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Vrijheid | Werelds & Sacraal | 2=1  

 

 

Geachte cursist(e), relatie, 
 
 
 Vrijheid. In tijden van conflict, in democratieën en in dictaturen en in de wereld van 
religie en spiritualiteit een veelbesproken thema. Vanuit spiritueel perspectief zien we twee 
vormen van vrijheid: de profane en sacrale (ofwel de relatieve en absolute, de wereldse en 
bovennatuurlijke, de tijdelijke en eeuwige). In ons bestaan leven we niet één van beide maar 
beide. Tegelijkertijd. De tijdelijke is namelijk geworteld in de eeuwige. Twee = één! 
 
 Vrijheid is in ons leven een buitengewoon belangrijk begrip. Als we naar ons wereldse 
leven in een democratie kijken, ervaren we een vorm van vrijheid van, bijvoorbeeld, beweging, 
vrijheid van spreken en bij het stemmen tijdens verkiezingen. We vinden dat vrij normaal, we 
leven immers in een democratisch land en gebruiken graag onze rechten. Maar deze 
maatschappelijke vrijheden kennen hun grenzen. Er bestaat bijvoorbeeld geen vrijheid om 
geweld te plegen, hoewel we die ruimte wel hebben en sommige er ook toe over gaan. 
Rechtspraak – wetten en regels - is onder meer bedoeld om daar paal en perk aan te stellen. Op 
grenzen aan vrijheden stuiten we ook in andere landen, landen met een andere structuur en 
rechtsvorm. Waar we hier in alle vrijheid een bar kunnen binnengaan en een glas bier of wijn 
kunnen bestellen, is het nuttigen van alcohol in sommige andere landen verboden en strafbaar.  
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 Wereldse (profane) of maatschappelijke vrijheden hebben zo hun beperktheden, tot 
zeer strikte beperkingen of zelfs de volledige afwezigheid, zoals in totalitaire staten. Daarin 
verschilt de wereldse vrijheid fundamenteel van de bovennatuurlijke of sacrale werkelijkheid, 
althans zo lijkt het. In onze bestaanservaring met alle beperkingen van dien, is een ‘dimensie’ 
die niet gebonden is aan grenzen, normen, regels of wetten. Sunyata. Openheid. God. Atman. 
Het Onnoembare. De spirituele beoefening is bedacht om de intrinsieke aanwezigheid of 
tegenwoordigheid weer in de herinnering brengen en te leren kennen. Dit doen we door af te 
dalen in de geest en deze te doorgronden. Afdalen en doorgronden betekent hier: toelaten. Dat 
wat ‘IS’ toelaten en ervaren door al wat in ons opkomt te ‘laten’. De ervaring daarvan is het 
grenzeloze, grondeloze, ongeborene: Spirituele Vrijheid. 
 
 We leiden een bepaalde tijd ons leven en leren ons te houden aan regels en wetten van 
de gemeenschap, welke gemeenschap of welk land dan ook. Maar het is niet het hele verhaal. 
In wat we doen, denken en ervaren ligt een heel universum besloten. Juist dáárom ook is onze 
spirituele beoefening zo belangrijk, want terwijl alle landen eigen regels, wetten en tradities 
hebben, is er een dimensie die voor allen gelijk is, die geen regels of wetten kent, en, 
fundamenteel, die niemand ons kan ontzeggen of wegnemen. 
 
 Spirituele voorgangers leven beiden – het sacrale en profane. Gandhi zei dat hij 
‘wandelde in waarheid’, in de waarheid van wat hij God noemde. En tegelijkertijd was hij 
politicus in zijn geweldloze strijd tegen de Britse overheersers in India. Hij zat alles bij elkaar 
zeven jaar van zijn leven in een gevangenis maar voelde zich geen moment gevangen. Zijn geest 
was immers vrij. In het boeddhisme kennen we de bodhisattva, het menswezen dat menselijk 
en sterflijk is (sattva) en bodhi (boeddhanatuur). 
 
 In de spiritualiteit ontkennen we de wereld niet, integendeel, maar we zien en ervaren 
die vooral als een expressie van iets oneindig groters, iets onmetelijk diep en ongrijpbaar. Mijn 
eerste Zenleraar Nico Tydeman Roshi zei hiervan: We zijn wel in de wereld, maar niet van de 
wereld. Christus sprak van het Koninkrijk Gods in ons als ons ware thuis. Maar hij zei ook ‘Geef 
de keizer wat des keizers is’. Betaal je belasting, houd je aan de geldende regels en wetten. 
Onze vrijheid in de wereld is dus relatief.  
   
 Het is de spirituele beoefening en ervaring die ons leert kijken met andere ogen, met 
een hernieuwde blik. We noemen het kijken met de ogen of de blik van de ruimte, de heldere 
blik van het NU, dit eeuwig ogenblik waarin we staan en gaan en waarin alle dingen oprijzen en 
verdwijnen. Als je je afvraagt: Maar waar is dat dan, die onbeperkte vrijheid? Dan doe het 
volgende: sluit je ogen voor een moment. En open ze weer. Dat is de beweging van het 
onbegrensde. Til je arm op en laat die weer zakken. Ziedaar! Hoe wonderlijk. Sta op, schenk 
thee in, drink, proef. Hoeveel vrijheid heb je nodig? Zit daar niet alle vrijheid in besloten.  
 
