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Het Tibetaanse dodenboek en het (laatste) oordeel
De oordelende mens (deel 3)

Boeken worden geschreven voor levende mensen.

Ook dodenboeken. Een dodenboek is tegelijk een levensboek

Want er is één bewustzijn en één leven. Vóór of na de dood.

De dood is een tijdsverschijnsel.

Edzina A. Rutgers1
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I
n dit artikel staat de vraag centraal wat er gebeurt na de dood:

is er een God die oordeelt over onze levenswandel en -handel?

Daarover bestaan vele opvattingen, die samenhangen met de

gerelateerde visie op mens en religie. 

In het Oude Testament wordt er van uitgegaan dat de mens al-

leen stof is en tot stof zal wederkeren2, en dus IS het antwoord

op de bovengestelde vraag kort: er gebeurt na de dood helemaal

niets. In de Pentateuch3 vinden we wel meerdere aanwijzingen,

dat de Eeuwige god oordeelt over mensen bij hun leven. En ook

het nageslacht wordt in voorkomende gevallen niet gespaard

tot in het vierde geslacht. 

In het Nieuwe Testament lezen we dat het God is, of Jezus die

na de dood oordeelt over wie verdoemd is en wie naar de hemel

mag. En het evangelie van Johannes spreekt over de ‘dag des

oordeels’ aan het ‘einde der tijden’. Dan worden niet alleen de

levenden beoordeeld, maar ook de doden zullen herrijzen, 

teneinde het oordeel over hun woorden en daden te kunnen

aanhoren. Het Tibetaanse dodenboek geeft een geheel andere

visie, die bijzonder interessant is om meerdere redenen. In de

eerste plaats omdat het hier niet een godheid is die oordeelt,

maar het is de overledene zelf die over zichzelf oordeelt. Welke

gevolgen dat oordeel heeft, wordt hierna aangegeven.

In dit artikel wordt de bespreking van het onderwerp ‘het laatste

oordeel’ beperkt tot wat er gebeurt of kan gebeuren na de dood

van een individuele mens. Een bespreking van de vraag of er

een eindtijd is voor het collectief van de mensheid en wat er dan

mogelijkerwijs zal gebeuren, valt buiten het bestek van dit 

artikel. 

In de bovenstaande titel is het woord ‘laatste’ tussen haakjes

gezet, omdat volgens de Boeddhistische leer en ook volgens het

Tibetaanse dodenboek een mens vele incarnaties kan beleven op

planeet Aarde, en dus ook vele malen het oordelingsproces kan

doormaken na het sterven van zijn lichaam, het Aardse voertuig

van de ziel. 

Maar eerst volgt hier een aantal aantekeningen over de leringen

die worden geboden in dit belangwekkende boek over de zin

en het doel van ons leven op Aarde.

Het Tibetaanse dodenboek en de komst naar het 
westen
Tegen het einde van de Eerste wereldoorlog reisde W.F. 

Evans-Wentz, een geleerde verbonden aan de universiteit van

Oxford, naar Tibet om daar het Tibetaanse Boeddhisme te 

bestuderen. Zijn overweging was: aan westerse universiteiten

worden de verschijnselen bestudeerd; ik ga naar Tibetaanse kloos-

ters in de hoop en verwachting iets te weten te komen over de

schijnselen.4 Tijdens zijn tienjarige verblijf daar vroeg hij op enig

moment aan zijn leermeester om medewerking bij het 

vertalen in het Engels van een aantal teksten, die hij daar mocht

bestuderen. Zo is ook het Tibetan book of the dead - het Bardo

Thödol - naar het westen gekomen.5 In 1971 is een Nederlandse

vertaling verschenen.6

In zijn voorwoord schrijft Carl G. Jung dat dit boek in 1927 groot

opzien baarde in de Engels sprekende landen. En hij vervolgt:

‘het behoort tot de geschriften die door hun diepe menselijkheid

en hun nog dieper inzicht in de menselijke psyche, in het 

bijzonder een beroep doen op de leek die er naar streeft zijn 

levensinzicht te verruimen.’ Laten wij allen leek zijn.

