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Goeden morgen, vrienden, 

Zo is dan weer, omringd door oliebollen, 
klokkengelui en kla;>pcrgoknctter een jaar vol illusies ten grave 
gega,an en een nieuw jaar opgestaan. 

Het is begrijpelijk, dat aan het einde van elk jaar de mcjis 
zichzelve moet zeggens "Hfct heeft me veel gebracht, maar niet al, 
v/at ik er van verwachtte". Dat zult ge ook weer zeggen, wanneer hot 
nu - volgens Uw kalender - pas begonnen jaar zo dadelijk weer ten 
einde gaat. Want de mens en zijn illusies leeft buiten de waarheid. 
Darrom zou ik met U, - al is het ook niet zo passend misschien voor 
een bijeenkomst als deze - willen trachten deze morgen te spreken 
over WAARHEID. 

W?t is waarheid? Waarheid is datgene, wat onveranderlijk, 
eeuwig en ten allen tijde zichzelve gelijk blijft en zichzelf gelij-
kelijk toont en uit t.o.v. al hot zijnde. 

Waar kunnen wc die waarheid' vinden? M o t in'onszelf. Wij zei-
ven zijn voortdurend veranderlijk. Onze gedachten, onze idooen, on-
ze uitingen en handelingen, ze veranderen voortdurend. Niet in de 
wereld» Want'de wereld toont zich aan ons als een voortdurend zich 
ontwikkelend, veranderend bostel van vele krachten, geregeerd door 
vele wetten. 

Heen, mijne vrienden, waarheid vinden wij niet in het gescha-
pene, maar alleen in de Schepper. Waarheid kunnen wij het best om-
schrijven, zoals eens Johannes, de leerling Van Jezus, dit heeft 
weergegeven, toen hij trachtte uit te loggen, wat het Koninkrijk 
Gods was. 

"Onze Vader is al-omvattend, maar'onveranderlijk. Hoe wij'ook 
tot Hem komen, vanwaar wij tot Hom gaan, Hij is altijd dezelfde,% 
altijd gelijk en onveranderlijk. Onze behoeften doen soms ons bei-
paalde elementen in Zijn wezen scherper naar voren halen en zien; 
Maar wanneer wij ons bewust zijn van Zijn bestaan; dan weten wij , 
dat hij niet anders kan zijn dan de'Eeuwig Zijnde, do Eeuwig Schep-
pende, de Ecuwig In-stand-houdende"• 

Daarop werd hem gezegds "Hoe kan dan een God, Die schept, nog 
waar zijn? 'Want scheppen is veranderen", 

0 ja, er waren filosofen ook reeds in die dagen. Het antwoord 
dat Johannes aan deze Griek ga£ is dan ook wc1 zeer opvallend. Hij 
antwoorddoJ 

"Voor de Schepper is de schepping het altijd bestaande', het 
eeuwige en hot onveranderlijke. Want het leeft altijd in Hem. Hij 
is Zichzelve gelijk gebleven. En de uiting van Zijn vrezen is niets 
meer dan een gedachte, die een ogenblik uit de diepte van het "IK" 
tot do oppervlakte rijst. God is waar. En in ons moet een bewust-
zijn van die God bestaan. Wanneer wij geloven, dan vindon wij de 
enige waarheid, die voor een ieder ten allen tijde bestaat, n.1. do 
waarheid van den Vader, Die ons heeft voortgebracht. De Vader, Die 
ons terugneemt in Zijn wezen. Die altijd en onveranderlijk in ons 
tegenwoordig Zich uit in alle wereld, in alle schepping,^ 

En dan kom ik terug op een betoog, dat wij gaven voor de jaar-
wisseling. 

"Wij mogen zelven dan misschien niet in staat zijn te beseffen 
hoe volledig de waarheid is en wat zij al omvat» ons leven is een 
gaan door vele momenten van tijd, die elk voor zich binnen het God-
delijke met al hun mogelijkheden en varianten gefixeerd zijn. 



gefixeerd zijn. Wij lcunncn niet olijven staan op één punt. Wij 
kunnen niet vanuit een willekeurig punt op onze weg het .,1 over-
schouwen. Wij moeten eers t leren begrijpen, hoe er verhand en een-
heid ligt tussen alle dingen, Hoe al, wat er gebeurt voor ons, in 
de eeuwigheid lang bestaand was en hoé wij toch door onze keuze 
van de momenten binnen het Goddelijke, die wij beleven, vrij zijn 
in wil en uiting". 

