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KERNTHEMA GNOSTIEK:

'STA OP EN HERINNER 

JEZELF'

De gnostiek is een vroegchriste-

lijke stroming uit de eerste eeuwen 

van onze jaartelling. Kernthema van 

de gnostiek is dat de mens vergeten 

is wie hij in werkelijkheid is. Jezus is 

in de gnostische teksten een bood-

schapper die de mens oproept zich-

zelf te herinneren: "Sta op en herinner 

jezelf." 

Gnosis is het Griekse woord voor 

kennis, en betekent hier kennis van je 

ware zelf. Omdat je als mens met je 

ware zelf deel bent van de ware wer-

kelijkheid, is kennis van je ware zelf 

tegelijkertijd ook kennis is van de 

ware werkelijkheid. Gnosis als zelf-

kennis is kennis van 'het Al'. Wie zich-

zelf kent, kent het Al.

De gnostiek als christelijke stro-

ming dient te worden onderscheiden 

van het traditionele, kerkelijke chris-

tendom zoals dat bij het concilie van Nicea 

in 325 werd geïnstitutionaliseerd. Volgens 

de verzoeningsleer die bij dat concilie werd 

uitgeroepen tot de zaligmakende waarheid 

van het christendom, zou Jezus de eniggebo-

ren zoon van God zijn, zelf ook God, die met 

zijn lijden boet voor de zonden van de mens-

heid. Niets daarvan tret men aan in de gnos-

tische teksten. Vanaf het concilie van Nicea 

werd de gnostiek door de kerk van Rome met 

steun van de Romeinse keizers fel bestreden.

GNOSTISCHE GESCHRIFTEN

De gnostiek is opnieuw onder de aan-

dacht gekomen door de vondst, in 1945, van 

gnostische geschriten, de zogenaamde Nag 

Hammadi-geschriten uit de eerste eeuwen 

van de westerse jaartelling. Vóór de 

vondst van deze geschriten was de 

algemene opvatting van de kerkhis-

torici dat de gnostiek diende te wor-

den beschouwd als een ketterij, dus 

als een afwijking van de hoofdstroom 

van het christendom. De gnostici 

werden daarom door de kerk fel 

bestreden. Maar steeds meer heden-

daagse historici neigen ernaar de 

gnostiek een vooraanstaande positie 

te verlenen in de wordingsgeschiede-

nis van het vroege christendom.

Een van de meest tot de verbeel-

ding sprekende teksten uit de gnos-

tieke Nag Hammadi-geschriten is 

het Evangelie van homas. Dat is een 

verzameling uitspraken van Jezus, 

die door de meeste huidige historici 

van het christendom worden geacht 

ouder te zijn dan de evangeliën uit 

het Nieuwe Testament, en vergelijk-

baar met de veronderstelde verzame-

ling uitspraken Q (van 'Quelle'), die 

aan de nieuwtestamentische evange-

liën van Mattheüs en Lukas ten grondslag 

zouden hebben gelegen.

VERWANTSCHAP GNOSTIEK MET

KATHAREN EN HERMETISME

Als een opzienbarende ontdekking als 

resultaat van de teruggevonden Nag Ham-

madi-geschriten geldt de verwantschap van 

Gnosis en gnostiek,
wat is dat?

In het kader van de slogan van Speakers Academy® die luidt  'Bringing Knowledge to the World' vragen 

wij in elke uitgave van ons magazine ACADEMY® aandacht voor Kennis. Gnosis is het Griekse woord 

voor kennis. Daarom in deze editie, als eerste in een reeks, een artikel van de hand van de filosofoof 

Bram Moerland over Gnosis en Gnostiek.

KENNIS

Door Bram Moerland
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KENNIS

de gnostiek met de katharen uit de twaalfde 

en dertiende eeuw. Ook die werden steeds 

voorgesteld als een ketterij binnen het chris-

tendom, en als een incidentele, geïsoleerde 

gebeurtenis in Zuid-Frankrijk. Nu is duide-

lijk geworden dat er een onderbroken conti-

nuïteit moet zijn geweest tussen de katharen 

en de gnostici uit de eerste eeuwen.