Het Bardo Thödol (hierna te noemen B.T.) geeft een gedetail-

leerde beschrijving van wat de stadia zijn waar de overledene

gedurende de eerste zeven weken na de dood doorheen gaat of

kan gaan7. Ook wordt aandacht besteed aan wat de rol is of kan

zijn van zijn leraar of geestelijk begeleider ter voorbereiding op

de dood en ter begeleiding van de overledene na de dood. 

De goden oordelen

niet, zij houden 

je slechts een 

spiegel voor
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Omkeringen
In het B.T. wordt het Aardse bestaan ‘sangsara’ genoemd: een

leven vol lijden, kwellingen en smart. Iedere mens heeft het 

vermogen in zich om zich aan die toestand te onttrekken en over

te gaan in het nirwana. Dit kan worden vergeleken met wat in

Christelijke termen ‘verlossing uit het Aardse tranendal’ wordt

genoemd en het ingaan in het ‘hemelse rijk’ of ‘in mijn Vaders

huis’. 

Het B.T. is het boek van de omkeringen. Zijn wij tijdens ons

leven bijzonder gehecht aan Aardse zaken zoals het eigen 

lichaam, de eigen persoonlijkheid, het bezit, het B.T. leert ons

om de hechting aan deze zaken los te laten. Ook onze 

zogenaamde ‘slechte’ eigenschappen mag de overledene in het

licht zetten en zich herinneren in de zin van herkennen als zijnde

van zichzelf. En zijn wij tijdens ons leven gehecht aan het Aardse

leven, de leringen van het B.T. zijn er op gericht om niet meer

opnieuw op Aarde geboren te hoeven worden. Een kwestie van

keuze.

Het B.T. handelt over het bewustzijnsprincipe, wat louter licht

is. De werking van dit beginsel is bewustwording. Van der Meer

vergelijkt het in zijn inleiding tot het B.T.8 met de werking van

een projector. Zodra de lamp is ontstoken, verschijnt een helder

wit licht op het doek: het bewustzijn is leeg, een ‘tabula rasa’.

Wanneer we in het apparaat een film of dia doen, dan verschijnt

op het doek een afbeelding van die voorstelling. Wat de mens

daarin waarneemt, is de projectie van zijn eigen gehechtheden.

Hij zal het geprojecteerde beeld meer voor werkelijkheid hou-

den, naarmate die afbeelding in zijn biologische gebondenheid

aangrijpingspunten vindt. Verlossing wordt bereikt al naar 

gelang de mens in staat is die ‘aangrijpingspunten’ te verlichten,

waarna de afbeelding verdwijnt. Hij wordt weer transparant,

zijn onderbewustzijn wordt geleegd, waardoor een verbinding

met de Goddelijke energie mogelijk wordt. De mens kan dit 

stadium bereiken al tijdens zijn leven; voor zover er nog resten

aan de ziel kleven, wordt hij daarmee geconfronteerd na de

dood. De goden oordelen niet, zij houden hem slechts een spie-

gel voor, zoals op de afbeelding van het Oordeel in het B.T. is te

zien. 

Drie stadia
Het B.T. beschrijft drie stadia die intreden na de dood: het Chikai

bardo, het Chönyid bardo en het Sidpa bardo. Tijdens ieder 

stadium krijgt de overledene de gelegenheid zich over te geven;

indien hij daarvoor kiest, wordt hij een Boeddha. Zo niet, dan

reist hij door naar het volgende stadium geboden. 

Bij de beschrijving van deze drie stadia, wordt de vraag gesteld:

wat is het dat ons er mogelijkerwijs van weerhoudt om ons over

te geven?  

