
Ensō Zen Circle – Lelystad | www.zenmeditation.eu | 2022 

1
 

 

 

Het ‘Onnoembare’ volgens het Geheime Boek van Johannes  

 

 

Het is onbeschrijflijk 

Want het is niemand gelukt deze Kracht te beschrijven 

Het is onnoembaar 

Want niemand is deze Kracht vooraf gegaan 

 

 

 In het boeddhisme wordt veelvuldig verwezen naar wat we boeddha-natuur noemen. We 

vertalen het ook wel als sunyata, wezenskern en we wijzen op de varianten in naamgeving in andere 

culturen: God, Allah, Atman enz. Het zijn namen of begrippen die in de historie op basis van een 

directe menselijke ervaring zijn gegeven aan ‘iets’ wat ons begripsvermogen te boven gaat. Alle 

teksten zijn pogingen tot aanduidingen van, letterlijk, het ‘onnoembare’. En toch willen we telkens 

weer een poging doen. Ook in dit geval, aan de hand van een vroeg Christelijke tekst. 

 In 1945 werd in Midden-Egypte, nabij het plaatsje Nag Hammadi in kruiken een verzameling 

teksten uit de begintijd van het Christendom gevonden, dat wil zeggen 100-180 jaar na Chr. Het ging 

bij de vondst om 13 codices met 52 teksten. Het grootste deel van deze verzameling betrof 

gnostische teksten, dat wil zeggen teksten over de oorspronkelijke kennis die ervan uitgaat dat de 

mens voortkomt uit een goddelijke aard en ook in het aardse bestaan die goddelijke kern bezit en 

manifesteert.  

 Gnosisteksten wijzen in feite op het gegeven dat niet alleen Jezus een manifestatie en Zoon is 

van God maar dat de gehele schepping geschapen is naar het beeld ervan. Goddelijke 

(ervarings)kennis ligt daarmee binnen het bereik van eenieder. De Kerk wijst gnosis bij voorkeur af – 

omdat het spiritualiteit zou privatiseren en tot onbegrip over de unieke Christus en daarmee de Kerk 

zou leiden.  

 Terug naar Nag Hammadi. Een van de gevonden teksten is Het Geheime Boek van Johannes. 

was een apostel van Jezus Christus, een van ‘de twaalf’. Johannes en Jakobus waren volgens het 

Nieuwe Testament de zoons van de visser Zebedeüs. De tekst behandelt de ware en, letterlijk, 

onbeschrijflijke God en, daartegenover, de namaak schepper of demiurg. Het is deze laatste aan wie 

tal van menselijke eigenschappen (machtswellust, jaloezie, wraak etc) worden toegekend. Je zou 

kunnen zeggen, de demiurg is de wereldse interpretatie van wat (een) God is, wil, denkt, kan en 

doet.  
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Tamelijk in het begin van de tekst wordt een beeld geschetst van God en dat gebeurt in termen van 

de ‘Heer’ en ‘Hij’, zoals in veel christelijke stromingen gebruikelijk was en is. Voor deze bijdrage is dit 

gewijzigd in ‘Het’ en ‘Scheppende Kracht’. De volgende citaten zijn de dialoog tussen de herrezen 

Christus en Johannes.  

‘En tot mij (Johannes) die graag wilde weten, sprak Hij:  

De Eenheid is soeverein, daarboven heerst niets. 

Het is de ware God en Scheppende kracht van het Al 

De Onzichtbare die boven het Al is die in onvergankelijkheid verkeert 

en woont in het zuivere licht 

dat geen ogen kunnen aanschouwen. 

Het is de onzichtbare Geest 

Men mag zich deze kracht niet als een god  

of iets dergelijks voorstellen 

want Het is grootser dan goden 

omdat er boven deze Scheppingskracht niet bestaat 

Niemand staat boven dit 

want Het vestigt Zichzelf 

Het is eeuwig en heeft niets nodig 

Want Het is volkomen volmaaktheid ( ) 

Het is het licht 

Het is onbegrensbaar 

Want deze Kracht ging niemand vooraf 

Die Het kan begrenzen 

Het is onbepaald 

Want Het ging niemand vooraf  

Die Het kan bepalen 

Het is onmetelijk  

Want er is niemand (eraan voorafgaand) die Het kan meten  

Het is onzichtbaar 

Want niemand heeft deze Kracht gezien 

Het is eeuwig 

Want het bestaat in eeuwigheid 
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Het is onbeschrijflijk 

Want is niemand gelukt deze Kracht te beschrijven 

Het is onnoembaar 

Want niemand is deze Kracht vooraf gegaan 

Om het een naam te geven 

Het is het onmetelijke licht 

Zuiver, heilig en rein 

Het is onuitsprekelijk 

Volmaakt in onvergankelijkheid 

Het is niet voleindigd 

Noch zalig, noch goddelijk 

Maar overstijgt dit alles verre  

Het is noch lichamelijk, noch onlichamelijk 

Het is groot noch klein 

Over die Kracht is het onmogelijk te beantwoorden: 

‘Wat is de kwantiteit?’ 

‘Wat is de kwaliteit?’ 

Want niemand kan die Kracht kennen ( ) 

Wat kan ik je verder over deze Scheppende Kracht mededelen? 

De eon is onvergankelijk, 

zwijgt en is zwijgen en rust 

Het gaat het Al vooraf. ( ) 

( ) deze kracht is het die alleen zichzelf ziet 

In het licht dat de Kracht omringt 

Dat de bron is van het levenswater. 

En deze kracht is het die aan alle eonen geeft. 

En in elke richting aanschouwt Het zijn/haar beeld 

Doordat Het weerspiegeld ziet 

In de bron van de Geest.’ 
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Tot zover. Het vervolg van de Johannes-tekst geeft een beeld van de schepping van het leven zelf, 

Genesis, vanuit het Ene. De mens is zo gewend alles te kunnen herleiden en te bepalen maar de kern 

van dit bestaan zelf, het ene Principe of de essentie van alles is en blijft onbepaald. Er is namelijk 

niets dat of niemand die er aan vooraf gaat. Dat dit Principe dat we God of Boeddhanatuur noemen 

‘zwijgt en rust’ is een van kernaspecten. In de wereld zien we door alle eeuwen heen in alle religies 

pogingen om God tot een medestander te maken. Onvruchtbare pogingen, immers God doet ‘niet-

iets’, het is immers ‘niet-iets’. Al die pogingen wekken vooral misverstanden en kunnen veel leed 

veroorzaken.  

 In het boeddhisme wordt gewezen op het belang om ervaringskennis te verwerven door 

‘geest en lichaam te laten vallen’. Waartoe een persoon op het spirituele pad wordt aangemoedigd, 

is de enorme kloof van de spirituele paradox te overbruggen – de paradox van de neiging tot 

identificatie en naamgeving in het werelds bestaan enerzijds en de inherente openheid van het 

onnoembare anderzijds. De paradox is van eigen fabricaat want alles van vorm en naam IS per 

definitie manifestatie van het onnoembare.  

 Op ieder regel kunnen we ‘zitten’ – de woorden in alle kalmte laten bezinken, erop kauwen 

als manna en ons geestelijk laten voeden en inspireren.  

 

Gassho – Sensei Ben 

 

 
(bron: De Nag Hammadi Geschriften Jacob Slavenburg | Willem Glaudemans | Ankh Hermes 2004) 
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