen andere gezichtspunten dan de katholieke 
opvattingen moesten worden getolereerd. Iranaeus publiceerde een werk, Tegen de 
ketterijen, waarin hij gnostische opvattingen heftig aanviel. Tegen 200 na Christus 
was de proto-katholieke kerk een instituut geworden dat werd gedomineerd door een 
hiërarchie van bisschoppen, priesters en diakenen. Alle religieuze opvattingen die 
niet in overeenstemming waren met die van hen, werden tot ketterij verklaard.
Toch hebben de confrontaties en uitdagingen die de gnostici en anderen aan de 
christelijke orthodoxie boden diepgaande invloed gehad op katholieke leiders en 
leraren. Zij gaven mede richting aan het christendom.

In de vierde eeuw, toen het christendom de officiële religie van het Romeinse Rijk 
werd, was het bezit van een boek dat als ketters werden beschouwd, een criminele 
overtreding. Deze boeken werden verbrand of vernietigd en hun eigenaren vervolgd.

Veel van de kloosters in deze periode waren gehecht aan het kopiëren of vertalen van 
religieuze teksten en bezaten grote bibliotheken, dus het is logisch om aan te nemen 
dat het Pachomius klooster ook zo’n bibliotheek had. Denkbaar is dat de monniken 
deze teksten in de woestijn begroeven, in plaats ze te verbranden zoals Athanasius 
had bevolen.

Het geheime Boek van Jacobus is één van deze teksten. Het boek is waarschijnlijk 
oorspronkelijk in het Grieks geschreven in de eerste helft van de tweede eeuw (hoewel 
het beweert in het Hebreeuws te zijn geschreven. In ieder geval is het origineel 
verloren gegaan). Het bespreekt geheime leringen door Jezus gepresenteerd aan 
Petrus en Jezus’ broer Jacobus.

Geleerden van de Nag Hammadi-geschriften zijn gaan geloven dat Jezus twee 
niveaus van leringen bood: één bedoeld voor de massa en voor de meeste van 
zijn discipelen, de andere gereserveerd voor een selecte groep mensen die in staat 
waren om de diepere betekenissen te begrijpen. Men gelooft dat Jezus zijn geheime 
leringen aan slechts een paar uitverkorenen, discipelen uit zijn binnenste cirkel 
onthulde; aan alle anderen bood hij de meer algemene leringen en gelijkenissen die 
gemakkelijker te begrijpen waren. Het Geheime Boek van Jacobus bespreekt deze 
geheime leringen, die het innerlijke proces benadrukken waarmee men het koninkrijk 
der hemelen binnengaat.

Het evangelie heeft de vorm van een brief geschreven door Jacobus aan een derde 
persoon. Het beschrijft een gesprek tussen de verrezen Jezus, Petrus en Jakobus 
zelf. De tekst vermeldt ook een eerdere brief die Jacobus tien maanden eerder had 
geschreven en naar dezelfde persoon gestuurd, maar deze brief is nooit gevonden.

Volgens de brief van Jacobus begrijpt Petrus de betekenis van wat Jezus zegt niet, 
maar Jakobus wel, al zij het in een beperkte mate. 

Verlangen jullie er dan niet naar om vervuld te worden? vraagt Jezus aan Jacobus en 
Petrus. Jezus probeert het principe van gnosis aan hen uit te leggen, en zegt dat gnosis 
of kennis het pad is waardoor verlossing kan worden bereikt. Ken jezelf, benadrukt 
hij. Dwalingen treden op wanneer men leeft onder een sluier van onwetendheid, 
legt Jezus uit; gnosis treedt op wanneer men onwetendheid voorbij gaat, voorbij de 
rede gaat naar een hogere innerlijke staat die een intuïtief weten is. Dit weten is 
bespiegelend in plaats van rationeel, en vindt plaats door middel van waarneming of 
ervaring. Jezus spreekt over het belang van het leegmaken van het fysieke vat zodat 
het gevuld kan worden met alles wat vers en puur is. Hij instrueert Jacobus en Petrus: 
Word geheel vervuld en laat geen leegte in je blijven. Als ze vervuld zijn van de Gods 
volheid, zijn ze klaar om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

We kunnen begrijpen dat Jezus bedoelt dat als we in stilte zitten en onze geest 
leegmaken van ego, we spiritueel ontvankelijk worden. Zo zijn we in staat om de 
goddelijke energie in ons, het diepste, meest essentiële van onszelf, te bereiken. 
Begrijp wat het grote licht is, dringt Jezus aan. Jezus zegt tegen Jakobus en Petrus 
dat jezelf waarlijk kennen de manier is om God te kennen. Het geeft een directe 
toegang en een pad tot God, zonder de interventie van anderen, of het nu rabbijnen, 
priesters of bisschoppen zijn. Jezus herinnert Jacobus en Petrus eraan dat jezelf ten 
diepste kennen, gelijk is aan God kennen.

Jezus vertelt Jacobus en Petrus dat hij hen het pad naar 
Christusschap heeft laten zien, en benadrukt dat ze dit pad 
alleen kunnen volgen als ze er klaar voor zijn. Hieruit valt af te 
leiden dat ieder van ons op dit pad komt wanneer onze zielen 
volwassen en voorbereid zijn, en niet eerder. Jezus vertelt 
zowel Jacobus als Petrus dat ze kunnen vertrouwen op, en 
luisteren naar hun eigen innerlijke wijsheid. Dit zelfbestuur 
moet geleidelijk in ieder worden ontwikkeld, terwijl men leert 
om het persoonlijke pad te bewandelen en te eerbiedigen. 
Wee jullie die een pleitbezorger nodig hebben, vermaant 
Jezus. We hebben geen anderen nodig om ons spirituele pad 
uit te stippelen, of om ons instructies te geven.

