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VERLOSSING IN DE WERELDRELIGIES  
Wilmer Blijdorp 

 

Als je naar de verschillende grote wereldreligies kijkt dan speelt altijd verlossing of bevrijding daarin een rol. 

We moeten ergens van verlost worden. We moeten ergens uit bevrijd worden. Dat is natuurlijk niet zo gek, 

dat die gedachte en dat gevoel zo breed leeft, want ieder mens kan op z’n klompen aanvoelen dat dit leven 

niet af is. Het is niet compleet, niet volmaakt. Er is lijden. Er is onrecht. Er is kwaad. Er is pijn. Er is ziekte. Er 

is dood. Dat zijn allemaal problemen waar geen mens onderuit kan. En dus moeten we daarmee dealen. De 

wereldreligies bieden allemaal een visie daarop, een idee daarover. Ik vertel hieronder iets over de visies 

van Islam, boeddhisme en hindoeïsme en ik vergelijk dat kort met het christelijk geloof. De visie van het 

Jodendom als wereldreligie laat ik even liggen. De verbinding met het christelijk geloof is heel groot. 

Uiteindelijk gelooft het Jodendom net zo goed in de Messias als Verlosser als het christendom. Het grote 

verschil is natuurlijk: christenen geloven dat Jezus de Messias van Israël is, Joden geloven dat de Messias 

nog moet komen. 

 

BOEDDHISME 

Ik begin bij het boeddhisme. Dat is eigenlijk een religie zonder een god. Siddharta Gautama – die zo’n 6 

eeuwen voor Jezus leefde, is ‘boeddha’ geworden. Maar dat is geen god. Boeddha betekent ‘verlichte’. En 

deze Siddharta bereikte de staat van verlicht zijn. Dat is het grote doel in het boeddhisme: je moet verlicht 

worden. En die verlichting is de bevrijding uit deze werkelijkheid vol van leed en uit de kring van 

wedergeboorten (reïncarnatie). 

 

Hoe kan dat, hoe kun je verlicht worden volgens het boeddhisme? Dat moet je bereiken door tot inzicht te 

komen. Dus de weg naar bevrijding is een weg van kennis, van begrip, van wijsheid, van inzicht. En wat is 

dat dan voor inzicht? Moet je dan heel veel verstand hebben van de natuur? Of van de menselijke geest? Of 

van iets anders? 

Nee, het gaat om het je eigen maken van 4 basale waarheden.  

1) Al het vergankelijke is doekha, is lijden, is een teleurstellende onbestendigheid 

Dit leven is vergankelijk, het gaat voor bij. We worden geboren, we worden ouders, we worden ziek, we 

gaan dood. Dat is vergankelijkheid. En daarmee is het lijden. Want het gaat voorbij. Het blijft niet. Dus alles 

in dit leven, alles wat we doen, wat we voelen, waar we blij van worden, wat ons raakt – het is uiteindelijk 

allemaal vergankelijk. Ook de dingen die we leuk vinden, of prettig, die fijne gevoelens geven – het is 

allemaal vergankelijk, het blijft niet. En daarom leiden ze uiteindelijk tot lijden. Het lijden van het 

voorbijgaan. En de kunst is in het boeddhisme om dat te beseffen. 

Ik las eens een reisverslag van een zoeker. Een christelijke kunstenaar die een tijd lang op zoek is geweest – 

geloof ik nog wel in Jezus? In die zoektocht ging hij ook een tijdje ergens in Azië in één of ander 

boeddhistisch klooster zich verdiepen in het boeddhisme. Samen met zijn vrouw – ze waren pas getrouwd. 

En daar leerde hij dat hij tijdens het vrijen moest proberen te denken aan lijken. Gewoon om te beseffen: al 

het vergankelijke is lijden. Dit vrijen met mijn vrouw lijkt misschien mooi en leuk en lekker en belangrijk – 

maar het is lijden. Het gaat voorbij. Dat voorbeeld brengt me bij  de tweede waarheid op het pad van inzicht: 

2) De hoofdoorzaak van het lijden is begeerte 

Het hart, de verlangens van mensen gaan ergens naar uit. Wij willen bezitten, of we willen ervaren, of we 

willen iemand zijn, of we willen bestaan. Dat zijn allemaal verlangens, begeertes waarvan de boeddha zegt: 

ze houden de kringloop van vergankelijkheid en lijden in stand. Terwijl je daar los van moet komen. 