De katharen werden door de kerk van 

Rome in de 13de eeuw bloedig vervolgd. 

Ook de strijd van Rome tegen de katharen 

bleek nu geen uitzondering, maar een voort-

zetting van de vervolging van de gnostici uit 

de begintijd van het christendom.

In 1321 werd de laatste kathaar verbrand. 

Daarmee was de gnostiek als spirituele tra-

ditie uit de geschiedenis verwijderd. Maar in 

onze tijd geniet de gnostiek opnieuw grote 

belangstelling. Veel hedendaagse christenen 

ervaren de teruggevonden gnostische tek-

sten als een welkome bron van inspiratie, en 

als een kans op vernieuwing van het kerke-

lijk christendom.

Uit de vondst bij Nag Hammadi blijkt ook 

een grote verwantschap van de christelijke 

gnostiek met de zogenaamde hermetische 

gnosis. Daarin is niet Jezus de hoofdper-

soon, maar Hermes Tresmegistos. Dat maakt 

duidelijk dat de gnosis als gedachtegoed in 

de oudheid niet alleen maar christelijk was, 

maar ook voorkwam ‘onder de heidenen’.

Als we in deze tijd de gnostiek bestude-

ren, zoals die ons is overgeleverd in de tek-

sten die werden gevonden bij Nag Hammadi, 

kunnen we die proberen te verstaan binnen 

het grotere kader van de klassieke oudheid, 

dus als verwant met de heidense gnosis. De 

'heidense' gnosis is een vorm van ilosoi-

sche spiritualiteit. waarin geestelijke vrij-

heid en persoonlijke ontplooiing een grote 

rol spelen.

GNOSIS

De gnostici stelden de innerlijke gnosis 

boven elk uiterlijk gezag. Het woord gnosis 

is verwant aan het Nederlandse woord gewe-

ten. De gnostici verkondigden dat Jezus hen 

had geleerd dat liefde de kernkwaliteit is van 

de gnosis. De gnosis is het innerlijk weten 

van de liefde. De gnosis als het weten van 

de liefde is een goddelijk weten, want het is 

verbonden met de goddelijke bron van het 

bestaan waaruit alle mensen voortkomen.

In elk mens schuilt een goddelijke vonk, 

leerden de gnostici. Maar de meeste mensen 

zijn daar onwetend van. Als spirituele tradi-

tie biedt de gnostiek een weg om de mens 

in staat te stellen zich weer met die inner-

lijke vonk te verbinden. Wie die verbinding 

heet hersteld, beschikt ten gevolge daarvan 

over gnosis.

Om de gnosis in zichzelf te kunnen vinden 

moet een mens zich innerlijk vrijmaken, zich 

bevrijden van alle morele slavernij. Alleen 

wie zich vrij heet gemaakt van alle uiterlijke 

morele dwang kan de gnosis in zichzelf ont-

dekken, kan de goddelijke bron van zichzelf, 

in zichzelf vinden, kan de goddelijke liefde 

in zichzelf realiseren. De grote nadruk van 

de gnostiek op de bevrijding uit morele sla-

vernij was aanleiding voor de kerkvaders om 

de gnostiek amoreel of immoreel te noemen.

Door de gnosis is de individuele mens 

voor zichzelf de hoogste morele autori-

teit. De gnosticus is zijn eigen wetgever, 

maar ook zijn eigen hoogste rechter. Morele 

gedragsregels voor de samenleving worden 

door vrije mensen onderling afgesproken, 

niet door een externe autoriteit opgelegd, 

vonden de gnostici. Nooit kunnen die maat-

schappelijke conventies boven de innerlijke 

autoriteit van de individuele mens geplaatst 

worden. Er is in de gnostiek dan ook geen 

centraal kerkelijk leergezag, zoals de kerk 

van Rome dat is voor de rooms-katholie-

ken. De afwijzing van een centraal leergezag 

leverde de gnostiek het verwijt op dat het zou 

leiden tot sociale chaos en anarchie.

Het standaardverwijt tegen de gnostiek 

is dat het egoïstisch en narcistisch zou zijn. 

Maar misschien wel de belangrijkste bood-

schap van de gnostiek is dat alleen een vrij 

mens in staat is tot waarachtige liefde.

