
Zondagmorgenbijeenkomst, 
Groep B. 7 April 1957. 

Goeden morgen, vrienden. 

Wij zullen vandaag - althans voorlopig - onze verhandelingen over Chris-
telijke geheimleer voor ü beëindigen met nog enkele fragmenten. 

Er zyn in Jezus' leerstellingën bepaalde punten, die voor een mens on-
aanvaardbaar lijken. Wanneer Jezus door de velden gaat, wyst hij zyn leerlingen 
op de bloomen en zegt tot hens "Ziet de leliën des velds. Zy maaien noch zy 
zaaien._Zy weven en zy spinnen niet. En ziet, toch zyn zy gekleed schoner dan 
Salomo m al zyn heerlykheid." 

_ Menigeen zal hieruit foutieve conclusies trekken, wanneer hy niet de 
achtergronden kent, die tot deze uitspraak hebben geleid. Samenvattende weer 
m myn eigen woorden is deze achtergrond als volgt; 

Alle wezens, die op aarde leven, hebben een natuurlijke eigenschap, een 
natuurlijke status en zijn daardoor geplaatst in het leven met een reeks van mo-
gelykheden en kwaliteiten. Deze mogelijkheden en kwaliteiten zullen voor elk 

. wezen anders, verschillend zijn. Want de goddelyke Kracht, de wetten, die de 
Vader heeft gesteld voor heel de wereld, tekenen een mens en brengen hem tot 
een bepaald noodlot. Wie nu tracht zich hiertegen te verzetten, zal zeer veel 
stryd doormaken. Maar wie strydt tegen de Vader, wie strydt tegen de geest, 
zal het niet beter gaan dan Tobias en Tobias» zoon, die verslagen werd. 
Wanneer wy trachten onze eigen wereld te veranderen, dan is het voor ons een 
stryd tegen de engel. Onze stryd gaat tegen krachten, veel groter dan wy ons 

S S T / 0 ? ? - ! * P ° g e n 0 m h 6 t l 6 V e n ê e h e e l i n o n z e e i^ e n te lei-den zal altijd weer op een nederlaag uitlopen. Maar zoals na de strijd met de 
l l Z i ? ? e f J e r w ï e r f > W a t h y W e n s t e o m ziJn v a d e r t e snezen, zo zal elke mens, die worstelt met de krachten van Licht, die in en rond hem zijn, ' op 
m l r ïoo^tl g S V e V e r w e r v e n ' d i e noodzakelyk is, niet slechts voor'hem maar voor al datgene, waaraan zijn hart hangt. 
kendP J e ^ : t e ^ h e ' . 2 e l f S z u i v e r d e r toen - tegen de kleinste kring spre-
mens V i t U t f ^ n die de mens nastreeft, zijn een waan. Want geen 
T I '^l' ï 6 • n i 6 t d t g r o o t s t e o n d ê r d e mensen, zal in staat zyn Gods wil 
feert m i e g r V p e \ e n Z f . w e t ^heel te zien als datgene, wat hem leidt en re-
geert. Hy kan zyn bewustzyn niet aanpassen aan hetgeen volgens de goddelyke 
wee zyn doel en eindbestemming is. Daarom zeg ik ïïl Wees als de klfiaenonder 
van h e t ^ r ^ V * 8 ^ b l ° e m e n e n d e b ° m e n z«n> d i e de vreugden van het bestaan en de smart der vernieuwing, maar in zich openbaren de glorie 

streef^nafrhet'Lo^tr 6 A U y d ' W a n n e e r 6 e n m e n s ^estelyk werkelyk streelt naar het hoogste, zal er een ogenblik komen, waarop zijn wereld niet 
meer beantwoordt aan zyn verachtingen en eisen. Zorgen en moeilijkheden ^ n 
Ï S Ï n T l S ^ i i S ^ J Ï ' financieel, lichamelijk, oferal komen p t o b S e f S a r 
voren en ny begrypt niet, hoe en waarom. Hij kan deze verandering die in 7iir, 
na-r^ie? J w * f 1 ^ 1 ^ n i e t v e^erken. Maar wanneer deze mfns waarïijk" 
Vertrouwen^ niet dat t ^ ^ d M e d i n g 6 n m e t e e n — t r o u w e n te landaarden. 
d t h n ? ; p ? g a a n Z O a l s h y d a t w e n s t> een vertrouwen, 
taat d L d^ïïn Ü i r e r , l t a a t d e r d i n g e n g 0 e d Z a l z« n' H et uiteindelijk resul-taat der dingen moet goed zyn, wanneer een mens de kracht van de Vader in Ï L 
a a ™ r d t e n z i c h leiden door deze kracht. Het heeft lan geel ziï zïch 
j T S ï t ^ e S S e T ^ Ï . " 6 1 " 1 1 - H 6 t h 6 e f t t S tegen dingen^ die 

Jezus» betogen wijzen zijn leerlingen steeds weer op het feit r ^ ™ * 

van ae Vader te doen, zal de Vader voor my zorgen. Ik zal zyn als de vogelen, 



die maaien noch zaaien en toch genieten de rykdom van heel de wereld. Ik zal 
kunnen zijn als de bloemen, die zichzelf geen kleding maken, noch zich zorgen 
maken over hun uiterlijk en toch schoner zijn dan al wat op de wereld 'bestaat." 

Zoals ik reeds zeides Vooral voor een mens in Uw moderne wereld moeten 
deze dingen wat irreëel lijken. Toch zijn ze werkelijk. De grondslagen zal ik 
trachten hier kort duidelijk te maken. 

In ons leeft, wat wij noemens geloof. Dit geloof kan ons leiden tot een-
heid met de grote cosmos rond ons, die wij verpersoonlijkt zien in het beeld 
van de Vader, Degene, Die' ons heeft voortgebracht en ons voortdurend in stand 
houdt. In deze harmonie kan nooit verloochend worden de kracht van de Vader, 
noch Zijn goedheid en Zyn liefde, die voortdurend in Zijn hele schepping tot uit-
drukking komen. Naarmate wy sterker op Hem vertrouwen, zullen wij in staat zijn 
ons meer aan te passen aan hetgeen Hy volgens Zijn wetten en regels voor ons 
als goed, als wenselyk en gebruikelijk heeft gesteld. Wij maken ons dan geen 
zorgen meer over de kleine dingen en ons streven is slechts een voortdurend 
pogen om hetgeen wij in ons gevoelen te verwerkelijken. Daardoor vallen vele te-
genstanden, die men normaal in de wereld .heeft, weg. 

Wanneer ik streef naar iets, wat niet voor mij past, dan zal ik dit moe-
ten ondergaan als een zeker lijden. Want zelfs indien ik het bereik, zal het 
mij geen vrede geven. Zelfs indien ik het bereik en terug kan zien, zal het mij 
vaak een vraag zyn, of het resultaat deze offers inderdaad waard was. 

Natuurlijk heeft men Jezus gevraagds "Hoe weet ik dan, wat de wil des Va-
ders is?" En het antwoord was dits "Wanneer in U iets zegts 'Dit is goed, niet 
voor U maar voor de mensheid, ' aarzel dan niet. Twijfel dan niet. Indien de 
kracht des Vaders in U zegts 'C-enees,' vraag U niet afs 'Kan ik genezen?' Maar 
genees m Zijn naam. Wanneer de kracht des Vaders U zegts 'Ga,' zo ga, niet vra-
gende waarheen, volgende het onbestemde in U,.wetende, dat gy zo door de Eeuwi-
ge tot het doel gevoerd zult worden." 

