
 
Lezing uit David Cooper. 
'Nu zijn we niet langer gescheiden van onze bron, en zie, wij zijn de bron en de bron is ons. Wij zijn er 
zo nauw mee verenigd dat we er op geen enkele wijze van gescheiden kunnen worden'. 
 
Gedachten 1 
Ein Sof 
Dit citaat van de de 13e eeuwse joodse wijze Abraham Abulafia gaat over het EEN zijn  van de 
goddelijke bron en onszelf. Zo nauw zijn we met die bron verweven, dat we er nooit van gescheiden 
zijn of van gescheiden zouden kunnen worden, onder wat voor omstandigheden ook, we vallen ermee 
samen. Het beeld van de bron verwijst naar de goddelijke schepping als een proces, naar God als een 
voortgaande beweging, zonder begin of einde. Ook nu gaat de schepping nog voort.   
 
In de Kabbala wordt deze continue goddelijke scheppingskracht  Ejn Sof genoemd,  Oneindigheid. Ejn 
Sof is het scheppingsproces dat zich al manifesteert, vooraf aan de schepping. Al voor dat in het begin 
hemel en aarde geschapen werden, was er Ejn Sof, God, de oer scheppingskracht, continue, een 
oneindig proces.    
 
En kunnen wij, gehinderd door een verstand dat eindig is, ons die goddelijke Oneindigheid 
voorstellen? Nee, dat kunnen we  niet. Want Ejn Sof gaat ons voorstellingsvermogen te boven, Ejn Sjof 
kent geen identiteit. Dat is lastig voor ons. Want de ons vertrouwde god van het OT heeft die wel: hij - 
want bijna altijd wordt hij daar als man verbeeld - is soms wraakzuchtig, of jaloers, of straffend.   Dan 
weer is hij vol van mededogen en liefde; barmhartig. Wij geven God een voor ons herkenbare 
identiteit, met verschillende mens gelijkende eigenschappen. Maar, zegt de Kabbala, Ejn Sof laat zich 
niet vastleggen, het goddelijke is meer dan we als mens kunnen bevatten. 
 
En wij mogen ons er van bewust zijn dat we onderdeel zijn van die voortgaande Creatieve beweging. 
De aanwezigheid van het goddelijke doordringt alles.   
De heelheid van de Eeuwige. 
 
Gedachten 2 
Hoe werkt dan het creatieve proces? 
 
God, Ejn Sof, de Eeuwige, voortgaande creatieve beweging waarvan wij deel uitmaken, kunnen we 
beter niet zien als een wezen. Beelden van God als helper, uitdager, vader, trooster, of straffer., en nog 
vele andere, verwijzen naar een zelfstandig naamwoord. Naar een god die door de betekenis van een 
bepaald beeld wordt begrensd. Daarom wordt God in de Kabbala anders aangeduid. 'God' wordt als 
een werkwoordsvorm gedacht, zoiets als 'goddend'. Niet omlijnd maar voortdurend. Dan beweegt elk 
deel binnen de creatieve schepping, in een dynamische relatie tot een ander deel. Wat god schept, 
wat jij schept en wat ik schep. En zijn wijzelf ook goddend. Niet in het verleden of de toekomst, maar 
nu:  het bewustzijn van de goddende liefdeskracht die in en om ons is. Wij zijn mensen 'naar het beeld 
van god'. 
De Ene nodigt mij uit om partner te zijn in het scheppingsverhaal. Maar aan die uitnodiging moeten ik 
wel gehoor geven. Pas als ik er voor kies om te luisteren, kan ik gaan antwoorden, want dat is 
waarnaar goddend verwijst: een interactieve relatie.  geven en te delen.      
 



 
Gedachten 3 
Verlangen 
 
 
Lezing  ‘ God is een werkwoord ‘, David Cooper 
Het menselijk bewustzijn is uniek omdat het de eigenschap heeft ‘naar het beeld van God’ te zijn. 
Deze eigenschap komt tot uitdrukking in wat we de vrije wil noemen, en de vrije wil is ten diepste 
niets anders dan het vermogen te schenken. 
 Dat wil zeggen dat het menselijk bewustzijn de inherente wil tot geven heeft. Dit menselijk vermogen 
om op te treden als God door een schenker te zijn, is het draaipunt waarop het hele heelal 
balanceert. ….............. 
 
 
Ik ben , volgens de kabbalistische visie, deel van een scheppende beweging die altijd door gaat.......... 
Die doorgaat richting Eenheid - Heelheid. 
De aard van God, Ejn Sof is niet te kennen. 
Het is een altijd durende scheppingskracht waaraan ik deel mag nemen. 
 
De eenheid met het goddelijke, dat ervaren sommige mensen wel 
dat bijzondere moment waarin alles samen lijkt te vallen. 
Een innerlijk weten. 
Bij het zien van iets moois in de natuur, 
 bij muziek, 
in de kunst, 
momenten van verwondering. 
 
