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 Vrijwel alle wijsheidstradities onderwijzen dat wij mensen niet 
leven zoals we behoren te leven. De mens wordt daarom geroe-
pen een weg van innerlijke transformatie te gaan. Zoals zo mooi in de 
parabel van de verloren zoon wordt verhaald: de mens die zijn be-
stemming mist en in duisternis leeft, kan uit zijn diepe slaap ont-
waken en terugkeren naar het vaderhuis. Deze weg wordt vaak be-
schreven in termen van leven en dood, sterven en wedergeboorte. 
Enerzijds wordt ons verteld dat de ziel of innerlijke mens onwerkzaam is, 
en dus als ‘dood’ wordt beschouwd. Zij dient tot leven te worden gewekt. 
Anderzijds moet de uiterlijke mens aan zichzelf sterven zodat de ziel 
op kan staan. Zonder een mystieke dood is er geen wedergeboorte. 
Of zoals het oosterse christendom leert: theosis of vergoddelijking van de 
mens is slechts mogelijk via kenosis of ontlediging. In de mystieke dood 
wordt ons ontledigd hart zwanger van het goddelijke woord, waardoor we 
met Paulus kunnen zeggen: “Niet langer ik, maar Christus leeft in mij”.
 Hoe kunnen we deze transformatie begrijpen? Gaat het alleen om 
‘zelfrealisatie’ of ‘verlichting’ waarin ons ego als een illusie wordt doorzien? 
Bevrijding van onze identificaties is wellicht een noodzakelijke, maar 
daarom nog geen voldoende voorwaarde voor de geboorte van de 
ziel. Zijn er misschien verschillende ‘doden’ die de mens kan sterven, 
omdat er nu eenmaal verschillende geestelijke wegen zijn? En impli-
ceert de mystieke dood onvermijdelijk een streven naar onpersoon-
lijke eenheid met het absolute ‘zijn’ waarin elke individualiteit verdwijnt? 
Volgens sommige tradities gaat het juist om een wisseling van identiteit 
die zo radicaal is dat er in ons werkelijk een nieuwe persoon naar ziel en 
lichaam geboren kan worden, een ‘parel van onschatbare waarde’. 
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Binnen het kader van de reeks “Latente Vermogens” wil deze 
studiedag u uitnodigen ‘de mystieke dood en wedergeboorte’ 
nader te verkennen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van teksten 
uit voornamelijk de westerse traditie, zoals de werken van Meister 
Eckhart en Boehme. Maar ook meer recente mystici en filosofen 
komen aan bod, zoals Gurdjieff, Henry Corbin en Simone Weil. Een 
zorgvuldig samengestelde syllabus wordt beschikbaar gesteld.



De mens kan geboren worden, 
maar om geboren te worden, 
moet hij eerst sterven, 
en om te sterven, moet hij eerst ontwaken
G.I. Gurdjieff

  Dagindeling:

9:30   Welkom en koffie. Kom beslist op tijd!

10:00  Opening

10.05  Hamartia: de doodsslaap van de verloren zoon

11:00  Koffiepauze

11:30  Metanoia: de ommekeer naar een weg ten leven

12:30  Lunchpauze. Neem zelf lunchpakket mee. 
  Voor soep wordt gezorgd.

13:30  Kenosis: de mystieke dood van zelfontlediging 

14:30  Theepauze

15:00  Theosis: de wedergeboorte in het goddelijk leven  

16:00  Afsluiting

  Inschrijven: Tijdig inschrijven is noodzakelijk.   
  Inschrijven via het inschrijfformulier op:
 
  www.theosofie.nl



  

Zie voor algemene informatie 
over onze programma’s onze site 
www.theosofie.nl

David Nieuwejaers-Roef wordt al jarenlang 
geïnspireerd door de westerse esoterische traditie 
waarbij hij zich vooral verbonden voelt met de chris-
telijke theosofie en mystiek. In de overtuiging dat aan 
alle religies een sophia perennis of eeuwige wijsheid 
ten grondslag ligt, en dat iedere godsdienst over een 
authentieke mystieke weg beschikt, is hij van mening 

dat ook het christendom een innerlijke wijsheid bezit die juist 
in deze tijd tegemoet kan komen aan het verlangen naar gees-
telijke vernieuwing. Vanuit deze inspiratie geeft hij regelmatig 
lezingen en studieklassen. Professioneel is hij werkzaam 
als hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Maastricht.

Als de graankorrel niet in de aarde valt, 
blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. 
Wie zijn leven bemint, verliest het; 
maar wie zijn leven in deze wereld prijsgeeft, 
zal het behouden voor het eeuwige leven. 
Johannes 12:24-25

Wanneer men spreekt over sterven, 
dan bedoelt men dat de oude mens teniet dient te gaan, 
en het zijne niet dient te zoeken in geestelijke 
of  natuurlijke zaken. 
En wanneer en waar dat tenietgaan 
geschiedt in een waarachtig goddelijk licht, 
wordt de nieuwe mens wedergeboren.
Theologia Germanica