Hij bedoelt hiermede, dat de doorsnee-mens voor zich een bepaald levens-
patroon uittekent. Dit is zijn doel, dat is zyn recht, zo wil hij gewaardeerd 
worden, zo wil hy zich verheugen, aan dat lyden wil hy ontsnappen. Naarmate de 
mens dit meer doet, zal hij minder in staat zyn de ware weg van de eeuwige krach-
ten te volgen, zoals die in hem wordt geuit. Hierdoor zal hy voortdurend in 
strijd komen met het eeuwig Principe, dat hem .leiding geeft. In zijn aarzeling, 
zyn wantrouwen, m'eent hij vaak, dat hij aarzelt ommentwille van zichzelve en de 
vermogens wantrouwt, die in hemzelve schuilen. En hierin ligt de grote fout 
Telkenmale weer zal Jezus in zijn leer de nadruk leggen op het geloof, op de' 
.kracht van de Vader inde mens. Wie gelooft, is in het geloof geborgen. En niets, 
maar ook werkelijk niets mag gedaan worden zonder geloof. Wie gelooft in God, zei 
misschien geloven in hetgeen voor zyn wereld een waan is. Hy zal dingen vol-
voeren, die voor die wereld onmogelyk, onpractisch of onredelijk lyken. Maar in 
zichzelve - door het geloof gesteund en dus door de eeuwige krachten, die op de-
ze wijze in hem werkzaam worden - zal hy ook altijd weer bereiken en het doel be-
reikende de vervulling kennen, die zyn eigen streven hem zo vaak onthoudt. 

Het is begrijpelijk, dat ik dit punt allereerst moest aansnyden. Maar Je-
zus leer brengt nog andere aspecten naar voren, die hier onmiddellijk mee ge-
paard gaan. "Lydt gij," zegt hy, "zo zeg ik U, dat het lijden geboren wordt uit 
Uzelve en niet uit de Vader. Doch zo ge de Vader aanvaardt, zal het lijden U ver-
dreven zyn." Hier ligt naar ik meen een criterium. Alle fouten, alle lijden ziet 
Jezus als een resultaat van een zich verwijderen van de Vader, een aarzelen zich 

f eI e n a a n goedheid en Zyn genade. Deze overgave - dat geeft hij on-
middellijk toe - is niet practisch en niet realistisch en daarom leraart hij -

a a V e S e i n f k r i n g ' d u s d i e v a n J o h a n n e s e n zÜ n onmiddellijke vrienden -
der grot^werkelykheid? ^ ^ ^ — h « n l « k over de krachten 

Er bestaan geen grenzen. Het Koninkryk der Hemelen is nu, op dit ogenblik-
ft** » i n u' f f ? e t aanvaardt of niet. Het Koninkrijk deAemelen ifeen ' 
toestand van perfecte harmonie. In deze harmonie wordt al het onmogelijke- moge-
lijk,- en veel van het mogelyke verliest zyn waarde. De geest, deel van de werke-
lijke wereld en de ziel, deel van de Vader, zullen gezamenlijk streven, niel naar 
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f ! ! V P . f Z®, W« r! l d b e l a n S r y k is> m a a r n a a r datgene, wat in eeuwigheid, dus » 
m het Konmkryk Gods, waar en werkelijk is. Hy zegt letterlijk; "Zo zult gij me-
nigmaal de wereld verloochenen, opdat de ware wereld door U aanvaard moge wor-
den. Gy zult Uzelve verwerpen, opdat - Uzelve verwerpende - de waarheid in U 
verheven worde en gij-e'én moogt zijn met de Vader." 

De wereld op zichzelve is niet zo werkelijk als men denkt. Achter de op-
pervlakte schuilen vele stromingen; en al deze stromingen kunnen weer worden 
teruggevoerd tot verschillende punten van uitgang. Wie die punten van uitgang 
weet te vinden, erkent, dat zij één zyn in kracht en dryven; en dat degeen! 
die zich wendt tot de bron, zich onttrekken kan aan de stroming en haar résul-X clb GH • 

Nadat Jezus aan het kruis gestorven was, heeft hy deze leringen nog en-
kele malen voortgezet. En het is begrijpelijk, dat juist daarby naar voren kwam; 
Meester, gy zyt aan het kruis gestorven. Gy hebt geleden en wij hebben gezien, 

hoe de angst u kwelde. Hoe kan dit verenigd worden met de wil des Vaders en 
de. werkelijkheid?» Jezus antwoordt; "Myzelve zijnde moet ik mijzelve prys geven 
om deel van de Vader te kunnen zijn. Dit prijsgeven van zichzelve lijkt gemakke-
lyk, zolang geen absolute ondergang van het "ik" voor het eigen bewustzijn hier-
van het gevolg is. Maar wie in het eigen denken zichzelf verwerpen kan, zich-
i S L r ! g i P r y S k a n ^ e y e n ' d i e z a l ~ een ogenblik nog beroerd door de uiter-
lykh|den des levens - komen tot een nieuwe werkelijkheid, zoals ik herrezen ben 
uit de dood, zoals ik leef terwijl ik gestorven had moeten zyn. Want de Vader 
m my is de werkelykheid en Hij is het, Die mij heeft verheerlijkt en verheven." 
medP h ? ^ n S V ê e e f - g r 0 0 t S P r ? a ï ' n l e t a l l 6 e n m a a r e e n algemene verklaring, waar-
T L t ^ i r L r r ^ T - S ï°et h,°Udt' D e k e r n V a n l e e r w« s t o n s steeds weer 

! ! / l t e r l y k b e n " i k" 5 i n m y i s G o c U I n d i e n i k d i* prys geef, 
I t L ^ t ï 5 m \ ° p e * b a r e n ' D i t i s ^eilijk. Maar moeilijker is het te aan- • 
II zfl de S.cht S f ^ ^ ^ 6 n g 0 6 d i s 0 0 k v o o r veel-al zal de kracht Gods m my my leiden tot handelingen, my dwingen tot daden, 
die myn schynbare ondergang betekenen, die een uiterlijk lijden, een uiteSliik 
d e " T ^ e e \ ° n r e c h t houden. Maar God is Liefde . En het is 
de Liefde, die ons voert. Kunnen we daarin vertrouwen, dan zullen wij de oüüer-
l e e l f ^ t : ^ ^ 1 1^^^^ 1 1,! 1 1 > ^aa.aal de werkelykheid? die in o L 
u i t e r i i i k ^ k° m e n• I n G° d Ztjn a l l e d i n g e n ée'n' eenheid moge uiterlyk moeilyk te realiseren zijn, innerlijk is zij voor een ieder, die het be-

, wustzyn bereikt volkomen werkelijk. Zo is er geen scheiding tussïn hetgeen ge 
wint en verliest Geen scheiding tussen wat ondergaat en dftgene, wat besïaft 

