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HET VISIOEN VAN DIONYSIOS AREOPAGITES,
DAT WEGENS DE CHRISTENVERVOLGINGEN NIET IN DE
‘HANDELINGEN’ KWAM
In het jaar 33 van onze jaartelling geschiedde het, dat in de Syrische stad
Heliopolis, die ook wel Baalbek werd genoemd, ernstige wanordelijkheden
ontstonden. Deze waren veroorzaakt, doordat een priester van Seraphion
een beeld van deze godheid in de tempel bij ongeluk had omgestoten,
waardoor het onherstelbaar beschadigd werd. De ongelukkige priester
werd in de kerker geworpen, omdat men vreesde, dat de stad door
rampspoeden zou worden getroﬀen.
Heliopolis-Baalbek stond onder de jurisdictie van het
hooggerechtshof te Athene, de Areopagus, en de overheid van de stad
zond naar Athene een verzoek om juridische bijstand. Het hooggerechtshof
zond daartoe naar Heliopolis de jongste van de rechters, Dionysios, die als
zeer bekwaam bekend stond, met de opdracht, de zaak te onderzoeken en
een beslissing te nemen.
Het hierna volgende bevat de desbetreﬀende tekst uit de
autobiograﬁe (l) van Dionysios, die gewoonlijk met de Latijnse term
Areopagita wordt aangeduid, hoewel het Griekse adjec tief Areopagites
meer voor de hand ligt.
Ik ging op reis en kwam na een betrekkelijk lange tijd aan te Heliopolis.
Bij mijn aankomst aldaar kwam de burgerij in beweging en ik zag,
welk een onrust het noodlottig geachte ongeval bij de bewoners had
teweeggebracht; het deed denken aan kokend water in een ketel. Ik zette
hen aan het werk door de opdracht te geven, de straten de reinigen en de
volgende dag bijeen te komen bij het plaatselijk gerechtsgebouw.
Inmiddels kon ik de volgende gegevens verzamelen : er was
een volksfeest gevierd en in het dichte gedrang gebeurde het, dat de
beschuldigde priester tegen het beeld van Saphos, zoals zij het noemen,
leunde. (eigenlijk moet de naarn zijn : de Seraphios). Het beeld viel om en
brak in stukken. Daarop ontstond een ‘tumult, dat veel onheil veroorzaakte.
Het volk wenste de priester te doden, maar durfde dat niet te doen, want
het vreesde de wraak van de goden, en hij werd in de kerker geworpen.
Vervolgens zond men een verzoek naar Athene om rechtskundige bijstand.
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Bij de samenkomst de volgende morgen op het grote plein nam
ik plaats op de voor mij bestemde erezetel. De adel, de priesters, de
archonten en de ﬁlosofen liet ik deelnemen aan de oﬀerdienst voor de
goden, opdat zij daarbij aandachtiger zouden zijn. Daarna zette ik uiteen,
hoe het geval rechtskundig moest worden beoordeeld en wat er daarop zou
moeten volgen.
Alle ogen waren op mij gericht teneinde te vernemen, hoe ik de
zaak dacht te behandelen; het was toen het zesde uur. (Volgens onze
telrekening 12 uur).
Plotseling kwam er een aardbeving. De zon werd verduisterd en het werd
zo donker, dat men elkaar niet meer kon zien, want ook de sterren waren
onzichtbaar. In de bergen waren ook aardschokken. In de stad waren
daken, die instortten en standbeelden vielen om. Wij waren allen op de
grond gaan liggen aan de voet van een helling naar omhoog. Men hoorde
rotsen splijten. Overal was een angstig gekerm te horen.
De duisternis duurde drie uren, daarna werd het lichte Toen dit
geschiedde, kwamen de adellijken en de priesters naar mij toe en vroegen
mij angstig, wat dat alles kon betekenen. De priesters reikten mij het
boek der getallen. (Dit is waarschijnlijk een register van de astrologische
verschijnselen geweest). Ik overdacht de loop van de zon, de maan en
de sterren, maar er was niets, dat op het thans voorgevallene duidde. Ik
vreesde, dat mijn zoeken naar de oorzaak tevergeefs was, en ging mij
concentreren tot innerlijke rust. Toen kwam de gedachte bij rnij op, of werd
van Hogerhand in mijn bewustzijn gelegd “doe je best en ga zoeken in de
aardesfeer; daar zal je het vinden”. Hetgeen ik deed.
Daarop aanschouwde (2) ik een beeld : een mensenlichaam,
dat aan een Romeins gerechtskruis hing, en ik ontving de geheimzinnige
mededeling : “Deze is de verborgen godheid, die in de aardesfeer is
nedergedaald en de Schepper is van alle zichtbare en onzichtbare
schepselen van deze aarde. Onwetende beulen sloegen Hem aan het
kruis”.