Het element tijd, dat voor ons zo belangrijk is ,, voor U, Uw 
wereldtijdrekening, voor ons de persoonlijke tijdservaring, ijs niet 
In God hoste at zij niet. En eerst, wanneer wij deze deling van hot 
Werkelijk Zijnde kunnen uitschakelen, komen wij tot een realisatie 
van de Waarheid, 

Y/ie zal, één. korrel zand beschouwende, kunnen zeggen, hoe 
groot het strand is en hoe schoon het zich langs de zee vlijt. 
Evenmin kunnen wij, bij het beschouwen van enkele momenten tijds 
vanuit het kennen van één leven, zeggen2"Ziet, zó is de uiting van 
het Goddelijke, gevlijd rond de oceaan van Goddelijke Kracht,'1 

Wij zijn gebonden door onze kleinheid in wa.,11. Maar buiten 
alle uiterlijkheden om, buiten alle kennen en beleven, besta,t er 
voor ons een innerlijk weten. Een innerlijk weten omtrent de grote 
macht "God", waarvan wij het bestaan niet kunnen aantonen of bewij-
zen, Het weten omtrent een denkend, scheppend, werkend Vermogen , 
waaruit wij zijn geboren. Een "innerlijk begrip ombrent hot Al-om-
vabtende, de Lichtende Kra.cht, 'Die het Al in stand houdt. En deze 
innerlijke waarde is onze enige warheid. 

Wat wij dromen over de wereld van mojspn, wat wij zoeken in 
het gebeuren van vandaag, wat wij betreuren in het verleden% is 
a„lies waan» Deze dingen zijn onbelangrijk. Heb is slechbs éen punt 
uit een veelheid van mogelijkheden en voor ons slechts van beteke-
nis, omdat wij menen, dat dit de enige mogelijkheid is, die er 
voor ons bestaat. Op zichzelf onbelangrijk. Daarom dromen wij, 
Daarom maken wij illusies » Daaron zoeken wij voortdurend en eeuwig 
naar een volmaaktheid binnen onze tijd, die slechts buiten de tijd 
©m b c 1- c i kb aa r is. 

Ik ha,d gehoopt U een spreker te kunnen brengen om dit nader 
uiteen te zetten. Do vele s toringen echter doen het raadzaam lij -
•ken, hiermede da„n niet verder te gaan op het ogenblik. Ik"zal dus 
brachten zelf U nog iets omtrent de Waarheid te vertellen, voorda,t 
Y/ij dit eerste doel van de bijeenkomst gaan besluiten. 

Wanneer je leeft, wanneer je'een ogenblik doormaakt van leven 
dan'lijkt het je over het algemeen, dat je de Waarheid hebt gevon-
den, Dan gevofel je voor jozelve, dat er weinig moer kan gebeuren 
dan juist dit, 

0 zeker, je zegt tot jezelves"Indien dit nu eens anders ge-
weest warej indien ik nu eens zus of zo Dan denk je aan oor-
zaak en gevolgs dan 'vrocs je, dat je slecht hebt geda,an, Maar je 
voelt voor jezelf, dat er niets be veranderen is aan dit punt. 
Waarom? Omdat_ di_ t jount reeds £crej\liseercl jis , 

De mens heeft niet het veriaogen om terug te gaan in de tijd. 
Zou dat kunnen, dan zouden-we op elk willekeurig punt van ons leven 
Opnieuw kunnen beginnen en een andere weg kiezen. Maar hebben we 
eenmaal het punt "höden", dan moeten wij van daaruit verder. Daar 
is nieie aa,n te doen. Een punt "heden" is niet meer te veranderen. 
Want heb is beleefd. Het is in je bewustzijn gegrift. En dit be-
wustzijn brengt met zich mede, dat je eenvoudig gebonden bent. Dat, 
v/at in je bewustzijn bestaat, kun je nooit meer uitblussen, zonder 
jezelf te scha,den, te verkleinen en uiteindelijk te vernietigen. 

