
 

 

Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch december 2018. 

 
Lieve mensen, 

de maand december is de laatste maand van het jaar 2018 . We nemen afscheid van een jaar 

met onrust en pijn maar ook met heel mooie liefdevolle gebeurtenissen. Het is ook een tijd 

waar heel veel lichtjes schijnen tijdens de donkere dagen. Een periode waarin we  misschien 

behoefte hebben aan wat extra warmte en wat tijd nemen om terug te kijken naar wat het 

leven ons geleerd heeft. Maar waarin we ook de gelegenheid hebben om over de toekomst na 

te denken. Hazrat Inayat Khan heeft zoals we kunnen lezen in het boek “Een Oosterse 

Rozentuin” ons verteld over de scheppende gedachte. Als inspiratie voor onze stappen die 

we gaan nemen in het nieuwe jaar:  “ het is het gevoel van de mens dat een brug bouwt van 

het menselijk hart naar de berg van God.” Roemi zegt zo prachtig: “ Er is een fluit, waarvan 

het ene einde tussen de lippen van God ligt, terwijl het andere einde van de fluit in het hart 

van de mens ligt”. Wat een prachtige vergelijking. Als het hart van de mens ontwaakt is, 

wanneer zijn gedachten levende wezens worden, en wanneer dit gevoel komt, dan gaat de 

stroom van het oneindige naar het eindige, van de objectieve wereld terug naar de ongeziene 

wereld, van God naar de mens. Er is een stroom tot stand gekomen. Het zijn de gedachten 

van de mens die de brug naar de hemel vormen.” 

 

 



 

Afgelopen dienst in ons soefi centrum was er voor het eerst sinds tijden weer een Universele 

Eredienst. Een mooie gelegenheid om deze vorm van het soefisme te beleven, de  woorden en 

rituelen in alle diepte binnen te laten komen, heel warm, liefdevol. En na afloop met de 

mensen er over kunnen praten en de gedachtes en gevoelens delen. Ter afsluiting van deze 

dienst heeft Bas het Aramees gebed voorgedragen. Velen wilden graag dit gebed toegestuurd 

krijgen. Hieronder de prachtige tekst. 

Aramees gebed 

                                                   Bron van zijn die ik ontmoet 

in wat me ontroert. 

Ik geef u een naam  

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. 

 

Bundel Uw licht in mij. 

Vestig het rijk van eenheid nu. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben, 

Aan brood en inzicht. 

 

Maak los de koorden van de fouten 

Die ons vastbinden aan het verleden, 

Zodat wij ook anderen hun misstappen vergeven. 

 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden, 

Want uit Uw woord wordt de werkzame wil geboren, 

De levende kracht om te handelen.  

 Amen 

 



En dit gebed  met muziek door Jan Linssen en Anadya Wouters gezongen in het Aramees en 

gespeeld op gitaar:  

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-

f:1618118418817793098&th=1674b620f626bc4a&view=att&disp=safe 

Jan Linssen heeft ook nog het volgende geschreven over dit gebed en ik wil dit graag met u 

delen. 

ABWOEN  D’BWASJEMAJA  - het gebed van Jezus   

Dit is mijn interpretatie van het gebed dat wij kennen als het Onze Vader. Zie deze interpretatie als een 

aanduiding voor een richting om in te denken. Eigenlijk zijn woorden ontoereikend om de grootsheid 

van dit gebed te vangen.  Ik maakte  dankbaar gebruik van het boek ‘Gebeden van de kosmos’ – 

meditaties over de Aramese woorden van Jezus: Neil Douglas – Klotz.  

Januari 2016, Jan Linssen 

1) Abwoen  d’bwasjemaja  - Onze Vader in de hemel                                                                                                                    

Abwoen =  de verwijzing naar een kosmisch geboorteproces.  d’bwasjemaja =   De trilling die uitstraalt 

en de gehele kosmos omvat; 

De aankondiging van de oerklank, de geest van de kosmos, het Licht, dat geboren wenst te worden uit 

de duisternis van de kosmische baarmoeder… 

2) Nitkadesj sjemach  - Uw naam worde geheiligd  

Nitkadesj = het  scheppen  (om van de aarde / om in onszelf) van een gewijde, heilige plek  waar  

‘sjemach’ (= de Goddelijk naam / het Licht) ontvangen kan worden. 

Laten wij hier en in onszelf een heilige plek creëren om dit Licht te ontvangen… 

3) Teetee malkoetach  - Uw koninkrijk kome 

‘Teetee’ = het focussen van het wederzijds verlangen tot samenkomen;  ‘Malkoetach’ =  Koninklijk  

Leiderschap. Het zijn niet alleen wij die naar het Licht verlangen, het Licht verlangt ook naar ons! 

