
17 APRIL 2011 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe Markt 
100: 
Drs. J.H. (Sjef) Laenen, over 
“KABBALA. Een inleiding”. 
 

 

Wat is mystiek eigenlijk? En wat is dan joodse mystiek? Dat zijn de 
centrale vragen die we op deze lezing zullen beantwoorden. Het is be-
kend dat er in de geschiedenis van Europa veel mystieke stromingen 
zijn geweest, maar minder bekend is waar die stromingen zich nu pre-
cies mee bezighouden. Hoe ziet een mysticus de wereld? En kunnen 
wij daar vandaag nog iets mee?  
   
De hoofdgedachte van de mystiek is dat de mens oorspronkelijk bij God 
vandaan komt en dat hij daar, vanuit de wereld waarin hij leeft, ook weer 
naar terug wil. We zullen zien dat dit wereldbeeld, in de vorm waarin de 
Joodse mystici dit in de Middeleeuwen hebben uitgewerkt, ook voor de 
mens van vandaag nog veel zinnigs te bieden heeft. Mystieks heeft niets 
zweverigs of vaags, maar gaat in feite over de vraag naar de zin van ons 
leven. Waar komen wij vandaan en waar gaan wij naar toe? En waar is het 
allemaal goed voor? Het zal blijken dat we, ook in onze eigen leven, veel 
van dit soort denkbeelden kunnen herkennen. 
 
Drs. J.H. (Sjef) Laenen studeerde Spaanse taal- en letterkunde en Semiti-
sche talen en culturen (Hebreeuwse/Aramees). Tijdens en na zijn studie 
specialiseerde hij zich op het gebied van de joodse mystiek. Hij is de au-
teur van diverse werken over Joodse mystiek, waarvan ook vertalingen in 
het Engelse en het Spaans zijn verschenen. Een overzicht hiervan vindt 
men op zijn website www.quintessentia.org. Hij geeft gastcolleges over de 
geschiedenis van de joodse mystiek en verzorgt lezingen en cursussen in 
heel Nederland. 
 
 
De bijeenkomst op 17 april begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 
uur. De toegang is vrij. 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111  
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