Wat je beleefd hebt, is deel van je leven en van je waarheid. 
En krachtens alle kennis, die'je door dit beleven hebt ervaren, 
moet je in de toekomst kiezen, 
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M o t dromen over wat prettig, wat mooi, wafc aangenaam zou zijn, 
wat goed zou zijn voor Uzelf of voor de wereld. Want dat is de 
illusie. En illusies'worden altijd weer beschaamd. De droom wordt 
zelden werkelijkheid. 

'Handel! Handolen is de grote waarheid van hot menselijk be-
staan. TT"het andere is dwaasheid» Want wat geeft het U of go vol 
leeft' van gedachten, die alleen een realisatie Zijn van mogelijk-
heden. Wat geeft het U, of geU kunt v>orstcllen, hoe het zóu moe-
ten zijn wanneer de wereld volmaakt ware. Wat geeft het U, of gb 
alle sferen uit de geest kunt omschrijven, nauwkeurig en precies. 
Deze dingen zijn voor U niet 'te beleven of waar. Gij moet vanuit 
het punt "heden" verdergaan. Vanaf nu, dit ogenblik. 

• En hoe kunt ge dan verdergaan? Alleen met denken of dromen? 
Neen, want dan blijft ge stilstaan. Dan zijt ge zo gebonden aan 
de stof aan de materie, aan de sfeer. Dan is alles rond U doods. 
Dan hebben de opeenvolgende elementen door de willekeurigeid van 
het leven geen enkele waarde. Ge wordt voortgestuwd in een bepaald 
de richting, ge laat U drijven. Hoe wilt ge dan waarheid vinden? 

Hoe kan een stuk papier de w a a r h e i d omtrent de wereld vin-
den in een warrelende gang, een ogenblik gevangen in een wervel-
wind? Een' stofje, voortgejaagd door de storm? Deze dingen gaan en 
zijn dood, ' , , . 

Gij hebt een bewustzijn. Maar zonder de daad, zonder ao uit-
drukking van Uw vrezen en denkon, zijt ge eigenlijk ook doods zult 
ge nooit de waarheid leren kennen. 

De waarheid'vindt de mens en ook de geest, wanneer hij of zij 
doelbewust'kiest, vanuit do toestand van dit ogenblik, dat gerea-
liseerd is, een reeks bewust handelingen, die moten leiden tct een 
doel, dat'men zich gesteld heeft. Gij kiest dan in"de vele moge-
lijkheden, binnen het Goddelijke besloten, Uw eigen weg. Hieraoor 
tekent ge binnen hot Goddelijke nauwkeurig het beeld van Uw eigen wezen. . • 

Indien gij Uzelve kont, kunt gij in harmonie komen met de 
wereld rond U. In harmonie met de wereld rönd U zult ge do wereld 
rond U begrijpen, erkennen en mede ervaren. En in dit ervaren 
zult ge komen tot een realisatie Van de grootheid Gods .'Dan zult 
ge niet slechts het strand kennön, maar het strand zijn. Het strand 
dat de Oceaan begrenst, omgeeft. 

Wanneer eens de wateren stijgen en het strand weer wordt 
opgenomen in de volheid van de zefc der Goddelijke Krachten, dan 
nog zult ge niet zijn ondergegaan. Want Uw bewustzijn zal verder' 
zweven tot in Oneindigheid, binnen deze zelfde goddelijke Kracht. 

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar kan ik U niets beters 
raden en niets beters wensen dein'dit: Zoek Uzelve te zijn, verant-
woord voor Uzelve, in hot geloof,'dat ge in ü draagt, EnJiandojL 
steeds bewust. Doe de'dingen niet, omdat'ge gedreven wordt daartoe 
maar omdat ge ze wilt» En laat alle handelen leiden tot een doel, 
dat in Uw eigen vrezen reeds als voorstelling bestaat. Zo zult go 
hot bewustzijn verwerven, dat voor U de vrijheid betekent van gees-
telijke sfeer en het Goddelijke te benaderen en uiteindelijk zelfs 
daarin op te gaan. 

Dit, mijne vrienden, is dan het eerste, dat ik U heb voor te 
leggen. Ik hoop, dat het ondanks storingen en onrust U toch duide-
lijk heeft kunnen maken, dat niets in het leven, niets in het be-
staan, waarde heeft, wanneer wij niet de waarheid zoeken en uit-
drukken, ook metterdaad. 

