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Het Thomas Evangelie
(Zenmeester Jezus)

Jos Stollman

E

én of twee keer per maand zijn er ‘s
zondags om 10:00 uur vieringen in
ons gebouw “Kerkstraat 10”. Naast

‘gewone’ vieringen zijn er bijzondere

vieringen.

Na afloop is er gelegenheid

om onder genot van een kopje koffie of
thee na te praten.
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De mens Jezus. We
ontmoeten daarin
een wijze mens, niet
onbereikbaar in zijn
goddelijkheid, maar
een tochtgenoot op
onze spirituele reis. Als
een Zenmeester
avant-la-lettre begeleidt hij ons op de weg
naar binnen, die tevens de weg is naar
het Koninkrijk.

H

et Thomasevangelie is een van de mooiste
pareltjes van de spirituele wereldliteratuur.
We ontmoeten er een Jezus die niet zozeer als Goddelijke Verlosser maar als
een wijze meester naar voren treedt. Sinds
Paulus zich in de jaren vijftig van de eerste
eeuw over het erfgoed van Jezus ontfermde,
kwam er een proces op gang waarbij Jezus
steeds verder aan ons oog onttrokken werd.
Zijn vergoddelijking heeft ons vervreemd van de
oorspronkelijke leringen van de mens Jezus
zoals we die vinden in het evangelie van Thomas.
We ontmoeten daarin een wijze mens, niet onbereikbaar in zijn goddelijkheid, maar een tochtgenoot op onze spirituele reis. Als een Zenmeester avant-la-lettre begeleidt hij ons op de
weg naar binnen, die tevens de weg is naar het
Koninkrijk. Hij deelt met ons zijn diepe inzichten
in het wezen van ons bestaan en leert ons een
weg van loslaten en evenwicht tussen binnenkant en buitenkant.
Deze weg is geen gemakkelijke, de zoektocht
naar de bron van ons leven is de weg van de
eenling, maar hij die waarlijk zoekt, zal vinden.
In zijn lezing neemt Jos Stollman ons eerst mee
naar de vroege geschiedenis van het christendom om onze blik op Jezus enigszins te verhelderen en de plek van het Thomasevangelie te
bepalen te midden van veel andere geschriften
zoals de canonieke evangeliën. Daarna verkent
hij met ons de rijkdom van het ‘vijfde evangelie’
en maken we kennis met Zenmeester en Mystagoog Jezus.
Jos Stollman studeerde sterrenkunde en werkt
als docent wiskunde en algemene natuurwetenschappen. Daarnaast is hij reeds jaren actief als
Zen leraar.
“Zenmeester Jezus”is zijn eerste boek.
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