GNOSIS EN DWALING

Mensen kunnen vergeten wie ze zelf in 

werkelijkheid zijn. De onverloste mens is 

'zichzelf kwijt'. Het gevolg daarvan is dat zo 

iemand het contact met zijn innerlijk weten, 

de gnosis, verliest. Wie zichzelf kwijt is, leet 

als een slaaf van onpersoonlijke machten. 

Deze staat van vervreemding van het ware 

zelf wordt in de gnostische teksten met veler-

lei verschillende termen beschreven, zoals 

slavernij, vergetelheid, slaap, dronkenschap, 

blindheid, de dood. De meest algemene term 

die daarvoor vaak wordt gebruikt is 'de dwa-

ling', in de betekenis van 'verdwaald zijn'. 

Daarbij past het volgende verhaal, het Lied 

van de Parel.

Het verhaal vertelt over een konings-

zoon die door zijn ouders naar een ver land 

gestuurd wordt. De koningszoon krijgt de 

opdracht in het verre land een parel te zoe-

ken. Als hij in dat land aangekomen is, ver-

geet hij echter zijn opdracht. Hij neemt de 

zeden van het vreemde land aan en wordt zo 

een 'zoon van het land'. Daardoor vergeet hij 

ook wie hij van oorsprong is, waar hij van-

daan kwam en wat zijn opdracht was. Maar 

dan komt er een boodschapper van zijn 

ouders. Die herinnert hem aan zijn akomst. 

Nu weet hij weer wie hij is en hij herinnert 

zich ook zijn opdracht. Hij slaagt erin de 

parel te vinden en hij keert terug naar zijn 

geboorteland en wordt daar koning. Het Lied 

van de Parel verbeeldt de staat van de mens 

die verdwaald is geraakt in een vreemde wer-

kelijkheid, zichzelf vergeten is en vervolgens 

door een boodschapper namens zijn ouders 

weer aan zijn ware aard herinnerd wordt en 

zo leert zichzelf en zijn bestemming te her-

vinden. In de gnostische teksten is Jezus die 

boodschapper.

GNOSIS EN HERSTEL

De verlossing uit de dwaling kan de mens 

dus verkrijgen door zich zijn oorspronke-

lijke aard te herinneren, door zich te ver-

binden met zijn ware zelf. Dat proces wordt 

beschreven als bevrijding, wakker wor-

den, weer nuchter worden, de genezing 

van blindheid, de opstanding uit de dood.   

Hermes Tresmegistos



  
SPEAKERS ACADEMY® MAGAZINE 2016158

De algemene term daarvoor is 'het herstel'.

Het woord herstel dient te worden ver-

staan in de zin van genezing. In het Nieuwe 

Testament wordt verteld hoe Jezus wonde-

ren verrichtte. Hij genas zieken en wekte 

zelfs doden weer tot leven. Voor de gnostici 

waren dat geen feitelijke gebeurtenissen; het 

zijn geen wonderen. Het zijn symbolische 

beschrijvingen van het herstel door Jezus als 

de verlosser uit de dwaling. De gnostische 

Jezus geneest mensen van de dwaling, hun 

zelfvergetelheid. Hij leert ze zichzelf herin-

neren. Een gnostische tekst uit de vondst 

bij Nag Hammadi formuleert het zo: 'Sta op 

en herinner jezelf '. Hier zien we heel kort 

samengevat de kern van de gnostiek: de 

opstanding is geen verrijzenis uit de licha-

melijke dood, maar een spiritueel proces, 

gericht op het weer tot leven wekken van het 

ware zelf.

Wie zichzelf hervindt zal niet alleen weten 

wie hij is, maar ook zijn bestemming ken-

nen. Ook dat weten behoort tot de gnosis. 

Daarover handelt een tekst uit het Evange-

lie van de Waarheid, ook een van de teksten 

die gevonden werden bij Nag Hammadi, 

geschreven door de gnosticus Valentinus:

Wie zo gnosis heet, weet waar hij van-

daan gekomen is en waar hij heen zal 

gaan. Hij weet dat hij, zoals iemand die 

dronken was, en weer nuchter is gewor-

den en, tot zichzelf gekomen, zijn zaken 

weer op orde heet gesteld.

