
 

Cirkelpunt 

“All we have to decide is what to do with the time that is given to us” 

Gandalf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij worden opgeroepen tot Leven naar onze hoogste potentie, 

ter voltooiing van Gods Plan 

Wij worden opgeroepen standvastig te zijn in de verdrukking  

opdat Zijn Wil tot uitvoering komt 

door onze handen en voeten, 

door onze ogen en oren, 

en onze lippen … 

zodat het Woord gestalte krijgt  

en de ware Mens kan opstaan ! 

 

Dan wordt het Pasen ... 

 

(M)cirkelpunt    

 
Wandelt op de weg en u zult God vinden. 

Zoekt de waarheid en de waarheid zal u vrij maken. 
Leeft in het leven en u zult de dood niet zien. 

 
Het Evangelie van de heilige twaalven 75:22 



 

 
Evenals de eekhoorn in het ronddraaiende rad, wordt de mens die het wiel van de tijd in beweging 
heeft gebracht, zo door de beweging geboeid en meegesleept dat hij niet meer kan geloven dat hijzelf 
de beweegkracht is en ook geen «tijd kan vinden» om het gejaag van de tijd tot staan te brengen.  
En gelijk de kat die haar tong stuk likt door een slijpsteen te likken en meent dat het bloed dat zij likt 
uit de steen sijpelt, likt de mens zijn eigen bloed dat hij op de velg van de tijd vergoten heeft, en 
knauwt hij op zijn eigen vlees dat door de spaken van het wiel van de tijd verscheurd is in de mening 
dat het het bloed en het vlees van de tijd is.  

 

Het wiel van de tijd wentelt in de leegten van de ruimte. Op de velg van dit wiel zijn alle dingen waar-
neembaar voor de zintuigen, die niet in staat zijn iets waar te nemen, behalve dan in ruimte en tijd.             
Zo verschijnt en verdwijnt alles in de gestage wielwenteling.  
Wat voor de een op een zeker punt van ruimte en tijd verdwijnt, verschijnt voor een ander op een ander 
punt. Wat aan de een boven toeschijnt, is voor de ander beneden.  
Wat dag is voor de een, is nacht voor de ander, al naar het «wanneer» en «waar» van de toeschouwer.  
 
Eén, 0 monniken, is het pad van leven en dood op de velg van het wiel van de tijd. Want een cirkel be-
weging kan nimmer een einde vinden, noch ooit zichzelf uitputten. En iedere beweging in de wereld is 
een cirkelvormige beweging.  
Zal de mens zich dan nimmer bevrijden van de vicieuze cirkel van de tijd? De mens zál zich bevrijden, 
omdat hij erfgenaam is van de heilige vrijheid Gods. Het wiel van de tijd wentelt, maar zijn as is im-
mer in rust. God is de as van het wiel van de tijd. Hoewel alles rondom Hem wentelt in tijd en in ruim-
te, is Hij altijd tijdloos, ruimteloos en in rust. Ofschoon alles uitgaat van zijn Woord, is zijn Woord  
tijdloos en ruimteloos als Hij.  
In de as is alles vrede. Op de velg is alles in hevige beroering. Waar zou u liever willen zijn?  
 
Ik zeg u: stap van de velg van de tijd over naar haar as, en bespaar uzelf de onpasselijkheid van de be-
weging. Laat de tijd rondom u wentelen, maar wentel zelf niet met de tijd.  

 

Uit Mirdad (Mikhail Naimy)  

 

 