Het Chikai bardo
Het Chikai bardo treedt in na de dood. De overledene ervaart

het heldere licht der zuivere werkelijkheid. ‘Het kenvermogen

van dat moment, naar zijn werkelijke natuur leeg, niet gevormd

tot iets dat eigenschappen of kleur heeft, op een natuurlijke

wijze leeg, is de ware werkelijkheid, het Al goede. Dit te weten

is voldoende. De ledigheid van je eigen kenvermogen te herken-
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nen als de staat van Boeddhaschap en het te beschouwen als je

eigen bewustzijn, betekent jezelf te bewaren in de staat van de

Goddelijke geest van Boeddha. ‘Door het ‘zelf’ op die wijze te

herkennen zal men blijvend verbonden worden met het

dharma-kaya, de verlossing zal zeker zijn.’9

Wat weerhoudt de mens ervan om het licht te herkennen? Als

oorzaken kunnen worden genoemd: onwetendheid en 

onbekendheid met de ervaring van leegte. Menigeen kent de

volkswijsheid: ledigheid is des duivels oorkussen. Ook hier zien

we een omkering van waarden: deze woorden hebben zelden

tot doel degene tot wie ze zijn gericht uit te nodigen of aan te

moedigen tot ledigheid. Toch is dat wel de bedoeling: de duivel

in deze zin is mijn beste vriend. Door meditatie kan tijdens het

leven ervaring worden opgedaan met ledigheid als staat van 

bewustzijn, zodat de kans op herkenning van het licht groter is.

Maar ook al herkent men intuïtief het heldere licht als het zuiver

Goddelijke licht, dan nog kan de twijfel toeslaan. 

Eens tijdens een begrafenisplechtigheid vertelde de dominee dat

de overledene tijdens haar laatste dagen meerdere keren aan

hem had gevraagd of ze wel waardig gevonden zou worden om

God te zien, of ze goed genoeg was voor een plekje in de hemel.

Deze woorden brachten mij even van m’n stuk. Wat op dat 

moment door me heen ging was: als iemand een plekje in de

hemel verdiende dan was zij het wel! Deze lieve, godvruchtige

vrouw die haar hele leven in dienst had gesteld van haar man

en gezin. Maar werkt het wel zo? 

Is het leven als een wedstrijd waarbij van ons wordt verwacht,

of geëist dat we bepaalde prestaties verrichten om een plek in

de hemel te verdienen? En hoe zit het met dat verhaal over de

erfzonde en alle regels die ons sinds Mozes zijn opgelegd en

waartegen wij kunnen zondigen? Als ik het B.T. goed begrijp,

kunnen we al deze overwegingen als dwaalsporen achter ons

laten. Het gaat om de herkenning van het licht op dat moment

en de volledige overgave. Het is een individuele keuze, waarbij

we geen mening van iemand anders en geen Aardse staat van

verdienste nodig hebben.

Of kan het zo zijn dat we ergens bang voor zijn? Hierbij denk ik

aan de woorden van Nelson Mandela, waar hij zegt: “Wij zijn

niet beducht voor onze eigen zwakheid, maar voor onze eigen

kracht”. Zijn wij – al dan niet gehinderd door Genesiaanse en

Mozaïsche programmeringen - bang voor het licht dat wij in

wezen zijn? In het evangelie van Johannes staat een andere 

verklaring10: ‘het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen

beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden

slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het

licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken

openbaar gemaakt worden.’

Indien we – door onwetendheid of door te oordelen over onszelf

- niet in staat zijn om het licht te herkennen en te aanvaarden,

dan breekt het Chönyid bardo aan.

Chönyid bardo en het sidpa bardo
De tekst van het Chönyid bardo begint aldus11: ‘Nadat de vrede