3)  het lijden kun je opheffen door je als mens te ontworstelen aan je begeerte. Je moet je begeerte 

uitrukken.  
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Je moet volgens de boeddha dan ook stoppen met verlangen – naar plezier, naar bevrediging van behoeften 

en vooral ook naar een ‘ik’ zijn. Dat je een ‘ik’ bent, of een ziel hebt is juist het probleem. Je moet loskomen. 

En hoe dat moet – daar gaat de vierde waarheid over  

4) de openbaring van het achtvoudige pad dat naar de opheffing van het lijden leidt.  

Dat is dan een concrete weg die je kunt oefenen om dat grote doel te bereiken: loskomen van jezelf en deze 

wereld. Dat is verlichting vinden. Boeddhisten noemen dat ‘Nirvana’. Dat is een staat waarin jij en je 

begeerten en verlangens zijn uitgedoofd. Zo moet het lijden verdwijnen. Het wordt als het ware opgeheven, 

door als mens te verdwijnen in een verlichte staat. 

Dus in het boeddhisme wordt je verlost van lijden, onwetendheid en kwaad via de weg van inzicht met als 

doel om helemaal los te komen van dit bestaan. 

 

HINDOEÏSME 

Volgens het hindoeïsme is het grootste probleem van mensen dat zij vastzitten in de eindeloze kring van 

wedergeboorten. Dat is het geloof in reïncarnatie, net als in het boeddhisme. Steeds weer begint het leven 

opnieuw. En je karma in je leven bepaalt hoe je in een volgend leven verder gaat, een slecht karma kan je 

veranderen in iemand van een lagere rang (kaste), of zelfs in een plant of dier. Een goed karma helpt juist 

aan een beter volgend leven. 

Maar het doel van het hindoeïsme is dus niet om een zo goed mogelijk karma te hebben! Nee, want dan zit 

je nog steeds vast in die eindeloze stroom van reïncarnaties. Je moet daar uit weg zien te komen. Dat is het 

doel: verlost worden van de kringloop van wedergeboortes. 

 

Dat kan door kennis – doordat je beseft dat deze wereld waarin je leeft, dat die maar schijn is. Hierachter 

ligt de echte werkelijkheid, het echte leven. Dat besef is essentieel – zo begint bevrijding. Bij dat inzicht 

komt vervolgens dat je allerlei plichten moet vervullen, bijvoorbeeld rondom geboorte, dood, huwelijk, 

ziekte, oogst e.d. Door die plichten te vervullen kun je handen en voeten geven aan het inzicht dat deze 

wereld schijn is. Dat zijn dan ook belangrijke stappen op weg naar bevrijding. 

Een derde element is: aanbidding of devotie. Je moet je overgeven aan een god of godin en als je dat doet 

dan kun je deel krijgen aan de goddelijke genade. Die god of godin kan je dan redden uit de kringloop van 

wedergeboorten. In die weg van kennis, plichten en aanbidding is ‘onthechting’ heel belangrijk. 

Dat lijkt wel op het boeddhisme: je moet loskomen van alles wat je hier – in deze schijnwereld – vasthoudt. 

Je moet losraken en je overgeven aan die god of godin.  Dus in het hindoeïsme moet je verlost worden van 

de kringloop van wedergeboorten door kennis, door werken en door het aanbidden van een god – zo kom 

je los van een schijnwereld en keer je terug tot het goddelijke.  

 

KORTE VERGELIJKING MET HET CHRISTELIJK SPREKEN OVER VERLOSSING 

Als je zo over boeddhisme en hindoeïsme nadenkt dan proef je duidelijk verschillen met het christelijk 

geloof. Want daar klinkt over deze schepping: die is zeer goed! Dit is geen schijnwereld – maar de 

werkelijkheid van God. Ja, de God van het christelijk geloof kiest ervoor om zich juist te verbinden met deze 

wereld. Hij wordt mens, Hij wordt een ‘ik’, een ziel in deze geschiedenis. Dat is een radicaal andere 

boodschap dan dat de mens zich moet ‘losmaken’ om in één of andere goddelijke staat te komen. Nee, God 

wordt mens, Hij maakt zich voor eeuwig vast aan deze geschiedenis. Hij laat zich letterlijk vastspijkeren. En 

mensen worden verlost – niet door inzicht, door werken of door los te komen van mens-zijn, maar door 

deze God. Klamp je aan Hem vast – Hij zal een einde maken aan het lijden. In dat laatste zit trouwens een 

element dat je ook in het hindoeïsme terugziet: geef je over aan God. Maar dan wel aan deze ene God, de 