GNOSTIEK EN VROUWEN

De gnostiek kent geen principieel onder-

scheid tussen mannen en vrouwen. Bij de 

gnostieke vieringen konden ook vrouwen 

sacramentele functies verrichten. Dat tref-

fen we ook aan bij de latere, gnostische 

katharen. Dat was in de kerk van Rome 

wel anders. De kerkvader Tertullianus, 

fel bestrijder van de gnostici, schreef over 

vrouwen:

Jullie zijn de poorten van de duivel. De 

toorn van God rust op jullie geslacht tot 

in deze tijd, zoals ook jullie schuld nood-

zakelijkerwijs voortleet.

Waar slaat dat op? In het eerste boek van 

het Oude Testament wordt verteld hoe Eva 

door de slang werd verleid om te eten van 

de boom van kennis van goed en kwaad, 

 hoewel God dat streng verboden had. Eva 

verleidde daarna haar man Adam om ook 

van de boom van kennis van goed en kwaad 

te eten. Sedertdien verkeren alle mensen in 

een staat van erfzonde, leerde de kerk en dat 

is de schuld van Eva. Alle vrouwen na Eva 

delen in haar schuld. 

In de Bijbel staat een soortgelijke lering in 

een brief die (ten onrechte) is toegeschreven 

aan Paulus (1 Timoteüs 2:11-14, NBV):

Een vrouw dient zich gehoorzaam en 

bescheiden te laten onderwijzen; ik sta 

haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst 

of gezag over mannen heet; ze moet 

bescheiden zijn. Want Adam werd als 

eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet 

Adam werd misleid, maar de vrouw; zij 

overtrad Gods gebod.

In de gnostiek wordt de zondeval echter 

niet als leerstelling erkend en wordt het eten 

van de verboden vrucht in het paradijs veelal 

gezien als een symbolische vertelling over 

het verwerven van gnosis: de mens neemt 

kennis van goed en kwaad, daartoe uitgeno-

digd door Eva, een vrouw. Dat gaat samen 

met een geheel andere perceptie van de rol 

van de vrouw in de gnostiek, namelijk als de 

gelijke van mannen, zelfs als verlosser van 

het mannelijke. 

Als in het conlict tussen de kerk en de 

katharen in de twaalfde eeuw een delega-

tie van de paus een gesprek aangaat met 

een delegatie van de katharen blijkt er bij de 

katharen een vrouw deel van het gezelschap 

te zijn. De vertegenwoordiger van de paus 

roept ontsteld en verontwaardigd uit: ‘Vrouw, 

keer terug naar uw spinnewiel!’ Hij weigerde 

te onderhandelen met een vrouw. Het zou 

Esclarmonde de Foix betrefen, een kathaarse 

parfaite, en zus van de graaf van Foix. 

BREUK MET DE GOD DER WRAKE

VAN HET OUDE TESTAMENT

De christelijke gnostiek, met Jezus in de 

hoofdrol,  is van oorsprong een Joodse bewe-

ging. Het is een protest binnen het Jodendom 

tegen Jahweh als de jaloerse god der wrake.

Het kerkelijk christendom ziet Jezus als 

de vervulling van het Oude Testament. In de 

gnostische teksten wordt Jezus voorgesteld 

als iemand die radicaal met de god der wrake 

van het Oude Testament breekt. Jezus wordt 

gezien als de inspirator van een andere gods-

beeld, een god van liefde.

Dat contrast wordt in de gnostische tek-

sten gewoonlijk beschreven alsof er twee 

goden zouden zijn, namelijk de god van 

liefde die Jezus ‘mijn Vader’ noemt, en Jah-

weh. Jahweh heet dan de Demiurg, de Heer 

van het Kwaad.

Dat leidt in de gnostische teksten voordu-

rend tot een omkering van de betekenis van 

de oudtestamentische verhalen. 

Zo is er een geheel andere interpretatie 

van het paradijsverhaal. Ook in dat verhaal 

herkennen de gnostici Jahweh als de Heer 

van het Kwaad.

Het verhaal gaat als volgt.

Jahweh schiep de kosmos en alles wat leet. 

