
O P E N B A R E B I J E E N K O M S T 
A N T W E R P E N 1 6 N O V E M B E R 1 9 6 5 

EEN PRAATJE OVER JEZUS0 

Alles wat ü zo leest over Jezus, dat geeft een beetje 
een eenzijdig inzicht en toch geloof ik dat iemand die die eva.n-
ge li en doorwerkt, en ziet wat daar over Jezus wordt verteld aan 
wijsheid ain lering» Jezus was in de eerste nlaats toch een leer-
meester eigenlijk» dat deze hoeveelheid ontstellend klein lijkt. 
Drie jaren lang sprekkt hij overal* en wat houden we er van over? 
Wat gelijkenissen een paar wondermooie lessen, maar daar blijft 
het bij, De grote vraag is dus waarom zo weinig en dat is de'eer-
ste vraag waarop we een antwoord kunnen vinden hier. Wanneer wij 
ons realiseren wie en wat Jezus is, Ik wil zijn al of niet Godde-
lijk zijn, niet in geding stellen, maar doodgewoon even terug-
kijken na?r die oude tijd en naar de gebruiken» 

Jezus treedt op als een rondtrekkende Rabbi, Een 
rondtrekkende leraar die dus eigenlijk een vant repertoire he^ft» 
Hij verteld haast overal dezelfde verhalen, en wanneer wij die 
gelijkenis een dan zien in een bemerkt aantal, dan kunnen we ons 
ook voorstellen dat Jezus die dus steeds weer heeft gebruikt* 
Het is a.h.w. de kern van zijn filosofie, van zijn denken. Door-
dat hij optreedt als leraar zijn we ook geneigd om de andere as-
pekten van Jezus ontreden een beetje te vergeten, Jezus is gemoeid 
in de politiek van het land, het kan helaas niet anders. Er'zijn 
nlc twee partijen, de Romeinse er zijn de tempeldienaren, de 
priesters. Er zijn in het volk twee partijen, een betrekkelijk 
kleine Romeinse partij, er zijn daarnaast vele groeperingen die 
zich dus bij de tempel hebben aangesloten en dan is er nog als 
een soort in de lucht hangend mediator, een viervorst, Jezus kiest 
geen partij, voor geen v^n hen, dat maakt hem al tot verdacht in 
de ogen van de anderen, of obelangrijk, En vooral wanneer hij zijn 
eigen denkbeelden omtrent de Vader, het I'oninkrijk Gods, de voort-
durende nabijheid van God, van licht, ga^t leren aan de mensenp dan is hij in feite iemand die de tempel, het gezag en de waarde 
van de tempel aantast. 

Hij is ergens een rebel. Helaas horen we maar weinig 
voorbeelden daarvan» Een van de weinige is de kwestie waar hij 
dus door de farizeeën wordt benaderd met de vragen wie ze de 
accijns moeten betalen, aan de kerk of aan de tempel. Zijn ant-
woord is dat van een diplomaat, niet alleen van een wijsgeer, 
In zijn hele leven horen wij van wonderen maar ook met die won-
deren staat h®t soms wel eenn een beetje vreemd. Wij kunnen niet 
ons precies voorstellen dat het zo gebeurd is, en je kunt dat als 
geloof aannemen, jlaar denk nu eens aan de doop bv. in de Jordaan, 
Daar is Johannes de Dooper, Johannes de Dooper kende Jezus, het 
zijn jeugdvrienden. Dat Jezus geleerd is, dat hij in de mod-rne 
termen Talmoedist , Hebreefcus en Kabalist is, dat is Johannes 
bekend, en wanneer dus die Jezus dair komt dan is dat heel 
begrijpelijk dat Johannes hem als een feester begroet, hij is dat. 
Hij is dat ook een tijdlang, laten we dat niet vergeten, in de 
Synagogen, waar hij pas, wanneer hij dingen zegt waar de tempel 
het niet mee eens is, wanneer hij de Talmoed niet interpreteert 
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aan de hand van de wetten der mensen, maar aan de hand ran de wet 
Gods, wordt uitgesmeten» En dan staat daar bv. de Heilige Ge*st 
daalt over hem neder in de gedaante van een duif» dat kunnen we 
dus zien als ieta wat de mensen daar in voelen» maar moet het 
noodzakelijk gebeuren? In de eerste plaats da»rv»ar dit donen plaats 
vindt» is struikgewas. Het is best mogelijk dat daar een vogel of 
een duif zich bevond=n heeft, die juist in de stilte die met die 
doop en eigenaardige toespraak van Johannes gepaard gaatg, opvliegt» 
Maar waar komen dan die woorden vandaan wen een stem sprak"; ja 
maar wat is een stem» een stem is een profeet» en Johannes wordt 
door de aanwezigen als een profeet beschouwd» Wat hij zegt ot> zo9n 
moment is niet zijn woord» masr het woord van God» en daardoor 
is het best mogelijk dat Johannes dit heeft gezegd» En waar blijft 
dan het wonder? Het is er wel» er is Jezus» maar het mirakel» bet 
opzienbarende gebeuren valt terug tot meer normale pronortieso 
Zo gaat het ook met Jezus geboorte. 

