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Reïncarnatie 

In de december bijeenkomst van 
de afdeling Amsterdam sprak 
Reender Kranenborg over reïncar-
natie, dit naar aanleiding van de 
gedachtenis zondag ofwel de eeu-
wigheidszondag ofwel de volein-
digingszondag. 
De reïncarnatie gedachte is geba-
seerd op een rechtvaardigheidsmo-
tief. De verkeerde dingen in dit 
leven kunnen dan in een volgend 
leven worden rechtgezet, oftewel 
in dit leven moeten dingen worden 
rechtgezet die in een vorig leven 
niet goed zijn geweest. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van regres-
sietherapie, waarbij in een toestand 
van hypnose zou worden terugge-
gaan naar een vorig leven waar iets 
ingrijpends is gebeurd, wat in een 
later leven wordt uitgewerkt. 
Vraag hierbij is: hoe authentiek en 
betrouwbaar zijn de talloze verha-
len die hierover bekend zijn ge-
worden. 
In feite blijken die verhalen  (op 
misschien een enkele uitzondering 
na)  meestal onbetrouwbaar. Een 
andere vraag is: als iemand in een 
voorgaand leven een kat of een 
hond zou zijn geweest, moet die 

kat of hond dan een bewust opge-
dane herinnering weergeven. Dit 
zou er misschien voor kunnen plei-
ten dat alleen sprake zou zijn van 
reïncarnatie van mens tot mens.  
Er kunnen drie vormen van reïn-
carnatie worden onderscheiden. 
1. De oude Grieken (met name 
Plato) rekenden al met de moge-
lijkheid van reïncarnatie, waarbij 
de hemelse rechtbank beslist dat 
een mens na het sterven niet met-
een naar het eeuwige dodenrijk (de 
hel) zou gaan, maar ook niet met-
een naar de eeuwige zaligheid, 
maar veroordeeld wordt tot een 
terugkeer op aarde als een nieuwe 
mens met nieuwe kansen en nieu-
we mogelijkheden. 
2. Het Hindoeïsme gelooft in een 
eeuwige vuurbal van goddelijke 
energie. De mens is dan een stukje 
modder/aarde met binnenin een 
vonkje van die vuurbal; dat vonkje 
moet bevrijd worden van de om-
sluitende modder. Elke actie daar-
toe laat iets na, een goede daad laat 
iets goeds na en een slechte daad 
laat iets slechts na. De ziel komt 
daardoor in een hogere dan wel 
een lagere orde terug. 
3. In de Westerse filosofie wordt 
bij reïncarnatie niet gedacht aan 
een eeuwige cirkelgang van ster-
ven en weer geboren worden, maar 

aan een spiraal, waarbij je welis-
waar steeds opnieuw geboren 
wordt maar progressief beweegt en 
steeds dichter bij de uiteindelijke 
kern kan komen. Je bent dan zelf 
de oorzaak van wat je moet mee-
maken, dus je vorig bestaan be-
paalt je huidig bestaan. Over de 
verhouding tussen godsdienst en 
reïncarnatie stelde Reender dat het 
Jodendom het leven lineair ziet, 
waarbij geen plaats is voor reïn-
carnatie. In christelijke kring zijn 
weliswaar denkers te vinden die 
wel in reïncarnatie geloven  (zoals 
Hans Stolp en ook vroeger de Kat-
haren), maar de meeste christenen 
menen dat in de Bijbel geen enkele 
aanwijzing te vinden is dat reïn-
carnatie verenigbaar zou zijn met 
het christelijke gedachtegoed. In 
een volgende bijeenkomst (moge-
lijk april volgend jaar) hoopt de 
groep de gedachtewisseling over 
reïncarnatie mogelijk te kunnen 
voortzetten.  
Henk P.J. van Bueren, voorzitter 
afdeling Amsterdam.  
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Heil en zegen. 

Het licht is gekanteld en de tem-
peratuur is te hoog voor de tijd van 
het jaar. In ons landje althans. Er is 
een nieuw jaar aangebroken en we 
wensten elkaar alle geluk van de 
wereld. Begeleid 
door explosies 
die niet onder-
doen voor die in 
landen waar oor-
log en angst re-
geren en doen 
verlangen naar 
vrede. Oorlogen 
en geruchten van 
oorlogen berei-
ken ons, net als 
de vreemde ont-
wrichting van het 
klimaat, dat 
steeds extremer wordt.  
Intussen brengt de tv zijn praat-
programma's en spelletjes en 
neemt ons mee in een nieuw be-
dacht realityspel: Utopia. Een ex-
periment met een groep mensen 
die een samenleving moet opbou-
wen uit het niets. ' Wat zal het 
worden? de ideale samenleving of 
totale chaos? Komt dat zien, komt 
dat zien!'  Mensen zoeken de ex-
tremen op, het gewone leven inspi-
reert blijkbaar niet voldoende. 
Welk verlangen ligt ten grondslag 
aan dat streven naar Utopia? Wat 
drijft mensen ertoe om zich een 
jaar lang te lenen voor zo'n fysieke 
en emotionele uitputtingsslag, al-
leen voor het vermaak van de men-
sen die er vanaf de bank naar kij-
ken? Is er dan zoiets als een ver-
langen naar een ideale samenle-
ving?  
We vierden het feest van kerst en 
van driekoningen. We hoorden 
over een hemel die zich opent voor 
eenvoudige herders en over wijze 
mensen die een ster achterna gin-
gen. Mensen die vertrouwd zijn 
met de natuur en geloven dat de 

orde die daar heerst ons iets te 
zeggen heeft en ons de weg wijst 
naar de diepe zin van ons mense-
lijke leven.  
Gaat dat zien, gaat dat zien. Niet in 
het extreme, maar in het gewone, 
het bijna te banale menselijke le-
ven, daar wordt iets van God 

zichtbaar. Niet 
als entertain-
ment, ook niet 
in het extreme 
natuurgeweld, 
maar in de een-
voud van een 
bloeiende twijg, 
een pasgeboren 
kind, een ster 
die je belang-
stelling wekt en 
een droom die 
je waarschuwt 
niet naar het 

paleis van de dictator terug te ke-
ren. Daar licht iets op van Gods 
Rijk, geen Utopia door mensen-
handen gemaakt, maar het diepe 
geheim van heil en zegen, het ge-
heim van het besef van onze Oor-
sprong en onze Bestemming te 
midden van alles wat ons leven 
met ons doet.  
 