 Het oneindig grote belang van de ervaring van de Spirituele Vrijheid is de immense en 
verhelderende ervaring van de onlosmakelijke verbondenheid met de ander en met al het 
andere en te zien hoe alles en iedereen bijdraagt tot wat we doen en denken, elke stap op de 
weg van ons leven. We kunnen niet zonder. Dááruit, uit die onverbrekelijke band, vloeien als 
vanzelf en ongewild de handeling en gedachte vervuld van mededogen, de diepe sensatie van 
medeleven en van liefde, het onwankelbaar vertrouwen in het goede - tegen alle logica in - het 
tegelijkertijd knagende en bevrijdende besef dat wat de ander bezielt en wat de ander 
bezighoudt – ongeacht wat - ook in potentie in mij schuilgaat. Ik kan mij nooit boven de ander 
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stellen. De ander is mij in die zin ook niet vreemd, integendeel. De ander, dat ben ik. En daarin 
schuilt tegelijkertijd een ontnuchterende werking – de ervaring toont mij namelijk tevens mijn 
eigenzinnigheid, hoezeer ik mijzelf altijd in de weg stond en geregeld sta en hoezeer ik de ander 
tekort deed en doe. Het toont mij mijn menszijn in alle kwetsbaarheid en onmacht, niet als 
excuus voor mijn tekortschieten maar als feit. Het toont het gevolg van de oneindige dimensie 
van Spirituele Vrijheid in een wereld en bewustzijn en lichaam dat tal van beperkingen kent.  
 
 Het Japanse begrip Sensei verwijst naar ‘de ander één stap voorgaan’. Maar los van alle 
titels en functies was mijn les als mens dat het de ander is die mij voorgaat, als gids, als leraar, 
als spiegel, als klankbord, als broeder en als zuster. De mens vindt zijn of haar bestemming door 
en dankzij de ander en al het andere. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas sprak van ‘het 
herkennen van het gelaat van de ander’. Hij gaf aan dat ‘de aanwezigheid van God wordt 
beleefd in en via de relatie tot de mens’.  
 
 De Joodse schrijfster Etty Hillesum die eind november 1943 op 29-jarige leeftijd in 
Auschwitz overleed en daarvóór enige tijd in het Drentse kamp Westerbork verbleef, wist 
doorheen het gruis en de stenen van haar gedachten en emoties de eeuwige bronnen aan te 
boren en bereikte een staat waarvan ze getuigde: ( ) ‘ik luister de hele dag naar wat er binnen 
in me is, ook wanneer ik tussen anderen ben, ik hoef me niet meer af te zonderen, put geregeld 
uit krachten uit de verborgenste en diepste bronnen in mezelf.’ In haar dagboeken heet het: ‘Je 
moet niet vanuit je hersens leven, maar vanuit diepere en eeuwigere bronnen, maar je kunt je 
hersens wel dankbaar aanvaarden als kost instrument om door te dringen in die problemen die 
je ziel opwerpt.’  
 
 Wij zijn meer dan we zien of vaak denken. Innerlijke Al-omvattende vrijheid is ons allen 
geschonken, het is voorhanden, het is wat ons beweegt, laat zien, horen, spreken, proeven, 
denken enz. Het is onze Geestgrond. Je hebt slechts één moment van volledige 
ontvankelijkheid nodig om je te herinneren aan de volle waarheid van je geest, om je als een 
beker gevuld te weten met levend water en tot een klaar inzicht te komen.  
 
 Dan beseffen we dat we, hier en nu, in alle handelingen en uitingen van onze vermogens 
expressie geven aan dat levend water. Zei de Indiase patriarch Buddhanandi niet al: ‘Je spraak is 
één met wat je beweegt. Je handelingen zijn één met de Weg. Als je buiten jezelf zoekt naar 
een Boeddha met een vorm zal hij niet op je lijken. Als je wat je beweegt wilt kennen; je bent er 
een mee noch ben je ervan gescheiden.’ 
 
 In een ander citaat heet het: ‘Of je je ene voet optilt en de andere neerzet, je bent altijd 
in de staat van Verlichting’. Toen Dogen uit China terugkeerde naar Japan werd hem gevraagd 
wat hij geleerd had. Zijn antwoord: ‘De neus staat verticaal, de ogen horizontaal.’ Hij had 
gezocht naar iets wat hijzelf altijd al met zich mee had gedragen, ja, wat hijzelf in alles was en 
manaifesteerde. Hij had het alleen niet gezien en (nog) niet kunnen ervaren omdat zijn hoofd te 
vol was met ideeën die de geest vertroebelden. Gandhi zei: ‘Ik wandel in Waarheid’. Hij had 
evengoed kunnen zeggen: ‘Ik wandel in Vrijheid’. 
 
 Eenieder is Verlicht, van nature. De staat van Verlichting is de staat van Vrijheid. Je 
gedachten, je emoties, je horen en zien zijn de bewegingen van die staat. Neem je tijd. Ga daar 
eens mee zitten, in Vrijheid. Laat je door ‘Vrijheid’ impregneren en laat, zoals Dogen aangeeft, 
‘lichaam en geest vallen’, waarmee hij doelt op het hele instrumentarium van gedachten, 
gevoelens en emoties. Alles laten vallen. En zelfs het idee van ‘iets’ laten vallen. Want er is  
niets dat hoeft te vallen of kan vallen. Het is DIT, met alles erop en eraan, onafhankelijk of we 
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het zien of ervaren. De Vrijheid ervaar je als je dezelfde omgeving met een ongesluierde, 
onbelaste blik kan aanschouwen, met de ogen van de ruimte.  
 
 Ervaar aan den lijve dat die wonderlijke dimensie waarin leven&dood verenigd zijn, zich 
altijd al in alles ontvouwde in wat je doet en denkt. Je zult op slag de werkelijke eenheid in alles 
zien alsmede dat jij in wezen ten volle die eenheid bent. En dat ieder de ultieme Vrijheid met 
zich meedraagt en manifesteert. Ook de mens die er totaal geen weet van heeft.  

Alle goeds, gassho, Sensei Ben 