Zeker de helders zijn gekomen en de wijzen uit het 
Oosten astrologen zijn gekomen» Er is een kindermoord» dat men 
vreest dat er een pretendent voor de troon van Juda in dat dorp 
geboren is en later misschien veel aanhang zal krijgen» I'aar die 
ster kunnen we verklaren» het is een komwet» De sterren staan 
een beetje eigenaardig, daar is een vreemde konstellatie rond 
die geboorte» dat kunnen we aantonen goed, maar dat komt meer voor» 
Ik wil de zaak niet ontluisteren» ik wil proberen U duidelijk 
te maken waar het om gaat. Wanneer wij ga-n strijden of die Jezus 
al dan niet Goddelijk is» of er al dan niet sorake is geweest van 
een maagdelijke geboorte in deze of gene zin» dan zien we voorbij 
aan de werkelijkheid» de -werkelijkheid die o vandaag aan rh dag nog 
even reeel is als in het verleden» Ben werkelijkheid die in deze 
dagen, laten we dat niet vergeten» ook aktueel is» Want wat is 
het kenteken van de Jezus als we al het andere buiten beschouwing 
laten? Hij is een opstandige» een rebel» en dat betekent meer in 
die dagen dan dat je tegenwoordig zult denken» Tegenwoordig met 
al die jongelui die zich van de maatschappij niets wensen aan te 
trekken klinkt het heel gewoon. Haar in die dagen is het iets 
bijzonders wanneer je je niet aan de wetten houdt» En Je*us geneest 
ook op d® Sabbat» Hij wandelt» hij trekt» ook op de Sabbat. Hij 
1 at dronkeschap toe» bruiloft te Kan» hij is een man van vreugde 
en niet dlrekt de man van smarten die altijd wordt gepresenteerd» 
Hij is filosoof» hij ia wijsgeer» maar het feit dat hij de enige 
van zijn leerlingen is» of van de aanwezigen zelfs die het niet 
erg vindt als de boetvaardige vrouw Magdalena de zalfvaas breekt 
over zijn voeten» terwijl iedereen zegt wat een zonde» Terwijl 
Judas waarschijnlijk denkt dat zou een hoop geld zijn geweest in 
kas» Jezus is dus een rebel» Iemand die zich afwendt ran de gebaan» 
de wegen» Maar hij doet het op een bijzondere manier. Hij verwerpt 
niet het oude» hij neemt er alleen afstand van. Hij dwingt ander n 
niet om zijn leer als de enige juiste te aanvaarden» Hij is alleen 
bereid die leer uit te leggen» Jezus ga^t niet naar de mensen toe 
om se te genezen» Jezus geneest degenen die hem vertrouwen» geloven 
of uit wanhoop desnoods tot hem komen» En hij is er vermoeid' door» 
Deze Jezus is de kern van het licht» hij kan al die dingen zijn» 
kan al die dingen doen en toch in zich een volledige harmonie 
bewaren» een mens zijn van vrede» omdat hij God in zich^elve 
draagt. Hair God draag je allemaal in jezelf» Het is natuurlijk 
heel aardig om ts? zeggen» ja maar het licht moet van buitenaf 
komen uit de kosmos, of om te zeggen ja maar Jezus was Goddelijk 



en bij ons is het niet zo. Maar dat heeft met de zaak niets te doen 
God is in ons ook. Er is geen schepsel dat leeft zonder dat God in 
dat schepsel leeft, anders zou het niet bestaan. Er is geen kracht 
en er is geen licht of,laten we dat goed begrijpen het is in ons 
zo goed als rond ons, wanneer we het aanvaarden. 