Ik wens u heil en zegen in het 
nieuwe jaar! 
Aline Barnhoorn. 
 
Herman van Praag 

 
Herman van Praag. 
 
Een ladder oprichten tussen hemel 
en aarde. 
Dat doet Herman van Praag in zijn 
boek “Het verstand te boven” 
(Boom 2013). De emeritushoogle-
raar psychiatrie heeft in tegenstel-
ling tot een flink aantal  collega-
wetenschappers altijd oog gehad 
voor zowel het verstand als het 
geloof. De in de Bijbel opgeteken-
de droom van aartsvader Jacob, die 
engelen tussen de hemel en aarde 
zag opklimmen en afdalen, staat 
symbool voor die tweesporenbe-
nadering. In ‘Dit is de Zondag’ 
praatte Herman van Praag over 
zijn belangstelling voor zowel de 
ratio als de religie. 
Presentatie: Kefah Allush. 
 
 

Dichter bij de zondag
Jacobs ladder 
Waar in deze wereld ligt de steen 
voor het hoofd om in dromen af te 
dalen, 
met de dag voorbij, het licht niet 
meer scheen 
dat alles als zeker leek te bepalen, 
zodat de geest langs het lichaam 
heen 
vanuit het stof door slaap mag 
dwalen  
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Kopij voor Mededelingen nu 
graag naar het e-mailadres 
van de algemeen secretaris, 
ook voor overleg over een 
eventuele bijdrage. 

en tree voor tree de waarheid ach-
terlaat, 
voor iets dat het verstand te boven 
gaat, 
om steeds te ontwaken in doodge-
woon  
en het oog niets ziet dan vale 
schimmen, 
die weten wat echt is en met hoon 
zelfs het flauwste schijnsel willen 
dimmen, 
maar het hart hunkert naar de fluis-
tertoon  
van de hoop om samen te klim-
men? 
Paul Marius Borggreve. 
 

Onze redacteur neemt afscheid. 
Op 15 november 2013 besloot 
Henk Glimmerveen dat het tijd 
was om te stoppen met zijn redac-
teurschap voor ons blad (hij zegt 
altijd smalend “blaadje”) Medede-
lingen van ICF. Hij had deze taak 
op zich genomen in 2008 en ver-
zorgde uiteindelijk 27 keer met een 
frequentie van ongeveer 6 per jaar 
een informatief bulletin, dat door 
het hele land werd verstuurd, eerst 
in statig zwart wit en in envelop-
pen en later vrolijk gekleurd naar 
uw e-mail-box. Meestal had u als 
achterban geen copy naar hem 
gestuurd, zodat Henk zelf creatief 
aan het werk moest. Geen sinecure 
als je daarnaast ook nog eens de 
computer met zijn desktop  
publishing programma, de NL-taal 
en grammatica en al ons commen-
taar de baas moest blijven. Trouw 
als hij was, (kon ook niet anders 
als oud redacteur van het dagblad 
Trouw) ontmoetten wij hem altijd 
op de vergaderingen van het 
Hoofdbestuur en tijdens het Bestu-
renconvent, waar hij ons berichtte 
over de inhoud en zijn worstelin-
gen met de tekst. Soms werd de 
inhoud gedomineerd door In Me-
moriams, iets wat Henk somber 
stemde en altijd kregen wij er ste-
vig van langs omdat wij hem weer 

geen copy gestuurd hadden. Onze 
Nationale Conferenties waren voor 
hem intensieve werkdagen, omdat 
er binnen een week een verslag 
van deze bijeenkomsten in een 
nieuwe uitgave werd verwacht. Op 
een leeftijd van (nu net) 80 jaar 
(geworden) is dit alles een presta-
tie van wereldklasse. Het zal dui-
delijk zijn, dat wij Henk voor dit 
gezicht van ICF naar de buitenwe-
reld en voor zijn inzet en creativi-
teit enorm dankbaar zijn. Als ge-
woon, maar voor mij als buitenge-
woon lid, blijft Henk gelukkig in 
ons midden, naar ik hoop nog voor 
vele jaren. Heel erg bedankt Henk. 
Jelle Feitsma. 

Henk Glimmerveen 

 
 
 

De nieuwe redacteur. 
Ja, die is er dus nog niet. Jelle 
Feitsma neemt die taak nu nog 
even voor zijn rekening, maar kan 
het er eigenlijk niet bij hebben. Hij 
verzoekt u dringend om na te gaan 
of u geen interesse heeft om Me-
dedelingen te willen maken voor 
ICF. Of wilt u anders serieus om u 
heen kijken of u niet iemand weet, 
die deze mooie klus voor zijn re-
kening neemt? Schrijf dat dan 
a.u.b. naar uw alg. secretaris (zie 
kader). De verspreiding van ons 
‘blaadje’ moet doorgang krijgen.  
 
 

 
 
 


