
Waar geloof jij in? 

De ideeën over geloven zijn ooit ingegeven door mensen die denkbeelden 

hebben ontvangen over een ideaal. Zij zagen een ideaal voor ogen en geloofden 
hier heilig in. Zij droegen dit beeld uit in hun omgeving en de medemensen raakten 

geïnteresseerd in deze voorgestelde waarheid. Er kwamen volgelingen, die ook 

hun levenswijze aanpasten aan het voorgestelde beeld. Toch waren de 

interpretaties niet altijd gelijk aan het ideaal en daardoor ontstonden er 
vervormingen. Er ontstond strijd over wie er gelijk had en er werden zelfs 

wapens getrokken om dat te bevechten. De ware denkbeelden van het ideaal 

waren allang vergeten en men ging verder op basis van de eigen 

opvattingen. Men ontwikkelde zijn eigen geloofssysteem en het ware denkbeeld 

ging verloren. 

Geloof impliceert het vertrouwen dat iets waar is, echter dat absolute zekerheid 

daarover niet bestaat.Toch kan er een onderscheid gemaakt worden vanuit 

religieus en esoterisch perspectief. In religieuze zin impliceert het de acceptatie 

van iets wat niet bewezen kan worden en dat mogelijk niet door logica wordt 
ondersteund. Het vertrouwen verwijst naar de (vaak intuïtieve) zekerheid van de 

betrouwbaarheid van ‘iets of iemand’. De volgelingen geloven en volgen, vaak op 

basis van emotionele toewijding (devotie) aan het ideaal; denk hier bijvoorbeeld 

aan het christendom. 

Bekijkt men het geloof door de bril van de esotericus, dan is dit vertrouwen 

gebaseerd op het zich ontvouwen van de intuïtie door het ontwikkelen van het 

‘eigen’ denkvermogen. In eerste instantie gebeurt dit door onderzoek en zelf 

denken, op basis van het mentale denkvermogen. Daarbij kan het 

denkvermogen stapsgewijs worden ontwikkeld om uiteindelijk in staat te 
worden gesteld in contact te komen met het Universeel Denkvermogen en 

het Plan en dit samenvattend te begrijpen en op de hoogte te komen van 

goddelijke denkbeelden. 

Door de invloed van allerlei media zijn mensen in onze huidige wereld 
overgeleverd aan een bombardement van opvattingen, overtuigingen en ideeën 

over wat goed en niet goed is. Opiniemakers en media, zoals TV, Internet, 

allerlei bladen en tijdschriften, laten een realiteit zien, die inspeelt op de 

gevoeligheid en onzekerheid van mensen. Zij wenden voor dat wij van al les 
nodig hebben om goed te kunnen leven. Zij creëren een 

schijnwerkelijkheid, waarin zij ons willen laten geloven. Echter is deze 

realiteit, die gebaseerd is op commerciële motieven en die de materie 

verheerlijkt wel datgene waarin wij willen geloven? 

Waar blijft nu de (zoekende) mens onder deze stortvloed van keuzes en 

mogelijkheden? Is hij apathisch of is hij in staat om zaken te onderzoeken en te 

onderscheiden. Gebruikt hij zijn denkvermogen en onderzoekt hij wat waar is en 

wat bijdraagt aan een het grotere geheel, los van zijn eigen persoonlijke belang. 

Kan hij inzien dat hij wordt verleid door de begeerten en verlangens, die steeds 
opnieuw gevoed willen worden. Kan hij leren door deze mist heen te kijken en de 

ware innerlijke mens in zichzelf te ontmoeten. Die innerlijke mens die zich 

kenmerkt door verbondenheid met andere mensen en die het belang kent van 

universele waarden en eenheid. 



Biedt dit niet een geloofssysteem dat kan worden vertaald in praktisch handelen 

met een besef van wat werkelijk van waarde is, voor nu en voor de toekomst. 

Waar wij met elkaar rekening houden en streven naar onze gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en op deze wijze de uitdaging aangaan om onze ‘verborgen 

verleiders’ onder ogen te zien, zodat wij leren deze te overstijgen en hen geen 

greep meer op ons te laten hebben! 

 

Reageren? 

Maths@ngwd.nl  
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