
KWAN YIN (‘GUAN YIN’)
GODDELIJKE MOEDER VAN DE LEVENSENERGIE

Volgens de overleveringen heeft Kwan Yin ongeveer 4600 jaar geleden  als kluizenares geleefd 
op het eiland Pu To Shan, ten oosten van de Chinese stad Shanghai.

Haar naam (in het Engels ‘Guan Yin’) betekent: ‘die geluiden ziet’ – zij neemt alle
gebeden en hartekreten waar die tot haar gericht worden.

Door haar bovennatuurlijke vermogens werd zij wijd en zijd bekend en vereerd.
Jaarlijks gaan miljoenen mensen op bedevaart naar het eiland. In ontelbare huizen is haar  

beeltenis aanwezig, evenals in duizenden tempels en kloosters.

Dienstbaar aan ieder
Kwan Yin was een prinses van geboorte, maar wars van alle wereldse pracht en praal 
verkoos ze een ascetisch leven te leiden om in de diepste stilte van de natuur tot zelf-
loutering te komen. Zonder haar verblijfplaats te verlaten kon ze van grote afstand 
mensen beschermen en bijstaan in  alle situaties van  nood, zorgen en verdriet. Die macht
kwam uit haar hart, dat altijd innig begaan was met alle lijden van haar medeschepsels
hier op aarde. Ze maakte zich in alle eenvoud dienstbaar langs de weg van liefde, barm-
hartigheid en zelfverloochening. Zo werd ze als lichtend voorbeeld genoemd Kwan Yin Te
Tao: Kwan Yin die in overeenstemming heeft geleefd met de natuur van het absoluut pure en
daardoor de eenwording heeft volbracht met het Al-volkomene.                   

Universeel en onsterfelijk
Vanaf de oudste tijden komt de goddelijke moederfiguur bij vele volken voor. Zij is de grote levensziel die men
liefheeft en aanbidt om haar onbaatzuchtig medeleven in het lief en leed van de mens; haar eindeloos mededo-
gen voor menselijke dwalingen en haar onbeperkte macht om te helpen en te beschermen in tijden van nood.
Zij is de verpersoonlijking van de energie die het leven voortbrengt en behoedt: de essentie van geweldloze
kracht. Haar ‘aanroepen’ is contact met haar maken. Woorden zijn hoorbare verklankingen van gevoelens en 
gedachten. Worden ze uitgesproken, hardop of stil in zichzelf, dan treedt de verborgen kracht in werking. Vaak
gebeurt dit in de vorm van een gebed. In de westerse wereld heeft de heilige maagd Maria eenzelfde betekenis.
Haar evenbeeld is de ‘zwarte Madonna’, volgens de oudste tradities afgebeeld met een kind op haar schoot.  
Nergens staat aangetekend wat Kwan Yin en Maria tijdens hun aardse leven gezegd zouden hebben om mensen
te vermanen of  te bekeren of om een nieuwe leer te verkondigen. Geen wegwijzerij, geen oordeel, geen eis.
Niets van dit alles! ‘Dit is hun onsterfelijkheid.’

Kwan Yin, ca.2600 v.C.     

Naamgeving
Toen, rond 400 na Chr., het Boeddhisme zich in China ging verspreiden versmolt deze nieuwe traditie zich met
de overleveringen uit de inheemse volksreligie. Zo gebeurde het dat de mannelijke ‘bodhisattva* van mededo-
gen’ Avalokitesvara (‘kijkend naar geluiden’), uit de Sanskriet-geschriften van de Mahayana*, vereenzelvigd
werd met de heilige moeder Kwan Yin (‘die geluiden ziet’). Vanwege de identieke betekenis van beide namen
konden de mensen maar moeilijk wennen aan de mannelijke verschijningsvorm van hun heilige Moeder. 
Zo kwam men ertoe om Avalokitesvara af te beelden als ‘de vrouwelijk Kwan Yin’, onder de erkenning van de
Chinese boeddhistische leermeesters, dat zij een incarnatie van hem was. In Indonesië noemt men haar Kwam
Im, in Japan Kannon, in Korea Kwan She Um, in Thailand en Vietnam Quan Am. Aan de Zeedijk (Amsterdam)
staat de eerste en enige boeddhistische tempel in Europa waar Kwan Yin centraal staat.
(*Bodhisattva: wezen van wijsheid welke allen helpt verlossen uit hun gevangenschap van onwetendheid. 
Onwetend zijn zij die niet weten dat ieder een kracht in zich kan ontwikkelen in de
richting van opperste harmonie. Mahayana: een van de belangrijkste Boeddhistische geschriften. Be-
tekenis van de naam: ‘het grote voertuig’ ….. tot ‘verlossing’ / ‘bevrijding’ van ieder.)
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