Goeden morgen. 
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Good.cn middag, vrienden, 
' Wij kunnen dan gaan besluiten met hot 

Schone V/oord. Ik laat het aan Uzelf over om vast te stellen op 
v/elke wijze eri OVer welk onderwerp deze üaatsto rode zal worden 
gehouden. ' 

Vernieuwing. In meditatieve vorm. 
VOTIEUWOTG. 

Br zijn zoveel dingen in het leven, die oud en versleten 
zijn. Wij hebben zo lief, omda-t wij zo gewend zijn aan wat ze 
altijd in ons leven betekenden. Zo hebben wij menige morele maat-
staf, die wankel is geworden. Maar wc hebben er altijd mee geleefd 
en daarom vinden wc ze kostbaar en dierbaar. 

Wij'"hebben een geloof, waaraan wijzelf eigenlijk niet 
meer gelóven. Maar wo hebben altijd op deze wijze het leven be-
schouwd. En daarom kunnen wij dit geloof niet verloochenen» Liever 
zien v/ij de wcrkclij khcicV te gronde gaan, da,n deze waarde, die in 
onszelf bestaat, " 

Wij hebben een mening over de wetenschap. En een ieder, 
die beweert, dat het anders is-ook al kan hij het bewijzen- is 
een leugenaar. Want we hebben"onze eigen wijsheid zozeer lief. 

Men kan ons spreken van betere wcrólden, van beter be-
staan, maar wij .hebben onszeive zozeer lief, dat wij alle betere 
wereld gaarne laten, waanneer wij onszelf kunnen blijven, zoals wo 
zijn. Altijd is de mensheid en ook vaak de'geest --vooral in de 
lagere rogionen - vol van deze behoudzucht. 

Er komt behter oen ogenblik, dat wij gedwongen het oude 
weg moeten werpen. En dan klagen wij, omdat er ons zoveel verloren 
is gegaan. Eigenlijk dwaasheid» Want voor hetgeen wij wegwerpen, 

, moeten wij iets nieuws terugvinden» Iets anders misschien.» Iets 
wat heter past bij ons' of bij. de tijd,' of de staat van bewustzijn, 
waarin we leven» Maar .... Iets nieuws, 

Wij hernieuwen a.h.w. ons geestelijk ameublement.'Wij her-
nieuwen onze geestelijke waarden en ons geestelijk hes tarn. Wij 
hervormen en herhouwen onze stofwereld en komen zb tot oen volle-
dig ander inzicht over al hetgeen het leven biedt. Wij vinden in 
de vernieuwing een wereldbeeld, of een uiting,- die meer is aange-
past aan de werkelijkheid. 

Een mens sterft. En 'men ziet het a2rs ondergang, omdat het 
oude, geliefde, het' oud-goWcnde teloor gaat» In werkelijkheid is 
het een vernieuwing. Want bevrijd van het stoffelijk lichaam ga,at 
de geest opwaarts en moót zich een ander, nieuW leven bouwen; meer 
goba.soerd op de waarden, die zij in zich dra,agt dan al-le vorige 
bestaan. 

Er gaat oen jaar ten einde en men ziet het als iets jam-
merlijks eigen-lijk. En alleen ommentwille' van de droom, dat het 
oude j aar ' zichzelve weer ' zal opcnba.ren, maar dan zonder onaange-
naamheden, in het nieuwe, viert men het nieuwe, 

'Maar het Nieuwjaar betekent een verandering van omstan-
digheden. Vernieuwing. Het wordt anders, vreemder. Maar hot zal 
ongetwijfeld vele mensen dichter bij de waarheid brengen. Het zal 
meer tonen van het'werkelijk streven der weï-eld, do uitwerking 
van alle gedachten, in het verleden gedacht» 

'Echter al deze dingen zijn klein-, vergeleken bij de ver-
nieuwing, die in het komende jaar aanvangt zich kenbaar te maken. 
Want langzaam maar zeker zijn do oude geestelijke krachten wegge-
nomen. De oude goda.chtcn en idoecn wankelen en breken. Nieuwe in-
vloeden van geestelijke heersers, nieuwe invloeden vanuit de Witte 
Broederschap, invloeden van geestelijk bewustzijn, van inkeer tot 
het "ik" dringen door tot deze wereld. 
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Dan breekt er veel.' Sta.atssys tomen wankelen. Economieën 
dreigen ten onder te gaan. Industrieën gaan teniet, 33e lovens-
standaard verandert. Verandert zo, dat non zich afvraagt, of het 
mogelijk is, dat in zo korte tijd een wereld zo kan veranderen. 
En men treurt over hetgeen is heengegaan. Men spreekt over de 
goede, oude tijd en durft zich niet te realiseren, wat voor goeds 
in de nieuwe tijd geboren wordt. 