ë e V V n ê é n' E n l 6 V e n d e i n e l k a a r e n uitende in ellalr, ishln werkelyke waarde onverwoestbaar." ' Xfa n u n 

v 1^ 2 0 1" h i e r n° g e n k e l e conclusies aan willen vastknopen. Gij.mijne vrien-
den, hebt nu verschillende malen deze leringen aangehoord. Gy heït o n g e W e i d 
voor Uzelven nagedacht, in hoeverre deze leer buiten de tieoïetische fïarde ook 

Y t a u d ! l n Ü W l 6 V e n h e e f t ' I k z a l trachten het U te ze^en. Op het 
oge ilik, dat het eigen streven in overeenstemming is met wat men meent dat 
God verlangt, terwijl men gelijktijdig alle verantwoording voor de resulï'Ln van 
ui ze^ende: "zoiane ±k ±n ^ ^ ^ - r 
net ogenolik, dat ik deze erken, wanneer ik mii houd nnn Ho •• n 
eigen bewustzyn is opgelegd ook'door hogere krachïen" wanneefik l n v e r Z l ^ 
woordmg steeds besef tegenover anderen en daaraan v'olll™ zo zalik niet ^ e zelve te u ^ e T o T o ^ t T l ™ I k Z a l ^ " ' t ï a c S « mj!' • U l t e n op te leggen aan anderen, zo niet in hen dezelfde kracht 
lo zuil'* i n 7' M a a r . f ï e n l k l n a n d e r e n hetzelfde streven, dat in 5 leeft zo zullen wy de eenheid, bereiken door een gezamenlijk strevei, dat niet vrlll't 
T ^ T l ^ T e s Vaders?"1* ^ ^ ^ ^ is i f d ^ ^ l ï S g 

Dat is moeilijker dan menigeen beseft. En toch is het de eni^e oDlncc-imr 
nieYkon v T ^ h e t g e e n m 0 r g e n ^aat ^ b e u r e n ^ v e r e ? ; niet kon volbrengen, ofschoon hy alles heeft getracht te volbrengen zo ffoedhiï 
e e ^ k r ^ r T e o n s Z ^ L V a ï S 6 n W e r ? e ^ k h e i d ' werkelijkheid, d"" bestak iï 

d l e ° n s h e l e streven zal bevestigen, mits het ons voldoende is in 
een volledig vertrouwen heden te doen, wat heden onze taak is. 

i 



Jezus' leer wijst de leerlingen er steeds weer op, dat zij a.h.w. met de 
dag, ja, met het uur moeten leven. Hij geeft hun zekere rechten, zoals hij tot 
hen^zegt« "Ga van stad tot stad. Komt gij in een stad, verkondig mijn leer. 
Ga in in het eerste huis. En zo men U weigert, in het tweede. En zo verder. 
Weigert men U, zo schud het stof van die stad van Uw voeten en ga verder.11 

Op zichzelf lijkt dit een beetje moeilijk, wanneer je denkt aan deze voet-
reizigers, die van huis tot huis gaan en uitgewezen worden. Maar laten we niet 
vergeten, dat er altijd ergens een plaats is, waar voor iedereen rust, onder-
dak en vrede te vinden is. Het is niet zozeer het feit, dat ze verder zullen 
m o e t e n gaan, waar Jezus de nadruk op legt. In daarop volgende verklaringen van 
dit gezegde maakt hij de opmerking? "Men moet bereid zijn te allen tijde verder 
te gaan, ongeacht eigen toestand, ongeacht eigen krachten. Want indien men ver-
der gaat - en dit is de wil des Vaders - zo zal de Vader de krachten geven om 
te volbrengen." 

Absoluut vertrouwen, absoluut geloof is een innerlijke noodzaak om langs 
de weg, die Jezus leert, te slagen. Wie twijfelt aan zich^elve,is dwaas. Wie., 
twijfelt aan God, is ongelukkig. Dwaasheid kan soms amusant zijn. Maar een diep 
ongeluk, een absoluut onvervuld zijn van alle waarden, dat is niet acceptabel. 
Daarom leert Jezus steeds weers Geloof, aanvaarden, niet denken aan het al of 
niet mogelijke. Niet met het grootse gebaar trachten van uit jezelf iets te vol-
brengen, maar God laten volbrengen. 

Juist nu de Paasdagen gaan komen, zal de nadruk weer sterk worden gelegd 
op al, wat Jezus geleden heeft. De achtergrond daarvan volgens zijn eigen leer 
wass Een aanvaarding zonder verzet van hetgeen Gods wil is. Dat is moeilijk. 
Dat betekent voor menigeen, dat zijn leven zal veranderen. Het zal voor menig-
een betekenen, dat wat hij tot nog toe hoog en waardig heeft geacht, van hem 
zal gaan en vele dingen, die hij heeft veracht, de inhoud van zijn leven zullen 
vormen. Maar eigenlijk is dat niet belangrijk. Het Koninkrijk Gods, dat in ons is 
- zoals wij reeds gezegd hebben - is een eenheid, een harmonie met de cosmos. 
Deze harmonie met de cosmos betekent een zekere vrede. Het is geen geluk, zo-
als men dit op aarde ziet. Misschien doe ik er goed aan hier te wijzen op Jezus1 
eigen uitspraak hieromtrent. 

"Geluk," zo zegt hij, "is de waan van een ogenblik, een roes als geboren 
uit een te veel aan wijn. En na elke roes komt een ontv/aken. Elk geluk brengt 
onvree en ongeluk. Wie echter weet de -vrede in zichzelf te. vinden - die is de 
vrede mijns Vaders - aan die zullen geluk -en ongeluk voorbij gaan. Doch hij zal 
meer vreugde kennen in het leven dan zij, die nu juichen en norgen zullen wenen. 
De liefde van de Vader is één en gelijk door alle" dagen en alleen in die liefde 
is men geborgen en kent men de vreugden der eeuwigheid." 

Het is steeds weer nadrukkelijks Een mens moet niet zoeken naar uitersten, 
een mens moet niet trachten iets voor zich op te bouwen, dat buiten zijn ver-
mogen ligt of - zo het binnen zijn vermogen ligt - alleen betrekking heeft op 
het "ik". Hij moet kunnen aanvaarden, dat zijn eigen paden door het leven door 
God geleid worden. En naarmate hij zich meer overlaat aan die God, zullen zijn 
wegen rechter en beter worden. 

Daarmede ga ik voor vandaag beëindigen. Wij zullen ongetwijfeld nog enkele 
malen terugkomen op deze leringen, voordat deze groep wordt opengesteld. 
Ik hoop, dat U uit deze leerstellingen plus de aanvulling daarvan, in de ande-
re groep gegeven, een beeld zult kunnen vormen niet alleen van Jezus' leer, 
niet alleen van het geheim van het Christendom, maar ook van de achtergronden,, 
van de zelfopoffering en de zelfverloochening. Ik hoop verder, dat U daarin 
ook een leidraad zult vinden om in Uw eigen leven schijnbaar kleine gewoonten 
te veranderen en zo te komen tot een grotere harmonie met de Oneindigheid. 
Want om een laatste aanhaling als besluit van mijn toespraak te gebruiken? 
"Zij, die de Vader willen dienen door de grootse daad, dienen slechts zichzel-
ven. Doch wie de Vader aanvaardt in het kleine, zich ontzeggende het kleine, 
aanvaardende het kleine, zal hierdoor verheven worden tot eenheid met Hem en 
Hem kennen in al Zijn licht en glorie." 