De aarde bevond zich aanvankelijk in een 

paradijselijke staat. In dat paradijs woonden 

Adam en Eva, de eerste mensen. 

Jahweh verbood hen te eten van de boom 

van kennis van goed en kwaad. 

Jahweh:

Ten dage dat gij daarvan  eet (van de 

boom van kennis van goed en kwaad) zult 

gij zeker sterven.

Maar dan komt de slang. De slang is vol-

gens de gnostici een voorloper van Jezus. 

KENNIS

‘In de gnostiek 
is de vrouw de 
gelijke van de 

man’
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Ook de slang is een brenger van gnosis. De 

slang zegt tegen Eva:

Gij zult geenszins sterven, maar Jahweh 

weet dat tendage dat gij daarvan eet uw 

ogen geopend zullen worden, en gij God 

zult zijn, kennende goed en kwaad.

Eva eet van de boom van kennis van goed 

en kwaad en deelt daarvan ook met Adam.  

Jahweh ontdekt dat en zegt:

Zie de mens is geworden als een onzer.

Voor gnostici is dat alles duidelijke taal. 

Jahweh wilde de mens bewust onwetend 

houden van zijn ware aard, die goddelijk is. 

Maar zijn plan lijkt mislukt. Daarom ver-

drijt hij hen uit het paradijs en onderwerpt 

hij hen aan zijn goddelijke toorn. Daardoor 

wordt de schepping een wereld van angst. 

Jezus wil de mens van die angst bevrijden 

en en hen oproepen het koninkrijk op aarde 

te vestigen, dat wil zeggen de schepping te 

herstellen in zijn oorspronkelijke glorie, het 

koninkrijk als een wereld van liefde. 

In die andere interpretatie past ook een 

heel andere waardering voor Eva. Zij is niet 

de oorzaak van de erfzonde, zoals in het ker-

kelijke christendom, maar de eerste verloste 

mens.

GNOSTISCHE

SCHEPPINGSMYTHE

In de oudtestamentische traditie schiep 

God op één enkel tijdstip, namelijk 'in den 

beginne', de gehele kosmos. Die kosmos 

bestaat sedertdien geheel op zichzelf. Maar 

de gnostiek heet een geheel andere schep-

pingsmythe. In de gnostiek wordt de wereld 

op elk moment nieuw geschapen. Zoals het 

licht steeds weer opnieuw uit de zon straalt, 

zo vloeit in een nooit eindigend schep-

pingsproces de werkelijkheid voort uit de 

oerbron van het zijn. Men noemt dat per-

manente wordingsproces van de werkelijk-

heid: een emanatie. 

De werkelijkheid zoals we die om ons 

heen ervaren is een emanatie van de bron 

van alle zijn.

Met die opvatting is verbonden de Ara-

mese versie van het Onze Vader, die begint 

met:

Bron van zijn, die ik ontmoet in mijn ont-

roering om al wat is,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats 

kan geven in mijn leven.

OORSPRONKELIJK GELAAT

In de traditionele christelijke godsvoor-

stelling is er een onoverbrugbare afstand 

tussen de mens en God. Mens en God zijn 

wezensongelijk. Maar in de gnostiek is dat 

anders. Wij zijn als mens rechtstreeks met 

de bron verbonden. Zoals een lichtstraal ver-

want is aan de zon, zo is ook de mens verwant 

aan de Bron. Wij hebben 'de gelaatstrekken 

van de Vader'. Wij zijn 'de erfgenamen van 

de Vader'. Dat zijn uitdrukkingen in gnos-

tieke teksten om weer te geven dat wij als 

mens verwant zijn met de Bron zoals een 

kind met zijn ouders. De beeltenis van God, 

die elk mens in zich draagt, zoals een kind 

op zijn ouders lijkt, is het 'oorspronkelijk 

gelaat' van de mens. Maar, je kunt als mens 

de innerlijke ervaring van die verwantschap 

kwijtraken. Dan heb je daar geen weet meer 

van. Je bent dan een 'onwetende' geworden. 

Doel van de gnostiek als spiritueel pad is om 

die verwantschap weer ervaarbaar te maken. 

