O mijn God! Míjn God!
In de Verdieping onder Religie & Filosofie in van zaterdag 3 augustus stond een samenspraak artikel van 3
vooraanstaanden over Godsbeeld. 'God is niet iemand maar iets,’ zegt de protestantse sterrenkundige en
hoogleraar astronomie Peter Barthel. 'Het is een persoonlijke God,’ zegt de katholieke bisschop van Den Bosch
Gerard de Korte en 'God kent ons bij onze naam', zegt de PKN-scriba en theoloog René de Reuver.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van ieders verschillende en tegengestelde belevingen, een klassieke
verdeeldheid in ons kleine Nederlandse wereldje, waarbij onze variaties aansluiten bij de vele vormen van
religie in het mondiale. Alvast een eerste inzicht van Osho: God betekent het bestaan, het universum is
synoniem met hem. God is geen persoon, hij is een ervaring.
Gerard de Korte
God kun je Onze-Lieve-Heer noemen, want hij wil nabij zijn. Gaat het om een persoonlijke God, dan gaat het
om een Gij God blijft met ons verbonden tot in de dood toe. De God die ik heb leren kennen is de God die nabij
is, die van je houdt en die je vasthoudt. God werkt altijd middellijk en indirect. De Schepper moet je niet de
schepping intrekken. Ik ben geroepen om het rechtzinnige katholicisme te verdedigen.

Peter Barthel
Ik zie God als emotionele ervaring en als richting. Hij is niet iemand maar iets. Al onze namen staan in Gods
handen geschreven. Het mooiste van deze wereld is vriendschap en liefde, dat is wat ik God noem. God is niet
iemand maar iets. Ik beschrijf hem als geest van ons heelal, die ons inspireert. God kan niets en doet niets,
behalve ons bezielen om wat te doen met die geest. Ik zie geen handelende God, wel een bezielende God.
Maar ik ben zelf verantwoordelijk.

René de Reuver
Zie het beeld van God als rechter, hij is ontzagwekkend en houdt in de gaten wat je goed en wat je fout doet.
God is een hulpmiddel, maar het beste wat ik weet. Het is een 'Gij' die ons aanspreekt, met wie je in gesprek
kan zijn, boos op kan zijn, die zich openbaart. We geloven geborgen te zijn in Gods hand. Je bent door hem
gekend en je bent verantwoording verschuldigd voor je daden. Ten diepste is beslissend dat ik door God geliefd
ben.

In dezelfde rubriek van Trouw, jl. 24 augustus, stonden n.a.v. een festival in Amsterdam over vrouwen die zich
niets laten voorschrijven in naam van God, enkele van deze vrouwelijke belevingen vermeld. Van twee van
hen is een bepaalde kernuitspraak bijzonder.
Elzbieta Podlesna
Zij is een Poolse mensenrechtenactiviste (51) en publieke vijand van het oer-katholieke Polen. Zij zegt: 'Ik
geloof in God, ja, als in een soort harmonie. Een eeuwige orde die alles samenbrengt, en waarin iedereen naast
elkaar bestaat.’
Shelley Segal
Zij is singer-songwriter, een Joodse vrouw (32). Zij zegt: 'Ik had geleerd dat God ons gemaakt had, meer als een
losstaand ding, als in de tuin van Eden. Maar nu wist ik dat ik deel was van de tuin! Ik groeide eruit voort. Ik
voel me zo verbonden met alles.’
En, op 31 augustus jl. wederom in Trouw, stond een interview met de Amsterdamse predikant, Joost Röselaers,
die o.a. zei: ‘We hoeven onszelf niet te maken, ik geloof in de onmaakbaarheid van het leven. We zijn al
gemaakt, door God, door iets dat groter is dan onszelf.’
En nu Osho wat uitvoeriger over God, uit verschillende van zijn boeken:
Living on your own Terms, I am That, The Goose is Out, Guida Spirituale, The Golden Gate, I Say unto You, The
Book of the Books, Come, Come, yet again Come, God’s got a Thing about You).
Het allereerste, je zit in God en God betekent eenvoudig het bestaan, dat wat bestaat. Het leven, het
universum is synoniem met God. Zijn, ademen, slapen, waken, is zijn in God. Niet in God zijn is het enige
onmogelijke. Je bijdrage aan het bestaan moet zijn in dankbaarheid dat je je reeds in God bevindt, niet een
manier om God te bereiken. Osho
De maatschappij heeft je vanaf je jeugd voortdurend verteld dat je onwaardig bent. Je moet iets doen, je moet
jezelf bewijzen, alleen dan zal je waardig zijn.