Vrienden, dit is mijn bijdrage voor deze bijeenkomst. Ik dank U voor de aan-
dacht en geef nu het woord over aan een volgende spreker. Wanneer ik over on-
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geveer een maand weer bij U zal zyn, zullen wij gezamenlyk zien, hoe wij uit 
Jezus' leer, vooral zijn geheime leer, een practische levenswet kunnen opbou-
wen, die niet alleen geldt voor de Christen of voor een andere wereld, maar 
die onmiddellijk toepasselyk is in elke wereld voor elke mens, voor elke geest. 
Aangename Zondag. 

Goeden morgen, vrienden. 

Het is soms erg moeilyk om uit al die filosofieën een werkelijkheid voor 
jezelf op te bouwen. Per slot van rekening hebt ïï van ons op dit gebied al 
zoveel gehoord en ik ben er van overtuigd, dat U heel vaak heeft gedacht: "Ja, 
ze hebben wel gelyk." Maar meer nog hebt U gedachts "Wat is dat mooi." Ofs 
"Wat is dat aanvaardbaar." En U bent er aan voorbij gegaan. Ik voor mij geloof 
niet in de waarde van datgene, wat aan je voorby gaat. Wanneer je iets mooi 
vindt en je kunt er verder geen gebruik van maken en het betekent niets voor 
je, dan is het een object. Iets wat misschien mooi is, wat een zekere vreugde 
kan- geven, maar wat zeker niet iets kan zijn, dat een verandering in je leven 
betekent. En het zyn juist die dingen, die zo belangrijk kunnen zijn. 

Ik weet wel, het is een wijdingsbyeenkomst en eigenlijk zou ik mijn stem 
moeten uitzetten en met een plechtstatige traagheid de woorden der wijsheid 
over U uitwerpen. Maar waarom? Is het dan de vorm, die bepaalt? Of is het de 
gedachtengang? Neen. Ik houd mij liever bij mijn eigen manier van betogen. 

Nu moet IJ eens goed luisteren. Wanneer ik nu met U ga filosoferen, dan 
probeer ik dat zo practisch mogelijk .te doen. Ik wil my daarbij baseren op mijn 
eigen ervaren en mijn eigen leven. En daarvoor heb ik een reden. Per slot van 
rekening, alles wat wy beleven en denken - of we het nu weten of niet - is 
persoonlyk. En er komt eeri ogenblik, dat je werkelijk alleen met gezag kunt 
spreken, wanneer je iets zelf hebt doorgemaakt, wanneer je weet, wat het be-
tekent en wat het is. Dan is die beschouwing waarschijnlijk eenzijdig,' omdat ze 
alleen je eigen beleven inhoudt; maar ze wordt daardoor meer waar,,, dan ze in 
een algemene beschouwing zou kunnen zijn. Houd U daarmede maar è v i rekening. 
En wanneer ïï zegts "Dit ligt my niet," onthoud dan ée'n ding. U kunt nooit per-
soonlyk op precies dezelfde manier doormaken, wat ik doormaak. U kunt nooit 
precies denken, zoals ik denk. Maar wel zult U ontdekken, dat de grondwaarde, 
van waaruit mijn beleven is geboren, by ïï precies zo bestaat. En dan gaan we 
beginnen. ' ° 

De grote wijsheid van alle werelden wyst ons steeds weer op stilstand 
persoonlijke stilstand als één van de punten, die noodzakelijk is om vooruit 
te gaan m het Goddelyke. ïï zoudt kunnen zeggen, dat ons gehele leven een be-
wegen is op een vlak en we daardoor niet beroerd kunnen worden door de krach-
ten, die op een hoger vlak liggen. Pas wanneer we hier weten stil te staan 
komen we in contact met een hogere ^vereld. 

De één vertelt dit door te zeggen, dat je stil'moet zyn, dat je moet me-
diteren, je moet afsluiten van de wereld. Een ander vertelt, dat je ie moet 
overgeven aan de krachten, die je leiden. Ook dat is een feitelijke stilstand 
waar je eigen daadkracht niet meer tot uiting komt en je dus in'je wereld t 
o.v. de hogere wereld jezelf niet meer verplaatst. Weer een ander vertelt iéts 
van onthouding van een actief streven of stelt in dogmatische lynen een gees-
teshouding voor je op, die ook weer een verstarring betekent en mogelijkerwijze 
ook daardoor weer een beroeringspunt geeft met een hogere wereld. 

Wy hebben allemaal op de één of andere manier de behoefte om die hogere 
wereld te bereiken, maar wij kunnen die grote krachten, die hogere wereld, niet 
realiseren voor onszelf, als ze niet in onze eigen wereld geuit zijn. In bnze 
wereld willen wy God kennen; niet ergens in de verte. In onze wereld willen wij 
weten wat vrede is; niet ergens in een hiernamaals, dat nog onbereikbaar ver 
lijk ;. Hier willen we weten, hoe we geluk iiunnen vinden, of - zo geluk den uit 
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den boze moge zyn misschien in sommige vormen - hoe wij die vrede, die vreugde 
in het leven kunnen vinden, die voor ons toch zo belangrijk is en die we bege-
ren. Positivismen in een toekomst zeggen ons niets. De werkelijkheid, die nu 
bestaat, die zegt ons iets. 

Tenminste zo heb ik altijd geleefd. Ik heb nooit kunnen begrijpen, waarom 
de mensen zich troosten met een stoel in de hemel, of desnoods een hele troon 
in de hemel, wanneer ze hier op aarde niet alles hebben gedaan om eerst hier 
zelf de vreugde en de vrede te vinden. Ik kan mij niet begrijpen, waarom mensen 
zich troosten met de gedachte, dat God wel zorgen zal, wanneer ze niet eerst 
zelf hebben getracht hier datgene te volbrengen, wat volgens hen God eens vol-
brengen moet. Dat ligt er maar aan, hoe je de zaak bekijkt. Maar voor mij is er 
een werkelijkheid en dat is hier en heden» Nu, op dit ogenblik, moet ik volgens 
mijn beste weten en kunnen datgene verwerkelijken, wat ik van myn God verwacht. 

Het is natuurlijk een manier van bekyken, dat geef ik dadelijk toe. Wanneer 
U zegts "Ik bezie het anders," dan zeg ik? "Accoord," Maar zeg nu zelfs Wanneer 
U nu leeft in deze wereld, vraagt U dan grote rijkdompien in het hiernamaals? 
Of zoudt ü liever hebben, dat er nu een paar van die banknoten toevallig in Uw 
buurt verdwaald waren, zodat U hier- een kleine voorproef van die rijkdom zoudt 
hebben? Vraagt U geluk en vrede in het hiernamaals en bent ïï bereid daarvoor 
ïïw gehele leven ongelukkig te zyn? Of verlangt U hier naar een vleugje geluk 
en vrede? Bent ïï tevreden met een vereniging in. het hiernamaals of hebt ïï lie-
ver het contact hier op aarde? Bent ïï bedroefd, als het verbroken wordt, ook 
al weet Uzelf waarschijnlijk wel, dat het hersteld zal worden en meer intens, 
dan het hier op aarde mogelyk is? Dat is redelyk. We praten allemaal veel over 
het hiernamaals, wij praten veel over onze werelden en sferen en ïï denkt daarin 
mee en ïï houdt ïï daarmede bezig. Maar in feite is er maar één ding, dat werke-
lijk betekenis heefts Dat is ïïw eigen wereld en wat daarin gebeurt, wat daarin 
beleefd wordt; de activiteit, die daarin ontstaat. En juist wanneer je het zo 
bekijkt, moet je op een gegeven ogenblik - naar myn idee - gaan zeggens "Ik kan 
niet berusten in een later, in een morgen. Ik wil niet dromen over wat wel eens 
zou kunnen gebeuren. Ik wil verwerkelijken, wat mijn droom is, hier. 