Dan ben je een ‘wetende’ en beschik je dus 

over ‘gnosis’. 

GNOSIS EN

CHRISTUSBEWUSTZIJN

Wij hebben als mens twee naturen. 

De ene natuur is de persoonlijke natuur, 

waarbij men zichzelf ervaart als in de tijd 

geplaatst, met een geboorte en een dood. 

Dat is de mens met een geschiedenis en een 

persoonlijke identiteit. Bij deze persoon-

lijke natuur hoort het 'persoonlijk bewust-

zijn'.

De tweede natuur van de mens is zijn tijd-

loze goddelijke kern. Deze tijdloze godde-

lijke kern van de mens heet in de gnostiek 

'de Christus'. Als bijvoorbeeld in de brief aan 

de Kolossenzen in het Nieuwe Testament 

gezegd wordt: 'Het geheim is dit: Christus 

woont in u,' dan is dat voor een gnosticus 

duidelijk verstaanbaar. Ja, dat is het geheim 

waar het in de gnostiek over gaat. Ook wordt 

over Paulus verteld dat hij de Christus in 

een visioen ontmoette. Precies, de Christus 

is geen historische persoon die men 'in het 

vlees,' als een ander mens, kan tegenkomen. 

De Christus is geïncarneerd, vleesgewor-

den, in elk van ons, niemand uitgezonderd.

In het Nieuwe Testament wordt verteld 

dat Jezus door Johannes de Doper in de Jor-

daan gedoopt werd. Op dat moment, zo gaat 

de vertelling, daalt de Heilige Geest op hem 

neer. De Jordaan staat hier symbool voor de 

stroom van het zijn die voortvloeit uit de 

oerbron, het levenswater. (Zie 'Scheppings-

mythe' hierboven.) De historische mens 

Jezus wordt hier dus met zijn persoonlijke 

natuur symbolisch ondergedompeld in de 

oerstroom van het zijn, en ervaart op dat 

moment zijn tijdloze Christusbewustzijn. 

Hij is een Christus geworden en zal voortaan 

zijn discipelen leren hoe ook zij een Christus 

kunnen worden, dat wil zeggen, zich bewust 

worden van de Christusnatuur die reeds in 

hen, en in alle mensen, aanwezig is. En zijn 

discipelen kunnen op hun beurt die blijde 

boodschap weer doorvertellen aan ieder-

een die het horen wil, en: 'Wie oren heet die 

hore'.

In oecumenische zin zijn gnostiek, boed-

dhisme en hindoeisme en vele andere spiri-

tuele tradites slechts variaties op hetzelfde 

thema. Ze kunnen elkaar aanvullen en ver-

rijken. Alleen wie meent in het exclusieve 

bezit te zijn van de enige zaligmakende 

waarheid plaatst zich buiten dat spirituele 

deelgenootschap. 

KENNIS

gnothi seauton (ken uzelf)
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DUALISME EN NON-DUALISME

IN DE GNOSTIEK

Het is lang gebruikelijk geweest om de 

gnostiek als dualistisch te bestempelen, alsof 

dat het hoofdkenmerk van de gnostiek zou 

zijn. Met dualistisch wordt dan bedoeld dat 

de geestelijke ziel van de mens gevangen zou 

zijn in een verachtelijk stofelijk lichaam, en 

dat de hele stofelijke werkelijkheid een dui-

velse schepping zou zijn. Maar die tegen-

stelling tussen een verheven geestelijke 

werkelijkheid en een verachtelijke stofelijke 

wereld is niet kenmerkend voor de gnostiek. 

Het lichaam als kerker van de ziel bijvoor-

beeld stamt als idee van de Griekse ilosoof 

Plato. Zie Dualisme van Plato. En er zijn vele 

andere dualistische stromingen in de bloei-

tijd van de gnostiek, waaronder ook het tra-

ditionele christendom. Het celibaat van de 

rooms-katholieke priester is erop gebaseerd. 

Bovendien bleek dat na de vondst van de 

Nag Hammadi-geschriten niet alle stro-

mingen binnen de gnostiek dualistisch zijn. 

Daarom zochten wetenschappers naar een 

nieuwe deinitie die de verschillende stro-

mingen van de gnostiek kon samenvatten. 