Maar nog meer dan het gevoel van samen te vallen met het goddelijke mogen we ons er van bewust 
worden dat van ons gevraagd wordt om mee te werken  met het goddelijke. 
Scheppend te zijn. 
 Partner te zijn. 
 
Ejn Sof had en heeft het verlangen deze wereld te scheppen. 
Kennen ook wij dat verlangen  om  schepper te zijn? 
Realiseren we ons wel dat we dat mogen, kunnen zijn?  Mede schepper......... 
 
In de vierde bede van het Onze Vader  zeggen wij: uw wil geschiede. 
Je zou ook kunnen zeggen: Uw enige verlangen valt samen met het onze. 
 Het verlangen naar een prachtige wereld. 
Dan zou het geen gebod zijn, maar een diepe wens om die wereld mee vorm te geven. 
 
 Hoe worden we ons daar meer bewust van? 
  
Door gebed, meditatie,  kunnen we ons oefenen ons bewustzijn te veranderen. 
Het helpt me om mijzelf die wereld voor te stellen. 
Hoe het mooier en beter kan. 



 In gedachten een vorm zoeken  hoe je kunt helpen dat te bereiken en  het dan helpen uitvoeren. 
Dat we bewust worden van onze voort- durende betrokkenheid bij de schepping en ons er voor 
inzetten. 
 
Is dit niet ook de weg  die Christus ons heeft voorgeleefd: 
 kwetsbare mensen nabij zijn , 
Er te zijn in onvoorwaardelijke liefde voor al wat leeft en is. 
 
 We hebben het menselijk vermogen om te geven en te delen naar het beeld van God door schenker 
te zijn. 
Ieder gebaar, is een kracht ten goede of een kracht ten kwade. 
Een kracht van verharding of een kracht van verbinding. 
Iedere handeling kan het voortgaan van de schepping een andere richting geven. 
 Onze keuze is essentieel. 
 
 Edith Eger,  een Joodse vrouw, die  concentratiekampen overleefde zegt: “Alle mensen zijn scheppers, 
de enige grens is de mens zelf. Je hebt altijd een keuze .” 
 
Dat is wel zo maar we mogen  mededogen hebben met mensen die vanuit heel moeilijke situaties een 
keuze moeten maken . 
 
De schepping is een daad van geloof van de kant van God in de mens. 
 God gelooft in ons. 
 
Als antwoord daarop mag ik als mede schepper van mijn kant dat mij geschonken vertrouwen 
zichtbaar maken in mijn betrokkenheid op de aarde , de schepping in al zijn vormen en mijn 
betrokkenheid op de ander. 
 
 Gedachten 4 
De Ander   
 
 
Soms in het donker kijkt het diepste 'ik' mij aan, 
en ik herken het als de levende ikoon 
van wat ons ooit is aangezegd: 
de nieuwe mens, in mij en iedereen verborgen, 
zo ver, zo ver – maar onder ons bereik. 
 
Catharina Visser 
 
 
De nieuwe mens. Niet alleen in mij verborgen maar in 'iedereen', ook in de ander.  Hoe geven u en ik 
gestalte aan dat 'diepste zelf'? Hoe rakelen we die goddelijke vonk in ons hart op? 
Een antwoord op deze vraag  is - , door als mens medemens te zijn. Door onze betrokkenheid te tonen 
op de wereld om ons heen, het milieu, de gekwetste natuur, de gekwetste mens.  op die ander, op 
hem of haar. Onze naaste, iedereen die ons nabij is, die in onze onmiddellijke omgeving verschijnt. En 



in dat medemens zijn, in die toewijding, vinden we een antwoord op Gods uitnodiging,  Ejn Sof, om 
mede schepper te zijn,  gevend en delend. En zo deel te nemen aan het voortgaande creatieve proces. 
 
Kijken we nu naar het schilderij van Aline Thomassen. Lida en ik voelen ons erdoor geraakt. Zoals wij 
dat ervaren brengt de kunstenares hier zo iemand in beeld, een medemens, een vrouw in dit geval, 
liefdevol betrokken op een ander.   
De vrouw is in krachtige stroken geschilderd, in de primaire kleuren rood, geel en blauw.  Zij draagt 
een kind, een meisje? Maar wat gebeurt daar voor vreemds op de rug van dit kind? Die plekjes langs 
haar ruggengraat waaruit vreemde rode slierten naar buiten lijken te komen, zijn dat sneden, duiden 
die op bloed? Is het meisje verwond? 
Zo zouden we het kunnen zien.   
Het meisje wordt meegedragen  De gaande vrouw ondersteunt haar met haar linkerarm, maar aan de 
rechterzijde ligt het kleine figuurtje een beetje los. Aline Thomassen creeert daar ruimte voor een 
liefdevol oog-contact. 'Wonden worden geheeld in de ontmoeting met de ander', 
En  zo gaan zij, twee mensen, elkaar toegewijd,  in een krachtige  beweging voorwaarts.  Scheppend, 
goddend als Ejn Sof. 
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