Jezus zegt dan tegen Jakobus en Petrus dat we allemaal aan onszelf moeten 
werken in het belang van anderen. Dit is onze hoogste verantwoordelijkheid: onszelf 
ontwikkelen zodat we beter toegerust zullen zijn om het diepste niveau van liefde, 
mededogen en wijsheid aan de hele mensheid aan te bieden. Deze voortdurende zelf-
ontwikkeling zal ons vermogen vergroten om dienstbaar zijn, niet alleen aan degenen 
die we goed kennen, maar ook aan degenen met wie we oppervlakkig en terloops in 
contact komen. Er wordt van ons verwacht dat we altijd ons best doen, met Jezus als 
ons voorbeeld. Gezegend zijn zij die genade voor zichzelf hebben verworven, zegt hij 
tegen Jacobus en Petrus. Verhoogd begrip en bewustzijn, het bereiken van waarheid, 
gaan gepaard met verantwoordelijkheid. Voor ons allen.
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Florence Nightingale is vooral bekend als 
‘de Dame met de Lamp’, die Britse soldaten 
verzorgde tijdens de Krimoorlog (waarin 
Groot-Brittannië en Frankrijk vochten tegen 
Rusland, 1854-1856). Dit beeld is niet 
alleen een feit maar ook zeer symbolisch, 
want ze bracht een verlichte visie mee 
naar de gezondheidszorg in het Britse 
militaire hospitaal. Ze was een pionier in 
het gebruik van statistieken en gebruikte 
haar beroemde taartdiagrammen om na 
een reeks sanitaire hervormingen de daling van de sterftecijfers aan infectieziekten 
aan te tonen. (Reproducties en analyses van deze kaarten zijn te vinden in Cohen.)

In tegenstelling tot veel van haar tijdgenoten, zag Nightingale geen conflict tussen 
wetenschap en spiritualiteit. In haar leerboek Notes on Nursing schreef ze: God stelt 
bepaalde natuurkundige wetten vast. Onze verantwoordelijkheid is het uitvoeren van 
Zijn wetten (Nightingale, Notes, 25). Nightingale’s werk in de verpleging en in de 
volksgezondheid was gebaseerd op een diepgewortelde spirituele filosofie die ze 
had ontwikkeld tijdens haar adolescentie en jongvolwassenheid. Die filosofie bevatte 
drie kernconcepten: (1) dat het universum wordt gereguleerd door wetenschappelijke 
wetten die zijn gecreëerd door een hogere intelligentie; (2) dat alle mensen een 
goddelijke natuur hebben, een innerlijke neiging tot het goede en (3) dat volgens de wet 
van evolutie, alle mensen uiteindelijk hun goddelijke potentieel zullen verwezenlijken.

Nightingale was een van de breedst opgeleide vrouwen van de negentiende eeuw. 
Haar vader, afgestudeerd in Cambridge en een liberaal ingestelde unitariër, gaf 
haar een klassieke opleiding, die ze haar leven lang heeft uitgebreid met studies 
in vergelijkende religie, in het bijzonder mystiek, en statistische wetenschap. Een 
van haar beste vrienden was Benjamin Jowett, een classicus aan de universiteit van 
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Bovendien verschilt ieder van ons in onze onderscheidende kwaliteiten, de relatieve 
volwassenheid van onze ziel, onze persoonlijke en culturele ervaringen en onze 
waarnemingen van de wereld rondom ons. Bijgevolg weten we dat er altijd verschil-
lende standpunten zullen zijn. Voor degenen onder ons die hun leven modelleren 
naar een van de grote spirituele meesters, of het nu Jezus, Mohammed of Boeddha 
is, is het belangrijk om het hoogste te zien in de mensen om ons heen, om ons open 
te stellen voor hen die andere standpunten innemen, en om ons te onthouden van 
het veroordelen van opvattingen die verschillen van de onze. Zo geven we acceptatie 
vorm. We moeten diep naar binnen kijken om onszelf te kennen, de kern van ons 
hart te raken en zo in staat te zijn om duidelijk onze eigen persoonlijke waarheid te 
bevestigen en te verwoorden, en om dat op zo’n manier te doen dat ieder van ons 
zijn of haar eigen weg kan bewandelen met stille kracht, overtuiging, en acceptatie 
van de paden van anderen. Geen door mensen ontwikkeld systeem, religieus of 
anderszins, kan ooit onze diepste behoeften vervullen, noch kan het ooit de rusteloze 
stem binnen in ons kalmeren. Zij kunnen alleen worden gestild door een innerlijke 
kennis van onszelf, door een proces van eerlijke, innerlijke bevraging waarbij we ons 
openstellen voor ons diepste zelf. De gnostici noemden deze plaats onze godheid, 
de essentie van wie we diep van binnen zijn. In deze binnenruimte kunnen we ons de 
heilige essentie herinneren van onze innerlijke goddelijkheid, luisteren naar de roep 
van onze ziel en onze diepste waarheid bevestigen.

Vertaling Marianne Plokker
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