Laat ons verlangen zich focussen op vereniging  met Uw Koninklijk Leiderschap… 

4) Negwhee tsevjanach ajkanna d’bwasjmaja af b’arah  - Uw wil geschiede  op aarde zoals in de 

hemel 

Tsevjanach = de wil, in de zin van een wens, een hartsverlangen. Arah = aarde.  Het neerdalen van het 

Licht in de ‘laagste’ hemel (= de aarde)  om de aarde en al wat leeft, te bezwangeren van Goddelijke 

vrucht.   

…zodat Uw Licht zich met ons en al het leven op aarde zal verenigen en gestalte zal krijgen…   

5) Havlan lachma d’soenkanan jaomana - Geef ons heden ons dagelijks brood  

Havlan = geven, lachma = voedsel, zowel voor de geest als voor het lichaam.  

Moge Uw Licht ons voeden en inspireren te leven in verantwoordelijkheid voor medemens  en aarde… 

6) Wasjboeklan chaobween wachtaheen,  ajkanna daf chnan sjwochan l’chajabeen  -                    

- en vergeef ons onze schuld, zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was) 

Wasjboeklan = vergeven, terugkeren naar je oorspronkelijk staat; chaobween = schulden; laat los om 

weer heilig / heel te worden.  

Laten wij compassie hebben met  onszelf en anderen zodat  wij  terug kunnen keren naar onze staat 

van heelheid…    

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1618118418817793098&th=1674b620f626bc4a&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=25130c478b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1618118418817793098&th=1674b620f626bc4a&view=att&disp=safe


7) Wela taghlan l’nesjoena, ela patsan min biesja                                                                                                     

- en breng ons niet in bekoring, maar bevrijd ons uit de greep van het kwaad 

Wela taghlan = laten we niet ingaan op  wat onwaar is; nesjoena = verleiding ; patsan = loslaten; biesja 

= boos, in de betekenis van onrijp;  

Laat ons niet ingaan op wat onwaar is, en loslaten wat onrijp is… 

8) Metoel dilachie malkoeta , wachhaila watesjboechta, l’ochlam almien.  Ameen                                     

- want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 

Dilachie = bezit van overvloed; malkoeta = het Koninklijke ‘ik kan’; haila = levensenergie die  

voortbrengt en onderhoudt;  tesjboechta = glorie /  het goddelijk lied; l’ochlam almien = van tijd tot tijd;  

…en mogen wij elke keer opnieuw beseffen dat deze woorden de basis vormen waaruit al onze daden 

groeien, bezegeld in vertrouwen en  innerlijk weten. Amen. 

 

 

 

Onze volgende dienst op zondag 23 december zal dit keer een Lichtdienst zijn. We zullen in 

een kring zitten zoals bij de informele dienst en dit keer zullen er vele kaarsjes zijn die we 

met elkaar tot slot zullen bundelen. 

Maharani de Caluwé zal in de dienst spreken over “ De toekomst is de echo van het nu” . 

Om 11.00 uur begint de dienst en na afloop is er gelegenheid om met Maharani en de andere 

aanwezigen te spreken over de lezing onder het genot van een kopje koffie of thee. 

U bent van harte welkom. 

Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, ’s-Hertogenbosch   

 In december kunt u ook in ons soeficentrum de klas Oriëntatie en soefisme bijwonen die dit 

keer door mijzelf gegeven wordt. De klas is op maandag avond 10 december en is van 19.00 

uur  tot 20.15 uur. Deze avond zal gaan over de symboliek van Godsdienstige denkbeelden, 

uit “de eenheid van religieuze idealen’ waaruit we enkele symbolen zullen bestuderen. 

Daarna is er voor moerieds van 20.30 uur tot 21.45 uur  een Gatha klas. Deze klas zal dit 

keer gaan over “ Het instrument van ons lichaam en over Vertrouwen, en wordt door            

Ali Can Yurdakul  gegeven.  

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch 

 

 



 

December: 

10: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul  

23: 11.00 uur – 12.00 uur Soefi Lichtdienst met spreker: Maharani de Caluwé 

                                                                       Januari: 2019 

14: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul 

27: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Willem van der Vliet 

Februari: 

11: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door  Ali Can Yurdakul  

24: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker Rabia Molendijk . Thema: 

“De onzichtbare Leiding”.  

Maart: 

11: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries 

23: optie dag van het zuiden 

24: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Sakya van Male 

April: 

8: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul  

28: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Shakti Hollmannová 

Mei: 

13: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries 

26: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Ganesh van der Veer 

Juni: 

10: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries 

        20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul  

23: 11.00 – 12.00 uur  soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Ali Can Yurdakul 