Ik zoek naar het goede. Goed. Wat kan ik aan goeds voor myzelf nu verwer-
kelijken? Ik zoek naar het goede voor de mensen, want ik word door naastenlief-
de gedreven. Wat kan ik nu, op dit ogenblik - en verder niet - aan goeds doen 
voor die mensen? Wat is vandaag myn werkelykheid, wat is vandaag mijn realiteit 
en myn mogelijkheid? Niet morgen. 

Zeg niets "Morgen zal de Heer mij de kracht geven om te genezen. Morgen 
zal de Heer my de kracht geven om dit te.dragen. En morgen zal God dit of dat." 

L°'5en! ^ e e? b e g o o c h e l i n g , een ontvluchten aan je Trr^^l^in l, • j >T , " , CCIJL Uil O V ±U(JI1UGZ1 dELIl #1 © 
werkelijkheid. Neen, je moet het anders bekyken. Je moet zeggens "Wat is van-
daag myn mogelykheid?" En dan moet je dat heel nuchter doen. Je moet niet zeg-
gen als vandaag de zon schijnt s "Ja, morgen zal ik naar'buiten gaan en in de <7. n>Y) FFN O N Tir N N 1 ^ V , ») T\ J _ V zon gaan wandelen." Dan moet je vandaag gaan. Dan moet je er tijd voor maken. 
Je moet m e t zeggens "0, morgen zal ik bidden, vandaag heb ik het te druk." 
l l H ffl£fJ n i e t s J® moet vandaag bidden, als je er behoefte aan 
hebt' A n L ^ ^ n ^ J S ^ r r n a d e n k t > w i l z e ^ e n , dat je er behoefte aan hebt. Anders zou je er niet over denken. Je hele wereld en al ie gedachten ziin 
voortdurend met bepaalde ideeën bezig. Ideeën, die te verweJkel^kfn z«n! als 
je je de moeite maar geeft. • J'' 

Ik geloof helemaal niet in een leven alleen by het ogenblik. Ik ben mis-
schien nog niet zover gevorderd in die Christelyke leer. Ik voor mij kan nie^ 
aanvaarden dat ik nu alleen maar doe, wat er gedaan moet worden en heïemaal 
m e t nadenk over morgen. Ik zal heus wel eens erover dromen, wat misschien de 
mogelykheid is van een toekomst. Maar in de eerste plaats z l toch sïeeds 
weer proberen te denkens "Wat kan ik nu doen om nu werkelijk te maken verwacht, wat ik verlang, wat ik begeer?" werxeiy* te maken, wat ik 

beren dif God ï® k e n n e n>" d a n ** nu, op dit ogenblik pro-beren die God te kennen en m e t zeggens "Hy zal Zich wel eens openberen." 
Wil ik geluk, dan moet ik zeggens "Wat maakt mijn geluk uit? Wat kan ik daar op 

i 
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het ogenblik van bereiken?" En verder niets. Wanneer ik zeg: "Ik heb kracht 
nodig," dan moet ik niet zeggens "Morgen zal God mij die kracht geven." Dan 
moet ik zeggens "God, geef my die kracht." En tot myzelfs "Ik heb zek" En dan 
moet ik mijn gang gaan. 

, Hoe moet ik streven? Ik mag natuurlijk niet in tegenstelling komen met 
hetgeen ik goed vindé Ik mag nooit verwaarlozen, dat ikzelf steeds een oordeel 
spreek, niet in de eerste plaats over mijn wereld - al denk ik dat - maar over 
mijzelf. Want alles, wat ik in die wereld veroordeel, is iets, wat in mijzelf op 
de een of andere manier bestaat. Anders zou ik het niet kennen. Dan zou ik 
niet weten, hoe ik het moest beoordelen. Ik moet redelijk en reëel zijn. Daar 
kan men niet omheen komen. 

Dus ik moet vandaag streven naar wat goed is, maar ook tevens op de ma-
. nier, waarop ik dat zelf verwerkelijkt wil zien. Ik moet trachten voor"mijzelf 
de realiteit te vinden op dit ogenblik. En dan is het allemaal heel aardig om 

< te zeggens "Ja, en dan zal de geest my helpen, en dan zal God mij helpen en dan 
zal die mij helpen en die zal dat doen en die zus en die zo." Maar dat is alle-
maal fantasie. Dat is waan. Zo bekijk ik het. 

Ik zeg niet, dat U het precies zo moet zien. Maar zo zie ik deze dingen. 
Het is fantasie, wanneer je denkt, dat de krachten uit de geest iets voor je 
opknappen, wanneer je niet eerst zelf de handen uit de mouwen steekt, wanneer 
je niet eerst zelf begint. Het is onzin om te denken, dat God wel iets voor je 
zal doen of Jezus, of wie dan ook, wanneer je niet eerst zelf alles geprobeerd 
hebt. Je moet het leven reëel bekyken, waar je ook bent, in welke wereld ook. 
Want_ik heb in myn sfeer soms dezelfde problemen, die U in deze wereld heeft,ook 
- . ziuton er voor mij minder de elementen van nood en van onrust aan vast, die 
er^voor U bestaan. Het reële leven betekent. voor mijs Doen wat ik kan. En dat 
betekent vaak meer, dan ik denk te kunnen doen. En dan zeker zijn, dat - wanneer 
mijn streven goed is - de krachten, die ikzelve niet bezit, mij gegeven zullen 
worden, opdat ikzelve zal kunnen volbrengen, wat eigenlijk boven mijn vermogen 
gaat. Zo zit de zaak. Niet andere krachten, die het doen. 

Ik moet soms wel eens een beetje lachen eigenlyk over die mensen in de 
wereld. Dan zeggen zes "Ja, vrienden in de geest, doe nu even dit of dat voor 
me," Ik kan ze begrijpen, maar als ze dat nu zeggen en ze doen verder niets, 
dan kunnen we misschien eens een grapje met ze uithalen, maar verder komen we 
met. Dan kunnen we geen resultaten krijgen. Wanneer de mensen zeggens "Lieve 
vrienden uit de geest, nu ben ik myn breipennen kwyt, wil je ze a*u.b. voor 
me opzoeken," en ze gaan niet zoeken, dan vinden zy ze niet. We komen ze niet 
thuisbrengen. Dan kunnen we niet helpen. Maar als zo iemand zoekt, dan kun^-n 
we helpen om de poging van het zoeken te richten en daardoor iets te laten 
vinden. Wanneer je zegts "Ach, lieve vrienden uit de geest, die en die is zo 
ontzettend ziek, help a.u.b. die te genezen," dan moet je eerst in jezelf zeg-
gens "Alle kracht, die ik in my heb, wil ik geven voor die genezing." En dan° 
zal de geest zeker proberen, dan zal de hoogste Kracht zelfs proberen aan te 
vullen en kunnen aanvullen, wat aan jezelf mankeert. Maar je moet eerst zelf 
de wil hebben, je moet zelf de inspanning hebben. Dan gaat het. Niet eerder. 