Toen ik dit aanschouwd had, scheurde ik mijn gewaad ten teken,
dat er iets vreselijks was gebeurd. De priesters en de wijsgeren kwamen
naar mij toe en drongen er op aan, te verklaren, welke gebeurtenis de
oorzaak was geweest van deze ontstellende wondertekenen. lk beduidde
hen rnet een handgebaar, dat iedereen zou zwijgen, en zei : “Hoort
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opmerkzaam toe, nu gij inzicht in het voorgevallene begeert. Welnu, twijfelt
niet : de hoogste waarheid is op aarde verschenen. De Schepper zelf
is nedergedaald, Hij is mens geworden en heden hebben mensen Hem
gekruisigd en gedood. Daarom verduisterde het licht, beefde de aarde en
kwamen vele mensen in verwarring”.
De toehoorders dankten mij voor deze uitleg, maar zij zullen er
weinig van hebben begrepen. Ook ik, die spoedig daarna naar Athene
terugreisde, dacht nog lange tijd over het gebeurde na. Omdat ik geen
nadere berichten rneer ontving, bewaarde ik het ervarene in de verborgen
kamer der herinnering. Het tijdstip van het gebeurde en de data van mijn
reis schreef ik op en liet het in de Tempel bewaren.
Veertien jaren later bezocht de apostel Paulus Athene en hield
een voordracht voor de verzamelde rechters van de Areopagus. Door hem
leerde ik de samenhang van de gebeurtenis in Heliopolis en het mysterie
van Golgotha begrijpen. De gegevens van Paulus omtrent het tijdstip,
de plaats en de betekenis van de grote, door God gewilde gebeurtenis
overtuigden mij, Paulus doopte mij in de naam van Christus. Vóór zijn
vertrek uit Athene gaf hij mij de leiding over de Christelijke gemeente
aldaar”.
En met enige woorden van dankbaarheid voor het verkregen inzicht in de
goddelijke wijsheid eindigt de beschrijving van deze gebeurtenis in de
autobiograﬁe.
Te Athene werd een school opgericht voor de opleiding van leraren in de
nieuwe religie en Paulus verzocht Dionysios, de leiding daarvan op zich
te nernen. Hetgeen geschiedde. Zoals vanzelf spreekt, moest wegens
de niet eindigende bedreiging van christenvervolgingen het bestaan van
deze katechetenschool strikt geheim worden gehouden. Dit nu moet de
reden zijn ge weest, waarom in de Handelingen der apostelen uitsluitend
wordt vermeld, dat na de rede van Paulus voor de Areopagus Dionysios
en enige anderen zich bij hem aansloten. (Handel. 17 : 34). De wrede
christenvervolgingen namen eerst een einde, toen keizer Constantijn de
nieuwe religie in bescherming nam.
Niettemin moesten de geschriften van Dionysios ook daarna nog
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Rafael: Paulus predikt voor de Areopagus.
Rechts op de voorgrond: Dionysios
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steeds geheim worden gehouden, en wel omdat de Kerk de algehele
leiding aan zich wilde houden. (Zoals men weet, werd over een aantal
stellingen van Origenes, de evenknie van Dionysios, de banvloek
uitgesproken, waarna zijn geschriften zoveel als mogelijk was, werden
verbrand). Er was verder nog iets, dat aanleiding gaf tot de geheimhouding.
Deze bestond namelijk reeds zeer rigoureus in de tijd der Mysteriën, en de
gnosis (de kennis omtrent de religie) was voorheen niets anders dan het
weten omtrent de inhoud der Mysteriën.
De geschriften van Dionysios werden, toen zij drie eeuwen lang geheim
waren gehouden en eindelijk in de openbaarheid kwamen, door de Kerk
voor vervalst verklaard. Dit is noodlottig geworden voor de kennis omtrent
de totstandkoming en de betekenis van de beeldverhalen in de Bijbel. In
onze tijd heerst er een bijna algemene onwetendheid omtrent het feit, dat
tot het jaar 3000 v.Chr. de bovenzinnelijke waarneming een algemeen
voorkornende menselijke eigenschap was. Deze moest een tijdlang
verdwijnen, opdat de mens zijn aandacht meer zou gaan richten op de
aardewereld, die immers zijn leerschool is.
Dionysios heeft in cap. I en II van zijn boek “De coelesti Hierarchia’l
(de Latijnse benaming onder welke het in de catalogi vermeld staat),
het ontstaan van de beeldverhalen in de Bijbel beschreven. De auteurs
noteerden de beelden precies zoals zij ze hadden aanschouwd, meer
niet, want de geestelijke verklaring viel onder de geheimhouding van
het Mysteriewezen, bij Israël : de orde der Nazireeërs. — De geestelijke
verklaring is te vinden uit de symbolen, die in de beelden voorkomen, zoals
bijvoorbeeld de slang en de vrucht van de boom der kennis. Interessant is
het, dat de slang als precies hetzelfde symbool voorkomt in de beschrijving
van de zondeval door de Griek Pherekydes van Syros: toen de schepping
had plaatsgevonden, kwam Ophioneus, die alles in de war bracht. In
deze naam komt het woord “ophis” voor, dat “slang” betekent; de rest van
de naam is een uitgang. Pherekydes moet dus hetzelfde beeld hebben
aanschouwd als de auteur van Genesis. (Voor verdere uitleg zij verwezen
naar mijn boek “Bijbelse symbolen” uitg. Zevenster, Driebergen, 1982).