en wijsheid dragende godheden … hebben opgehouden te 

verschijnen, beginnen achtenvijftig met vlammen omkranste,

bloeddrinkende goden van gramschap te komen, die slechts een

ander aspect zijn van de voorafgaande goden van vrede, 

overeenkomstig de plaats of het psychisch centrum van het 

bardolichaam van de gestorvene, waaruit ze voortkomen. … Dit

is het bardo van de goden van gramschap, en daar de mens

blootstaat aan vrees, angst en beduchtheid, wordt herkenning

moeilijker.’In zijn commentaar schrijft de Lama: ‘alleen voor hen

die uit ervaring weten dat alle spookverschijnselen irreëel en 

machteloos zijn, bestaat er geen bardo. Niet in deze, noch in 

andere werelden.’ De bardo tekst vervolgt: ‘Wanneer men niet

aan deze soort van onderricht beantwoordt, is het aanhoren van

religieuze kennis – ook al is ze zo omvangrijk als de oceaan - van

geen enkel nut. Er zijn zelfs belerende abten en doctoren in de

metafysica – die verstoken bleven van dit bardo onderricht – die

in dit stadium afdwalen en door niet herkennen tot sangsara

vervallen. Wat de gewone, aards-gerichte mensen betreft, …

door uit vrees, angst en ontzag te vluchten, vallen ze langs de

afgronden in de ongelukkige werelden en lijden. Maar de 

nederigsten onder de nederige volgelingen van de mahayan-

leringen zal zodra hij deze bloeddrinkende godheden aan-

schouwt, hen als zijn beschermgoden herkennen, en de ontmoe-

ting zal zijn als tussen goede bekenden. Hij zal hen vertrouwen

en terwijl hij in volkomen vereniging in hen opgaat, zal

Boeddhaschap zijn deel zijn.’ >



20 . Spiegelbeeld .  december 2016

Er zijn mensen die deze esoterische of mystieke leringen in hun

hart sluiten in die zin, dat ze niet kunnen nalaten ernaar te 

handelen. Anderen spreken er geringschattend over, weigeren

zich over te geven aan esoterische leringen en zullen daarom

deze godheden van gramschap niet herkennen wanneer deze in

het bardo opkomen. Plotseling ziende wat ze nooit tevoren 

hebben gezien, menen ze dat het schadelijk is; en ze vervallen

tot ellendige toestanden, alleen al doordat een gevoel van vijan-

digheid is opgewekt.11 

Indien men in dit stadium niet tot bevrijding komt, treedt het

sidpa bardo aan; daarin wordt de terugkeer naar de Aarde of

vergelijkbare wereld voorbereid; ook tijdens dit stadium krijgt

de overledene meerdere gelegenheden om zich te bevrijden. 

Indien hij die mogelijkheden voorbij laat gaan, volgt weder-

geboorte.

Overwegingen
Bij het lezen over de goden van kennis en gramschap die 

schedels gevuld met bloed in hun handen dragen en er vol 

wellust uit drinken, komen mij verschillende beelden voor de

geest. In één van de Tibetaanse kloosters die ik mocht bezoeken,

ben ik in een onderaardse kapel geweest, die overladen was met

beeltenissen en attributen van deze ‘goden van gramschap en

lijden’ zoals in het B.T. wordt beschreven. 

Eén van de weinige Nederlandse kunstenaars die schilderijen

heeft nagelaten waarop de hel is afgebeeld, is Jeroen Bosch. Op

zijn schilderstuk ‘Het oordeel’ zijn meerdere gruwelijkheden 

afgebeeld die gelijkenis vertonen met de afbeeldingen in de

mandela het Oordeel in het B.T.12 De boodschap van het 

schilderstuk van Jeroen Bosch die mij is bijgebleven, is 

moraliserend: dat wij er beter aan zouden doen om ons braaf en

oplettend te gedragen, opdat wij niet in de hel geraken. De

boodschap die het B.T. ons aanreikt is een omkering van die

boodschap: aanvaardt je schaduwzijde als zijnde van jezelf;

vlucht er niet voor weg, maar aanschouw deze goden van 

gramschap, van aangezicht tot aangezicht, als je beste vrienden.

Zolang je jezelf veroordeelt en voor je schaduwkanten 

wegvlucht, komen ze achter je aan en houden je in hun greep.