Ik weet het alweer. Ik lig weer een eindje buiten die wijdingssfeer.. Ja. 
Maar per slot van rekenings Is de waarheid wyding? Neen. De waarheid is. leven, 
werken, kracht. Ik kan natuurlijk wel gaan zitten zalven, hoor als jullie dat 
nu willen. Dan kan ik ook gaan praten met pathos,, enz. Maar dat is geen werke-
lijkheid. Wat wil je er mee doen? Wanneer je jezelf wilt laten begoochelen en 
verdoven door woorden, nu ja, er zyn genoeg anderen, die zich daarin hebben 
gespecialiseerd. De hele wereld loopt vol met mensen, die zich hebben gespe-
cialiseerd in het verdoven van anderen met een stelletje mooie woorden zonder 
betekenis. Die kun je zelfs bij ons in de sferen ook nog wel vinden. Maar daar 
hebt U geen behoefte aan. Moet het dan een roes zyn van woorden, waardoor je 
onwerkelijke dingen gaat beleven? Waardoor je de dingen anders gaat zien dan ze z yn : 

Weet IJ, ik word soms misselyk van die mensen, zoals ik vanmorgen er e'én 
hoorde. Die zat - excusez le mot - te zemelen over "het bloed van het lam." 
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Hij zat te zaniken over iets, dat vöor hem alles zou opknappen en zelf behoef-
de hij er geen steek aan te doen. Een soort patent-medicijn voor geestelijk wel-
zijn. Denkt U werkelijk, dat Jezus daarvoor heeft geleefd? Dat Jezus daarvoor 
is gestorven? Dat God daarvoor krachten geeft op de wereld? Een soort van to-
verdrankjes Accepteer het nu maar, dan is de zaak in orde! 

Wij leven op de wereld, omdat wij leven moeten. Wij leven in de sferen, om-
dat wij leven moeten. Ons hele bestaan is niets anders dan één strijd naar be-
wustwording, maar ook één strijd om eenheid met God. Die eenheid bestaat van 
God uit, die behoeft van uit God niet te worden gerealiseerd, daar hebben wij 
niets mee te maken. God is één met ons, of wij het weten of niét, of wij het 
willen of niet. Maar wij moeten bewust trachten die eenheid voor onszelven te 
realiseren. Daar gaat het om. En dan, wanneer wij in ons gehele streven steeds 
weer op die eenheid afgaan met onze uiterste krachten, dan zal de eenheid, die 
reeds werkelijk is, zo sterk gerealiseerd worden, dat we daardoor de mogelijkhe-
den krijgen, die wijzelf niet beseft hadden. 

Wat gaat hij te keer, hè. Ik ben blij, dat IJ het goed vindt. Per slot van 
rekening, ik probeer nuchter te zijn. Ik probeer van deze wijdingssfeer niet al-
leen iets te maken over boompjes, bloempjes en beestjes, over de heerlijke sfeer 
in de zoele lentelucht, over Pasen en al het wonderlijke gebeuren zonder meer. 
Ik probeer U iets te laten voelen van de werkelijkheid. Ze zeggen wel eenss 
"Verbeter de wëreld en begin bij jezelf." En dan zou je er achteraan kunnen zeg-
gens "Wanneer je dan goed begint en je doet werkelijk je best, dan kom je aan 
de wereld niet toe, want dan heb je aan jezelf meer dan genoeg te kluiven." 
Maar je kunt het verder doorvoerens 

Verwacht niet, dat God de wereld verbetert en jou zal verbeteren, wan-
neer je zelf geen steek uitvoert. Verwacht niet, dat er wonderen bestaan, die 
geboren worden uit de Almacht zonder meer. Elk wonder is de uiting van een wet* 
Een wet, die - om geuit te worden op Uw terrein, in Uw wereld, op Uw vlak -
eerst de sterke stimulans moet hebben van een realisatie van een streven op 
dat 'vlak, in die wereld, in die sferen, anders kan het niet gebeuren. 

Wonderen zijn mogelijk. Heel wat meer wonderen, dan jullie je misschien 
kunt voorstellen. Maar die wonderen worden zeker niet gebaseerd op twijfelzucht, 
die worden zeker niet gebaseerd op een daadloos zitten. Die worden niet geba-
seerd op een alleen maar afraffelen van woorden of een voortdurend bedelen aan 
hogere machten, terwijl jezelf geen steek uitvoert. Een wonder - iets wat een 
mens een wonder noemt - is iets, wat volkomen natuurlijk is. Het is gebaseerd 
op een maximumprestatie, een maximum-streven, een zo sterk mogelijke wilsuit-
drukking van de mens, gepaard gaande met de vervulling, die eerst door zijn 
eisen werkzaamheid mogelijk wordt uit hogere krachten, waardoor in hem wordt 
gerealiseerd, wat in hem bestaat en wat hij nog niet kents de; oneindigheid van 
kracht, die wij God noemen, de totaliteit van kracht, die in de cosmos ligt. 
En naarmate je jezelf sterker die dingen kunt realiseren en door je eigen da-
den en streven plus een geloof kunt komen tot een intenser gebruik daarvan, 
zul je je eigen wereld beter maken, zul je jezelf wijzer en verstandiger maken 
en gelukkiger en zul je werkelijk komen tot datgene, wat menigeen verwacht van 
anaeren, maar niet van zichzelf% een soort van duizendjarig rijk, een perfecte 
harmonie,waarin je één bent met mensen en geesten, één met de Schepper en de 
schepping. 

Nu zal ik jullie niet langer bezighouden. Voor predikant ben ik waar-
schijnlijk niet in de.wieg gelegd geweest en ik heb die eigenschap meegenomen 
naar mijn eigen wereld. Maar aan de andere kants De waarheden, die een predi-
kant soms zegt in mooie woorden, die probeer ik te zeggen in eigen woonden. 
Ik xieo gezegds "Het is myn idee, myn werkelijkheid.» Ik weet, dat anderen er 
oo* zo over denken, maar ik weet niet precies, hoe zij zich dit realiseren. 
Voor mij is het een werkelijkheid. En ik hoop, dat ik met al mijn betogen die 
werkelijkheid, zoals ze in U bestaat, ook voor V misschien iets meer werkelijk 
heo gemaakt, al is het alleen maar op Uw eigen manier. Ik wens U heel veel 
kracht, heel veel vreugde en heel veel vrede toe in de toekomst. En ik hoo^, 

V ! t h G b t ° m Z G V 0 0 r U z e l f t e vinden, te verdienen en te bevestÜ gen0 Het beste. 
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Goeden morgen, vrienden. 
m 

Waanneer wij de voorgaande sprekers met elkaar vergelijken, dan zullen wij 
ontdekken, dat de grondwaarde niet veel verschilt, maar wel de wijze van uit-
drukking, de wijze van beleving. En vandaar dat ik, voordat de laatste spreker 
de bijeenkomst voor U sluit, mij verstout om een derde opinie toe te voegen aan 
hetgeen door de voorgaande sprekers reeds is gebracht. 