Wi$ zijn niet afhankelijk van de wereld, zomin als 
Jezus dat is. Het is onze taak niet die wereld te verandereno Het 
is onze taak om mens te zijn en als mens levende, onze eigen 
vreugde, eigen vre^e te kennen» maar bovenal met respekt voor alles 
wat bestaat, de weg te gaan die wij in onszelf als de juiste er~ 
kennen. Daar kan geen organisatie, daar kan geen kerk, geen staat 
iets aan veranderen. Wanneer Jezus wonderen doet, dan zeggen wij 
ja; Hij kon dit doen; ik zie niet in waarom "Hij" hier zo nadrukke-
lijk wordt gezegd, want dat geeft weer, dat wij het niet kunnen 
en wij kunnen het ook, Misachien niet zo bewust als hij, maar dat 
wonderen doen ia niet een gave, het ^onderen doen is een recht9 een recht dat ontstaat wanneer je de God in je volledig erkent. 
Zelfkennis, bewustzijn van jezelf dat is een van de belangrijkste 
faktoren, Wanneer je die Jezus volgt in zijn leven, dan blijkt 
dat hij een hele hoop dingen in de wer ld gewoon opzij schuift» 
behandelt als iets onbelangrijka als een illusie, dat hij niet 
onder de indruk is van grootheid of macht, hij gaat zijn weg, en 
soms krijg je wel eens het idee dat Jezua zelf niet precies meer 
het onderscheid weet, wat is nu echt, en wat is niet echt. Hij 
maakt op mij niet de indruk van een wezen dat met volledige sseker~ 
heid en kennis door het leven gaat. Er is altijd -?en elementvan 
zoeken, er zijn strijdigheden, dingen die absoluut niet passen, 
zelfs niet bij de moderne Christelijke moraal. Een rentmeester 
had gelden van zijn meester verduisterd, en toen hij wist dat zijn 
meester terug zou komen en de zaak ontdekt werd, ging hij naar 
allen die van zijn heer te vorderen hadden en zei hen, schrijf niet 
zoveel maar zoveel, en Jezus looft hem ornaat hij zich vrienden 
maakt ui de Mammom, En nu dat vrienden maken uit d* Mammom dat 
wordt graag gebruikt, kom vrieftden laat ons een kerk bouwen, 
maakt U vrienden uit de Mammom, p i r zo is dit niet bedoelt, dat 
is kennelijk heel anders gezegd» Jezus zit hier met het probleem 
wat is nu belangrijker het eigendom van een ander respekteren of 
in de eerste plaats voor jezelf een sfeer vinden waarin je leven 
kunt, en uit deze gelijkenis blijkt kennelijk dat hij dit voorop-
stelt. Ik weet het het kan anders uitgelegd worden. Ik wil U hier 
ook geen exeges voorleggen, dat heeft geen zin. Het gaat er mij 
om IJ duidelijk te makeni Jezus is volgens de normen van deze tijd 
en deze christelijke maatschappij in feite associaal. Hij verwerpt 
organisatie, hij verwerpt rangorde, zijn gedrag is vaak dat van 
een anarchist, Maar een anarchist die niet rond zich alles breekt 
die slechts voor zichzelf alle banden breekt, buiten die met de 
Vader, met God. Ik heb U gezegd dat heeft voor deze tijd veel te 
betekenen natuurlijk. 

Want in deze dagen hebben veel mensen spanningen 
doorgemaakt. De hele wereld is een klein beetje van de kook. Alles 
doet eigenaardig» de mensen, de staten, het klimaat » de aarde» 
de ze®, de lftcht, En de mens voelt zich daar ongelukkig in» hij 
kan daar geen oplossing vinden om de doodeenvoudige reden dat hij 
vasthoudt aan de regel. Het is altijd zo geweest, het zal wel zo 
worden, dus moeten wij nu doen of het zo is. Schijn dus. Het 
wéstelijk deel van de wer ld kent een grote welvaart. Maar een 
groot deel van die welvaart is een schijnwelvaart. Er is vrede ©p 
het ogenblik tussen de grote staten, maar het is een schijnvreöe. 



Er is een mogelijkheid voor ieder om op gelijke wijze vooruit te 
komen» Maar dat is in feite een schijn» Wij allen moeten aller-
eerst de mens en de rechten van de mensen erkennen» Maar ongeacht 
deze erkenning is vaak het recht van de medemens rsspekteren, iets 
wat je alleen met de mood doet. Uiterlijk schijn» U leeft in een 
schijnwereld» Nu kun je zeggen in die schijnwereld moet het licht 
Gods stralen en dat moet alles in orde maken» dat kan niet» Want 
zolang wij een wereld van waan van schijn aanvaarden» aanvaarden 
wij ook alle konsekwneties da-rvan voor onszelf» Wij kunnen niet 
aan de ene kant ons beroepen op God en zijn eeuwige vrede» en aan 
de andere kant geweld bevorderen. Wij kunnen niet aan de ene kant 
zeggen dat alle mensen gelijk zijn» en aan ds andere kant een ver-
schil maken» of het nu is tussen een blanke en neger» of tussen 
Vlaming en Waal» 