Dharma Raja
Bij bestudering van de mandela genaamd Het oordeel13 blijft een

laatste vraag omtrent Dharma Raja. Hij wordt prominent afge-

beeld en in de toelichting staat geschreven: koning der waar-

heid, dienaar der gerechtigheid, rechter der doden. Er is dus

toch een godheid in de rol van rechter!

Zijn verschijning roept enige verwarring in mij op. Een ant-

woord kan worden gevonden in de afbeelding rechts onder in

de mandela waar een kokende pot is afgebeeld waar furies men-

sen in onderdompelen. De toelichting zegt hierover: kokende

bewustwording

tekst: Mr. Edith C. Voskamp / www.intomastery.nl



december 2016 .  Spiegelbeeld .  21

pot voor wie zich niet aan het proces onderwerpen. Ik begrijp

hier uit, dat de rol van Dharma Raja kan worden vergeleken met

die van een scheidsrechter. Het zijn de spelers in het veld die

zelf hun scores bepalen, zij het deze keer niet door de bal van

zich af en in andermans doel te trappen. Het is de kunst van het

leven om de ‘ballen’ te herkennen; vervolgens dient de aandacht

naar binnen te worden gericht. De rol van Dharma Raja kan

worden vergeleken met die van een scheidsrechter: hij ziet er op

toe dat de eenmaal opgestelde spelregels worden nageleefd. 

Meer recente ontwikkelingen
Meer recente ontwikkelingen in wetenschap en literatuur dra-

gen materiaal aan waarmee een aantal concepten zoals beschre-

ven in het Tibetaanse dodenboek, wordt ondersteund. Zo is er

onderzoek gedaan naar de belevenissen van mensen met een

bijna-dood-ervaring15; in de daar beschreven verhalen zijn over-

eenkomsten te vinden met de beschrijving van het eerste sta-

dium na de dood in het Bardo Thödol.  Zij gingen door een

tunnel en kwamen daarna in een ruimte die wordt beschreven

als louter licht.16 Jeroen Bosch heeft deze tunnel op één van zijn

panelen afgebeeld17

Meer informatie over het derde tussenstadium kan worden ont-

leend aan onderzoek van verslagen van hypnose en regressie-

therapeutische sessies, waarbij de onderzoekers hun cliënten

lieten kennismaken met het stadium dat intreedt na de dood en

voor de wedergeboorte.17 De beschrijvingen van de wijze

waarop de onderzochte ‘remigranten’ zich na hun dood voor-

bereiden op een volgende incarnatie, geven tal van aankno-

pingspunten en ook belangwekkende aanvullingen op de

beschrijving van het derde stadium van het B.T. Zo overlegt de

‘remigrant’ voordat hij opnieuw incarneert met zijn raadgevers

wat het doel is van zijn volgende incarnatie, welke ervaringen

hij dient te ondergaan om dat doel te bereiken, en welk gezin en

welke omgeving daartoe het meest passend zijn. Deze lessen zijn

met ons verstand soms moeilijk te begrijpen. Zo werd de ziel die

koos voor het beoefenen van onvoorwaardelijke liefde geboren

in een gezin waarin zij sexueel zou worden misbruikt door haar

vader en zijn vrienden. Het zou een bijzonder zware beproeving

voor haar worden om uiteindelijk haar vader te kunnen verge-

ven en te leren hem lief te hebben. Onvoorwaardelijk.19

Samenvatting
- Het diepste streven van iedere mens is om een hogere staat van

bewustzijn te bereiken, om Boeddha te worden c.q. terug te

keren naar het Nirwana, of naar het huis van de Vader;

- hij kan dit bereiken door te erkennen dat hij zuiver licht is;

- Of – indien hij nog last heeft van ‘gehechtheden’ of ‘aankleef-

selen aan de ziel’ – door deze te aanvaarden als zijnde van zich-

zelf;20

- deze hogere staat van bewustzijn kan al tijdens dit leven wor-

den bereikt;

- er is geen Godheid die over mensen oordeelt;

- De enige die oordeelt is de mens zelf;

- De mens oordeelt niet alleen over anderen, maar vooral over

zichzelf. <
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