Alle bestaan is werkelijk, onverschillig in hoeverre het voor ons werke-
lijkheid is of niet. Alles wat droom- en denkbaa,r is, is werkelijk, onverschil-
lig of wij het ons kunnen rea,liseren of niet. De mogelijkheden van onze wereld 
zijn zo uitgebreid en zo groot, dat zelfè een tiende daarvan tot werkelijkheid 
te maken ver over onze vermogens heen reikt naar de enige Kracht, Die dit al-
les is en werkelijk maakt. 

Het v/eten^ dat er zoveel mogelijkheden reëel en werkelijk zijn, legt ster-
ker de nadruk op de wijze, waarop wijzelven ons die werkelijkheid realiseren. 
Het is natuurlijk zeer interessant aan te nemen, dat goddelijke krachten U lei-
den. Maar de goddelijke krachten scheppen voor IJ alle mogelijkheden gelijkelijk 
en geven IJ in elke mogelijkheid ook gelijkelijk kracht. Ik ben het daarom met on-
ze jonge vriend van zo even volledig eens, dat de zelfstandige daad belangrijk 
is. Maar hij heeft één punt buiten beschouwing gelaten en dat is m.i. de zelf-
standige keuze. 

Een alleen maar leven in God zou betekenen* Onbewust de wegen gaan, waar-
op het toeval of God je voert. Me,ar elk punt van beleven, ook het huidige, be-
tekent een reeks van mogelijkheden, vmarva.n er slechts één voor U gerealiseerd 
kan worden. U kunt zich niet alle mogelijkheden of meerdere mogelijkheden ge-
lijktijdig tot Yferkelijkheid ma,ken. Uit de vele lijnen, die reëel zijn, zult ge er 
één moeten kiezen, die voor U reëel wordt. Ge hebt niet het vermogen om al die 
andere als werkelijkheden tevens te beleven en te verwerkelijken. 

Mijn conclusie is logisch en duidelijks Belangrijk is de keuze, die wij doen 
uit de vele mogelijkheden, die ons geboden worden, opda„t wij door een bewuste 
aanvaarding van één mogelijkheid steeds weer onze eigen weg kiezen met-een eigen 
doel en daarin toch voortdurend de wegen en mogelijkheden volgen, die ons de 
Schepper heeft gegeven. 

Een van de veel voorkomende denkfouten is wel, dat sommige wegen licht 
en sommige v/egen duister zouden zijn. Menigeen meent voortdurend voor de keuze 
te staans zonde of deugd. Dat is dwaasheid. In elke weg en elke mogelijkheid 
liggen zowel schuld als onschuld geborgen. Zonde en bevestiging van de godde-
lijke wil zijn gelijkelijk op elke weg aanwezig. Het is dan ook niet zo belangrijk 
welke wegen wij kiezen, als hoe wij ze kiezen. En de keuze van ons eigen levens-
pad, van de gebeurtenissen, die wij - uit die mogelijkheden ons geboden - voor 
onszelven realiseren, is m.i. daarom een factor, die nooit verwaarloosd mag 
worden. De keuze n.1. is een bevestiging van ons eigen bewustzijn. 

Vertrouwen op God is natuurlijk goed. Ik ben het volledig met de andere 
sprekers eens-, wanneer zij menen voortdurend de nadruk te moeten leggen op het 
geloof. Maar wanneer zij zeggens "Handel in het heden, ±n het nu," dan moet ik 
opmerkens ,?In het nu komt soms de noodzaak tot besluiten, tot kiezen, welk pad 
de toekomst zal zijn. Jouw toekomst. En die keuze is dan m.i. niet iets, wat je 
aan anderen moogt overlaten. Je moet steeds zelf kiezen, opdat je eigen leven 
in overeenstemming met je eigen wezen, met je eigen bewustzijn, de goddelijke 
krachten in je realiseert in de beperkte beleving van een oneindige schepping." 

Ik hoop, dat ik met deze korte aanvulling een kleine verduidelijking heb 
gegeven van een punt, dat m.i. te veel werd verwaarloosd. Goeden morgen. 



Zondagmorgenbijeenkoms t, 
Groep A. 14 April 1957» 

Goeden morgen,, vrienden. 

Het is de Zondag voor Pasen. En het is onze gewoonte in de wijdingsdiens-
ten van de Zondagochtendcursussen aan dergelijke gebeurteni qsp™ ook onze aan-
dacht te, geven. , 

Het Paasgebeuren op zichzelf hebben wij reeds vele malen besproken en er 
is niet veel, wat ik U daarover kan zeggen als iets nieuws. Ook hebben wij er 
van afgezien om deze maal ooggetuigen te brengen in deze kring. Maar toch is 
er in.de gedachte van Het Paasfeest zeer veel, wat ons - ook in verband met 
de lessen tot nu toe gegeven - zou kunnen treffen en misschien zou kunnen 
leiden tot een nieuw inzicht en een beter begrip voor de waarden, die niet 
in maar achter Jezus' leven schuilen. 

Niemand valt, voordat hij gestegen is, zegt men wel eens. En wanneer dit 
van iemand waar is, dan is het van Jezus. Jezus de mens, die - gedragen door 
enorme geestelijke krachten - jaren lang zijn leer heeft verkondigd en wonderen 
heeft gedaan. Jezus gaat naar Jeruzalem. Op zichzelf is dit reeds een opval-
lend verschijnsel, want in de laatste jaren van zijn leven heeft Jezus Jeruza-
lem voorbij gelopen. Hij heeft er niet naar gekeken. Hij heeft zijn eigen leer 
gebracht, hij heeft wonderen gedaan, hij heeft de wil van de Vader volbracht op 
zijn wyze. Nu echter komt hij naar Jêruzalem en juichend wordt hij - ingehaald. 

Het is niet voor niets, dat Jezus hier als een vorst binnenrijdt in Jeru-
zalem. Want Jeruzalem is de stad van de tempel en het volk, dat hem inhaalt, 
is het volk, dat zo dadelijk in de tempel het grote Paasoffer zal vieren. 
Het zal herdenken, hoe God eens de Joden heeft geleid uit Egypte naar een 
nieuw land en een nieuwe bestemming. 

Een nieuw land en een nieuwe bestemming. Dat geldt ook voor Jezus, dat 
geldt ook voor ons. Geketend zijn alle mensen aan de wereld, slaven van de ta-

• ken, daar opgelegd, slaven van alle stoffelijke behoeften, die nu eenmaal al-
tijd weer op de voorgrond blijven komen, omdat je niet in staat bent je te ont-
trekken aan je mens-zijn. De vleespotten van Egypte. Hoe begrijpelijk is het ons, 
dat de Joden uittrekkend in de woestijn, haast verdorstend en verhongerend, 
norden en terug wilden naar die goede tijd. Die tijd van zorgeloosheid en prö-
bleemloosheid. 