Een belangrijk inzicht orntrent bijbelverklaring geeft Marcus
4 : 34; Christus sprak tot het destijds nog zeer onontwikkelde volk in
eenvoudige gelijkenissen, terwijl Hij de discipelen alles leerde, wat het
Christendorn toenmaals kon brengen. (toenmaals, omdat eerst ten tijde
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van de Renaissance de ontwikkeling van het denken een hoge vlucht
nam (3). Men ziet hier dus enerzijds de eenvoudige lering, bestaande uit
de opvatting volgens de letterlijke tekst (waarvan Origenes verklaarde, dat
deze alleen voor de simpelste mens geschikt was (“ho haplousteros”), en
anderzijds de geestelijke verklaring, die de werkelijke betekenis van de
beeldverhalen weergeeft.
Ook daarbij zal het niet blijven. Over de toekomst van het religieuze
besef spreekt Openb. v. Joh. I4 : 6, en wel over het eeuwig Evangelie.
Wanneer de oude eigenschappen der bovenzinnelijke waarneming weer
terugkomen, wordt het eeuwig Evangelie voor de mensheid toegankelijk,
zodat deze kan voortgaan op de weg naar het Nieuwe Jeruzalem.

Belangrijk is in het boek van Dionysios “De coelesti Hierarchia”, naast
de uitleg over de beeldverhalen, het onderwerp, waarvan de titel van het
boek spreekt : de negen orden van Hiërarchische Engelwezens, van de
Seraﬁjnen tot de het dichtst bij de mens staande Engelen. Over dit zeer
belangrijke onderwerp bestaat ook een boek van Cyrillus, bisschop van
Jeruzalem, getiteld “Mystagogische Katechese”. De in deze twee boeken
beschreven Engelwezens zijn de uitvoerders van Gods werken. Men kan
ook zeggen : de uitvoerders van de werken der Goddelijke Drieëenheid. (4)

Om nu terug te komen op het boek “Dionysios Areopagites” van
Wolfgang Müller, deze auteur heeft in tal van bibliotheken in Europa,
Egypte en Klein Azië, tot in Tiﬂis toe, gezocht naar gegevens over
Dionysios en over diens autobiograﬁe. Van deze vond hij drie exemplaren
in de Syrische taal. Een daarvan bevindt zich in het British Museum,
add. 12151. Voorts vond hij verscheidene Armeense exemplaren, o.a.
in de bibliotheek van San Lazaro te Venetië. De vermoedelijk oudste
exemplaren van de autobiograﬁe (want de Griekse zijn alle vernietigd of
verloren gegaan) zijn in het Arabisch. Deze zijn te vinden in de Bibliothèque
Nationale te Parijs (arabe nr. 212, nr. 147) en in het British Museum te
Londen (Ms.Nr. 14645 arab). Ook te Beiroeth is een exemplaar, in de
Universiteit St. Jozef.
Talrijk zijn de exemplaren in de Georgische taal, het Kerkelijk Museum te
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Tiﬂis bezit zes exemplaren. Er bestaan ook nog Koptische exemplaren,
maar die zijn niet volledig.
Uit deze gegevens valt af te leiden, dat men in de eerste eeuwen
van het Christendom veel belangstelling had voor de werken van Dionysios
Areopagites.
*****
1. Het boekje “Dionysios Areopagites”, waaruit het hier opgenomen
gedeelte van de autobiograﬁe afkomstig is, werd in 1976 uitgegeven
door Verlag Die Pforte, Basel , Zwitserland.
2. Hier wordt in de oorspronkelijke tekst niet het Griekse woord voor
“zien” gebezigd, maar het verbum “theasthai” dat de betekenis heeft
van “bovenzinnelijk aanschouwen”. Het is interessant , dat dit laatste
‘werkwoord afkomstig is van het Germaanse woord “schauen”, dat
eveneens duidde op de bovenzinnelijke waarneming. Alle talen
hadden daar vroeger een woord voor.
3. De menselijke ziel, zoals deze functioneerde in de bloeitijd van
Babylon-Egypte, wordt de gewaarwordingsziel genoemd; het gros
der mensen bracht het niet veel verder dan tot de gewaarwordingen
en gevoelens. In de tijd van Hellas-Rome werd de verstandsziel
ontwikkeld, zoals blijkt uit de Griekse wijsbegeerte en het Romeinse
recht. Sedert de Renaissance wordt bij ons de bewustzijnsziel
ontwikkeld. Aristoteles, die zijn tijd eeuwen vooruit was, heeft deze
ontwikkeling reeds als toekomstbeeld gezien en gaf de bewustzijnsziel
een merkwaardig toepasselijke naam : dianoèt ikon.
—Tot slot nog dit als iemand de naastenliefde niet heeft, dan mislukt bij
hem de bewustzijns ziel .
4. De 9 orden van Hiërarchische engelwezens vormen tezamen
de Wereldziel. Daarboven staat de Goddelijke Drieëenheid, de
Wereldgeest.
*****
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