Maar je moet alle concepten loslaten die je van buitenaf gegeven zijn, want God is geen persoon. God is een
ervaring. Als je het idee hebt van een God, gegeven door je ouders en de maatschappij, is dat een hindernis het staat je niet toe te zien wat is. En God is dat wat is. Het heeft geen concepten nodig, ze verblinden je, dus
laat ze los. Als je er werkelijk in wilt gaan, ga dan als een agnost, wat betekent dat je niet weet.
Tenzij je alle ideologieën, filosofieën en godsdiensten laat varen en leeg naar binnen gaat, zonder enige idee...
hoe kun je dan een idee hebben over God? God is er, maar je kunt het niet zien want je ogen zijn verblind door
de concepten die je zijn gegeven. Wees geen Christen, geen Jood, geen Islamiet, geen Hindoe, anders blijf je
rondtasten in duisternis. Als je een bepaald idee van God hebt, ben je niet in staat hem te zien. Osho
God is een gebeuren. Als je stil bent, open, liefdevol naar je eigen wezen, en bewust, dan gaat het gebeuren.
Elk moment wanneer je in de juiste afstemming bent met het bestaan, gebeurt het. God is er, jij bent er, enkel
een juiste afstemming is nodig. En zodra je in afstemming bent met het bestaan, is dat gelukzaligheid. Je bent
dan thuisgekomen. Osho
God is geen persoon. God is een tegenwoordigheid. Daarom is alle verering pure dwaasheid. God betekent
eenvoudig goddelijkheid. De mens heeft geleefd onder de indruk van God als een persoon en de religieuze
mens denkt dat God zich ergens boven in de hemel bevindt en je hem moet prijzen om jou te helpen je
verlangens te vervullen, je ambities te laten slagen.
De mensen die de dwaasheid van dit alles zagen, werden atheïst. Ze hadden in een bepaald opzicht gelijk, maar
ze zaten ook fout, want zij gingen het bestaan van God ontkennen. De theïst is fout en de atheïst is fout…
God is de ultieme ervaring van stilte, van schoonheid, van gelukzaligheid, een staat van innerlijke viering. Zodra
je naar God gaat kijken als goddelijkheid, komt er een radicale verandering in je benadering.
God moet bevrijd worden van alle concepten van persoonlijkheid, van elke bijzondere vorm, elke bijzondere
naam. Het meest fundamentele is bewust te zijn van je meest innerlijke kern, want dat is het geheim van het
hele bestaan. God is daar een aanwezigheid, en is alles wat je omgeeft, vanbinnen en vanbuiten. Osho
De God van de priesters heeft nooit geleefd. De levende God is die van de mystici, en kan niet worden
gevonden door geloof. Het heeft te maken met een innerlijke zoektocht, een inzicht in je eigen wezen. De God
van de priesters zou dood moeten zijn, weggegooid, zodat jij je eigen God kunt ontdekken, jouw vrijheid, jouw
waarheid.
Vergeet alles over hem zijnde je vader. Hij is je oom en hij is een heel aardige kameraad. Laat God jouw
iemand worden ‘die langs de kant staat’ in plaats van een vaderfiguur. Denk aan hem als een geliefde, als een
vriend en je zult jezelf opener vinden. Osho
Er is geen God, hoe kun je dan een vertegenwoordiger van God zijn. Een profeet betekent iemand die de
boodschap van God aan de wereld brengt. Hij is niets anders dan een postbeambte. Een profeet is niet van veel
waarde. Er is geen God, vandaar dat er geen boodschappers, geen Messias, of profeten kunnen zijn. Osho
De godsdienstige mens wordt gekend als Godvrezend, het meest dwaze idee dat je je kunt voorstellen. De
religieuze mens is Godminnend… Jezus zegt: God is Liefde, hoe kun je dan bang zijn voor God?
Wat er dan ook gebeurt, is goed, wordt verwelkomd, we kunnen niet anders verwachten. Dat is de staat van de
religieuze mind en dan is het leven een gelukzaligheid en zo ook de dood. Denk eens aan het moment dat je de
dood ook zo mooi kunt accepteren als het leven. Osho
De idee van God als een persoon hebben we gemaakt als een beeld van onszelf, het is niets anders dan een
mens-projectie. Er is geen God, maar goddelijkheid en het hele bestaan wordt ermee overspoeld, en zodra je
deze visie bezit, ga je in een nieuw licht naar de dingen kijken. Dan is de wereld niet meer een probleem maar
een mysterie dat geleefd moet worden. God is een kwaliteit; het is geur die het geheel van het bestaan
doordringt. Osho
Een bijdrage van Prem Abhay.