Geestelijk is ook dit in Jezus' leven uitgedrukt. Want drie jaren lang 
heeft hy een tocht gewaagd van mens tot Öod-gebondene* Maar zo dadelijk, wan-
neer hij al de triomfator is geweest en het slachtoffer wordt van de triomf 
in de wereld, dan zal ook hij een ogenblik terugverlangen naar de vrede van 
vroeger. Dan zal ook hy in zijn bede zeggen? "Dat mij dit voorbijga, dat mij dit 
niet beroere." Om Jezus eigen woorden aan te halen: 

"Indien wij tot den Vader gaan, is de weg lang en moeilijk. Want eerst zul-
len wij onszelf verlaten en al,wat rond ons is en waardevol. Dan zullen wy 
streven in Zijn kracht en niet weten waarom. Dan zullen wij uit Zijn kracht een 
bewustzijn voelen groeien, maar het laat ons eenzaam achter." 

De grootste bitterheid van de geestelijke bewustwording is het ogenblik 
van eenzaamheid, waarin je afgescheiden staat van alle wereld. En dat is, wat 
er hier gebeurt. De mens Jezus zou vorst kunnen zijn en een wereld zou aan zijn 
voeten liggen. Maar geestelijk kan hij dit niet accepteren. Daarvoor is zijn be-
wustzijn te groot geworden, daarvoor ziet zijn oog te scherp en te ver in de 
toekomst van de wereld, in de betekenis van al, wat zich rond hem afspeelt. 
Hij kan niet ontgaan aan deze waarneming, want hy heeft deze grootse kracht 
aanvaard, hy draagt ze in zich en hij is daarmede gebonden. 

Zoals wij ook ondervinden, wannéér wij een weg van bewustwording g a a n ' 
Een weg van bewustwording, die ons - vooral in den beginne - steeds meer pro-

. kiemen brengt, steeds meer vragen. 'Die ons er toe dwingt steeds meer van ons-
zelven te eisen, zoa,ls Jezus van zichzelve meer eiste, dan hij vaak lichamelijk 
zou kunnen volbrengen. 

- 1 -



- 2 -

Het is "bij Jezus gebeurd, dat zijn leerlingen tot hem zeidens "Meester, 
rust, want dit kan geen mens dragen." En zijn antwoord was: "Indien men .tot 
mij komt, mag ik dan weigeren?" Hij was de sla.af en de dienaar geworden van 
de mensheid. Niet meer van de materie; daarover was hij meester. Eén gebaar 
- en de storm ging liggen. E én enkele roep - en al, wat hij wenste werd ver-
vuld. Eén bede - en zelfs melaatsen gingen gereinigd heen. Maar zelve was 
hij slaaf vaji de mensheid. 

Er komt een ogenblik, dat je als mens leert om het wereldlijk bezit, 
het stoffelijk bezit slechts als middel te zien en niet meer als doel. Er komt 
een ogenblik, dat je er afstand van wilt doen en het alleen nog maar hanteert 
en gebruikt, omdat het nu eenmaal zo hoort in je wereld en je er hopelijk nog 
wel iets goeds mee zult kunnen doen. 

Maar juist op dat ogenblik komen er andere lasten en zorgen, die vaak 
zwaarder zijn dan de zorgen, die materie kan geven. Dan komt het probleem, de 
geestelijke vraags Wat mag ik doen? Wat moet ik doen? Wat is mijn plicht? Dan 
komen de raadselen? Waarheen moet ik gaan? Wat is het doel van dit beleven? 
Waar is dan God? Waar is dan toch die leiding, waarop ik zo vertrouw? En in 
deze twijfel moet je verdergaan, streven naar geestelijk bewustzijn, zoeken naar 
nieuwe kracht, altyd weer. En wanneer je een ogenblik meent gevonden te heb-
ben, zodat je zegt* "Hier heb ik die steun nu in mijn handen," dan is het soms 
als een handvol zand, dat wegglijdt tussen je vingers. Omdat het nu eenmaal 
niet mogelijk is en niet mogelijk blijft om de vrede, die je voor een kort ogen-
blik vindt, vast te houden zonder meer, te allen tijde. 

Weet U vrienden, zo gaat het ons allen. Niet alleen de stof, maar de 
geest evenzeer. Je meent een ogenblik vrede gevonden te hebben, en dan rijst 
er een nieuw probleem, dan is er nieuwe vraag, een nieuwe last, een nieuwe 
plicht. En je handelt zo goed je kunt. Ma,ar je vraagt je steeds weer afs 
"Zou het niet anders, zou het niet beter kunnen?" En soms beschuldigen we 
onszelf voor de Allerhoogste, Ja, tegenover onze omgeving spreken we misschien 
stil voor onszelven heens "Hier heb ik gefaald, hier had ik anders en beter 
moeten handelen." 

Dat is begrijpelijk. Da,t heeft Jezus zijn hele leven door gedaan. Altijd 
heeft hij zich afgevraa,gds "Faal ik niet?" Altijd weer heeft hij gezegds "Maar 
deze Kracht, die mij drijft, kan die altijd goed zijn?" Hij heeft zelve gezegds 
"De twijfel, die in ons rijst, de strijd, die wij in ons strijden, dat is het te-
ken, dat wij voorv/aarts schrijden op de weg, die ons voert tot het huis des Va-
ders." 

Goed, dat weten we dan. Maar over die strijd kun je niet heenstappen, zo-
min als Jezus er over heen kon stappen. Er waren ogenblikken, dat hij verlang-
de om terug te keren tot die eenvoudige mensheid, om gewoon mee te dansen en 
te lachen zonder te weten, wat er achter lag. Ogenblikken, dat hij alleen met 
medelijden klaar had willen zijn. Met een gebaar vans "Arme, ik respecteer je. 
Hier heb je een gave. Ik ga verder." En niet met het bewustzijns "In je schuilt 
kwaad. Dat kwaad moet ik delgen, opdat jij genezen zult zijn." 

En dan komt de kroon op al deze dingen.. Het lijkt haast een hoon van de 
stoffelijke wereld. Jezus gaat naa,r Jeruzalem, vermoeid. De wegen hebben hem 
ver door het land gevoerd en hij is niet in de gelegenheid geweest te rusten. 
Toch is er iets in hem, dat jaagt en trekts "Pasen in Jeruzalem, Pasen bij de 
tempel." 

Zo gaat hij dan, totdat zijn pijnlijke voeten het hem haast onmogelijk maken 
voort te gaan. Dan laat hij een ezel halen^ Een ezelin wordt het, een nederig 
dier, een nederig middel om je voort te bewegen. Zoals wij soms kunnen grijpen 
naar een leerstelling, naar een filosofie, om ons daardoor een ogenblik ver-
der te laten dra-gen naar het doel, waar wij zelf niet meer kunnen» • 

Dan komt er oen ogenblik, dat je het gekende op nederige wijze maakt tot 
drager van je eigen zoeken, je eigen streven, opdat de mensen je kunnen be-
grijpen. Of ménen je te begrijpen, zoals zij meenden Jezus te begrijpen, toen hij 
daar, nederig op een ezel Jeruzalem binnenreed. Jezus, die daar binnen reed, 
zoals voorspeld was, dat de Messias Jeruzalem ..binnen zou gaan. 