Men ziet nu als bindend en deiniërend ele-

ment van de gnostiek de ‘co-substantialiteit’ 

van de ziel van de mens met God. Daarmee 

bedoelt men dat de ziel van de mens van 

dezelfde substantie is als Gods wezen. Die 

visie is het helderst uitgedrukt in logion 108 

van het homas-evangelie. Die luidt:

Jezus zei:

Wie uit mijn mond drinkt

zal zijn zoals ik en ik zoals hij;

en wat verborgen was zal hem geopen-

baard worden.

Het gaat hier dus om de gelijkheid van het 

wezen van de mens met het wezen van God. 

Dat is het overkoepelende aspect van de ver-

schillende gnostische stromingen. Daarom, 

en dat is een tweede kenmerk van de gnos-

tiek, is kennis van het ware zelf ook godsken-

nis. Dat zelkennis ook godskennis is, geldt 

in de gnostiek als een ervaarbaar inzicht. De 

gnostiek als spirituele traditie in zijn ver-

schillende vormen street naar die ervaarde 

godskennis.

Ook de mystiek street overigens naar 

ervaren godskennis. Het verschil met de 

gnostiek is dat in de mystiek een ik-Gij rela-

tie gehandhaafd wordt. God blijt daarin 

de Ander. De mystiek beschrijt de erva-

ren ontmoeting met het goddelijke als een 

liefdesrelatie van twee niet-identieke part-

ners, zie bijvoorbeeld het Geestelijk Hoog-

lied van de mysticus Juan de la Cruz. In de 

gnostiek is God echter niet de gans Andere, 

maar identiek aan het zelf en daarmee geheel 

samenvallend, co-substantieel dus. In de 

geloofsbelijdenis van Nicea zoals die in 325 

werd vastgelegd wordt gezegd dan Jezus één 

in wezen is met de Vader. Voor gnostici geldt 

dat voor elk mens. En dat is het fundamen-

tele verschil tussen de traditioneel christe-

lijke opvatting en de gnostiek: niet alleen 

Jezus is wezensgelijk aan de Vader, maar elk 

mens.

Het wezen van God in de mens doet zich 

kennen in de vorm van liefde. De liefde is de 

inwoning Gods in de mens.

In hoeverre is de gnostiek nu toch dualis-

tisch? Men onderscheidt binnen de gnostiek 

drie hoofdstromingen: de homas-gnos-

tiek, de Sethiaanse gnostiek, en de Valen-

tiniaanse gnostiek. Alle drie stromingen 

zijn dualistisch in die zin dat ze een trans-

cendente geestelijke werkelijkheid veron-

derstellen naast de daarvan onderscheiden 

alledaagse werkelijkheid van het menselijk 

bestaan. Maar hun houding daartegenover 

is geheel verschillend.

Het evangelie van homas is overwe-

gend non-dualistisch, dat wil zeggen dat het 

street naar de opheing van de afgeschei-

denheid tussen die twee aspecten van het 

menselijk bestaan, het aardse en het trans-

cendente, en die met elkaar te verbinden. Zo 

zegt logion 106 dat we pas waarachtig mens 

zijn als we die twee aspecten in onszelf met 

elkaar verbinden:

Als jullie de twee één maakt,

zul je een zoon van de mens worden

De Sethiaanse gnostiek is de meest pla-

toonse in de radicale afwijzing van het 

lichaam en de stofelijke werkelijkheid, en 

is dus streng dualistisch. We vinden die 

vooral verbeeld in het Geheime boek van 

Johannes uit de Nag Hammadi-geschriten. 

Daar vinden we ook de meest nadrukkelijke 

afwijzing van de materiële schepping. De 

schepper uit Genesis in het Oude Testament 

wordt daar zelfs voorgesteld als de boosaar-

dige Demiurg.

De Valentiniaanse gnostiek ziet het dua-

listische onderscheid van materie en geest 

als niet-reëel. Wat we gewoonlijk voor de 

werkelijkheid houden is slechts een illusie 

waar men zich van kan bevrijden. De Valen-

tiniaanse gnostiek lijkt daarmee veel op het 

boeddhisme. 
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