God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Jezus Christus.  
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ISLAM 

Ook in de Islam is het de bedoeling dat we bevrijd worden van een wereld vol met leed en ellende. De kern 

van die bevrijding is simpelweg dat de wil van Allah gevonden en gehoorzaamd moet worden, dan mag je 

er op rekenen dat Allah je na je dood in het paradijs laat leven. Dan zal de verlossing compleet zijn. Veel 

accent ligt dus op het vinden en doen van de wil van Allah. Vandaar dat de Koran ook een wetboek is. Het 

is de openbaring van Allahs wil. Geen verhaal, maar een geschrift met richtlijnen en  regels. Geen 

openbaring van wie Allah is, maar een openbaring van zijn wil. En de hele Islamitische traditie is er één van 

het uitzoeken wat precies wel en niet Allahs wil is. Want verlossing ligt in het houden van Allahs wil. 

Ook binnen de Islam – net als in het christelijk geloof – is er overigens volop besef dat het voor een mens 

haast niet te doen is om volmaakt te leven. Daarom kennen ze ook het concept van vergeving. Allah kan 

vergeven. Hij bepaalt zelf of hij dat wel of niet doet – je kunt daar als mens niet op rekenen. Maar je maakt 

een goede kans als je zoveel mogelijk naar zijn wil leeft.  

Ondanks dat besef heeft de islam een veel optimistischer beeld van de mens en van het kwaad dan het 

christelijk geloof. De problemen zijn niet zo ingrijpend dat ze onoplosbaar zijn voor mensen, nee, als je 

Allahs wil kent (en die heeft hij geopenbaard in de koran!) dan moet je die volgen. Dan komt het goed.  

 

KORTE VERGELIJKING MET HET CHRISTELIJK GELOOF 

Het verhaal van het christelijk geloof is wat dat betreft echt anders. Het probleem dat wij als mensen 

hebben is veel fundamenteler, veel schokkender en veel onoplosbaarder volgens het christelijk geloof: we 

zijn God kwijt.  We missen zijn heerlijkheid. Zonde is niet alleen maar dat Gods wil niet gevolgd wordt, nee, 

zonde is dat onze relatie met God verloren is gegaan – dat heeft zeker met ongehoorzaamheid te maken, 

maar het is meer dan dat. Een liefdesband is gebroken. We kennen Hem niet meer en hebben hem niet 

meer lief. We zijn als mensen het zicht kwijt op onze Vader. Daar gaat al het lijden en kwaad op terug. 

En hoe wordt dat hersteld? Hoe worden we bevrijd uit deze lijdende, zondige wereld, van ons eigen zondige 

bestaan? Dat is wat Jezus duidelijk maakt in Matteüs 16: Hij is de Messias, die gaat lijden en sterven om 

verzoening te brengen. Zijn lijden brengt bevrijding. Geen gehoorzaamheid van mensen, niet het vinden 

van zijn wil, geen onthechting of achtvoudig pad of menselijk inzicht. Nee, Jezus Christus, God zelf, Hij zal 

bevrijden. Zo heet Hij: God redt. 

Dat is waarom die vraag zo belangrijk is: wie is Jezus? Dat is de essentiële vraag en ook de vraag die 

scheiding brengt tussen de godsdiensten. Joden en moslims: zij kennen Jezus ook. Maar Hij is iemand 

anders voor hen. Niet de lijdende Verlosser. Boeddhisme en Hindoeïsme kennen Jezus niet, maar dat God 

mens wordt – in plaats van dat je als mens moet zien terug te keren tot de goddelijke staat van verlichting 

is een totaal andere boodschap. En zo kun je doorgaan. Vanuit Jezus en wie Hij is trekt het christelijk geloof 

totaal andere conclusies over wie God is, wie de mens is en wat de wereld is.  
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