Grote geestelijke hernieuwing van een mensheid, die - zo 
nodig met geweld los zal worden gemaakt van alle-stoffelijk aan-
schouwen en zoeken. Een mensheid, die zal worden gericht op het 
andere, het nieuwe, het betere aspect: de geest. De mens zal zijn 
r,andacht gaan wijden aan'de capaoi tei ten, de bekwaamheden, de ei-
genschappen van de geest. 

Meer en meer komt dit reeds bp de voorgrond. En het lijkt 
ons allen goed, wanneer wij zien, hoe de stoffelijke normen lang-
zaam maar zeker' worden verlaten voor oen nieuw geestelijk bewust-
zijn en inzicht. Toch zal er een tijd komen, dat nieuwe geestelij-
ke invloed vernieuwing brengt en de wereld terug zal keren tot 
het materia.lismo. 

Wol, vernieuwing betekent; de dood van het oude, omdat slechts 
hot nieuwe werkelijke invloed heeft. Het is nog niet tot gewoonte 
geworden. Dat alleen brengt een volledig beleven. 

En zo is hot noodzakelijk, dat de vernieuwing niet slechts 
die van één ogenblik isf maar dat zij voortdurend werkzaam blijft. 
Nauw hebben wij het één bereikt en verheugen wij ons op de berei-
king, of we moeten weer in etn andere richting streven, totdat wij 
weer een ander punt bereiken. Elk ogenblik van gezapige rust, van 
stilstand, betekent geestelijke achteruitgang en ondergang. De 
vernieuwing is het leven zelve. 

Want hot leven zelve vernieuwt steeds voor ons de levende 
Kracht, do ervaring en het bewustzijn. Vernieuwing is de eeuwige 
jeugd en het eeuwig leven. 

Zolang wij niet het volmaakte evenwicht hebben gevonden, de 
werkelijke vrede, die geen einde kent, is voor ons vernieuwing de 
enige kracht, die ons kan voeren tot groter geestelijk bewustzijn, 
Tot juistere levensuiting in elke wereld. Erva.ronj de waarde in 
je behouden en hot nieuwe zoeken. Je niet hechten aan een idee of 
een gedachte. Je niet hechten aan een voorwerp of een stijl van 
leven. Maar steeds kunnen veranderen en verder gaan. Want elke 
hechting aan een'bepaald idee, een bepaald leven, een bopa.alde 
leer, o,an dingen, voorwerpen en mensen in de zin van »bczitH, da„t 
men niet wil la,ten gaan, betekent ver tra.ging van het bewustwor-
dingsproces , veel lijden en een gebondenheid, die ons tragisch 
kluistert in het ongogrip' van Licht en Goddelijke Waarde* 

Vernieuwing is leven. Vernieuwing niet alleen Van een jaartal 
maar vernieuwing van alle levenswaarden. Van geloof, van denken. 
Van armoede en rijkdom. Van ziekte en gezondheid. Steeds weer af-
wisseling, steeds weer vernieuwing van toestand. Opdat wij - door 
de vele fa,sen van het bestaan gaande - öens zullen komen tot het 
kennen van de grondwaarde, die in a,llos, oud en nieuw leeft; de 
Goddelijk Kra,cht, waaruit wij geboren zijn. 

Want in God beötaat geen vernieüwing. Omdat het Goddelijke 
altijd nieuw blijft. Het is zo groot, dat hfct nooit een gewoonte 
kan worden, maar altijd een beloving blijft. 

Alle beleven is vernieuwing. Alle vernieuwing is bewustwording. 
Maar zij, die bewust zijn van de waarden des bestaa,ns, zullen rich-
ting geven a„an het leven, opdat de vernieuwing van het leven bete-
kent s ook een vergroting van kracht en vrede, waardoor men het 
nieuwe eenvoudiger kan a.anvaarden, begrijpen en verdergaan. 

Ilc dank U voor Uw aanda,cht en'hoop, dat hiermede het onder-
werp naar Uw genoegen is behandeld. 
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