Wanneer wij zeggen dat wij het goed^ willen» dan 
moeten wij niet alleen het goede willen voor onszelf» dan moeten 
wij het ook voor iedereen willen. Aangezien dit ons de huidige 
omstandigheden praktisch niet- te doen is moet er een ander® wep-
zijn» en deze weg hangt saman met veel wat men ovkultisme noemt» 
Maar ik meen dat die weg juist de weg is die Jezus bedoelt wanneer 
hij zegts "Ik ben ü de weg enz» het licht Gods". Wij kunnen natuur( 
lijk God benaderen als angstige kinderen, steeds achter een ander 
masker ons verschuilend^ steeda een andere mediator stellen tussen 
ons en d e ~:aarheid» Maar wij moeten eerst die waarheid aanvaarden» 
dat licht zoals we het noemen» dat allesonthullende» voor wij 
van uit onszelf iets kunnen bereiken. Wanneer Jezus gewerkt heeft 
dan is hij moe, soms tot stervens toe vermoeid» maar hij vindt 
altijd weer nieuwe kracht en verwonderlijk snel» Jezus keert in 
zichzelf» Wanneer de mensen het hem zo druk maken dat hij absoluut 
niet meer weet hoe hij moet beantwoorden aan hun vragen en hun 
eisen» trekt hij zich terug in de stilte» Hij gaat met zijn leer-
lingen op het meer vissen» hij ga^t misschien ergens in de woestijn 
in de eenzaamheid een tijdje eenvoudig overdenken. Je*us gebruikt 
de stilte omdat hij daarin een zelferkenning vindt en omdat hij 
d ordringend tot de ke~n van zijn eigen wezen» de eenheid met de 
vader weer vollêdig beseft» kan hij ook weer als de grote meester 
de leraar uitgaan» kan hij wonderen doen» Waarom zouden wij dat 
niet kunnen? 

Dat is nu de vraag die ik in deze dagen zou moeten 
stellen. Natuurlijk het is beter wanneer we iedereen de mogelijk-
heid ontnemen om te zondigen» maar we kunnen het toch niet» Wan= 
neer je je elke vreugde verbiedt zullen de mensen achter die 
ivoren toren» die scheel van hen» feesten vieren dl© erger zijn 
dan ze ooit in wer3reli jkheid kunnen doen» We kunnen zeggen» we 
moeten het geweld uitblussen met geweld» maar wat we doen i 
ie alleen de ha-?t aanwakkeren, dat zult U begrijnen» We kunnen 
zeggen» wij moeten de kerken omverwerpen en vernieuwen» maar wat 
we bereiken is allen maar veel mensen die radeloos worden» en 
nog meer mensen die ons zullen haten en vervolgen» En daar zullen 
we ons tegen verdedigen» Wij moeten in onszelf te waarheid vinden» 
D^ waarheid van het licht» En laat ik nu niet alleen maar retorisch 
blijven maar proberen om het praktisch te stellen» 
le. Het licht in jezelf is niet» als mens tenminste, de volledige 

erkenning van jewezen de totaliteit van het zijnde» Het is 
slechts de aanvaarding dat je bent zoals je bent» het niet 
meer verweraen van delen van jezelf» een niet proberen voor 
jezelf of voor anderen iets weg te moffelen van jezelfo 



Aanvaardt Uzelf precies zoals U bent» ook met uw verwarringen 
en probeer vooral niet om goed te zijn of goed te ^*praten* 

2e, Realiseer U dat, of ü nu goed bent of kwaad, God altijd deel 
is van uw wezen. Stel U God voor als een onbekende al© U wilt, 
als levenskracht, als energie, als kosmisch Licht, als e*n 

raet ü gaat het maakt geen verschil. Als U maar beseft 
dat dit voortdurend is en niet beïnvloed wordt door uw eigen 
daden of oordeel over uw daden en u zelf, 

3e, Aarzel nooit een volledig beroep te doen op deze kracht. Ook 
wann er U denkt dat het eigenlijk nutteloos is, onmogelijk, 
wanneer U in Uzelf voelt dat U zich op die kracht zou kunnen 
beroepen om daardoor meer te presteren, om daardoor een ander 
te helpen, om daardoor iets duidelijker te weten wie en wat je 
bent, doe het. En doet dit met de volle intensiteit van je wezen 

4eo Elke mens heeft iets in zich, dat noemen sommigen de stem van 
het geweten en het is heel vaak ook psychologisch te verklaren 
dat geweten» het is een deel van het milieu» van de scholing, 
de opvoeding en de jeugd, maar wanneer wij ons afvragen wat 
is hier het juiste, dan hebben we in onszelf altijd een antwoord 
misschien niet het gemakkelijkst antwoord» niet het prettigste9 maar h?t is er. Beschouw deze antwoorden, ook wanneer ü niet 
logisch kunt b-redeneren» waarom ze juist zijn» als beslissend» 
en handel ernaar. 

Wanneer een beroep op U wordt gedaan, beroep Uzelf op 
uw God en handel. Probeer nooit een ander te overtuigen van de 
juistheid van uw inzichten^ uw meningen of leringen, U slaagt er 
toch niet in, en als U denkt te slagen ma^kt de ander er vaak ©en 
karikatuur van of een parodie op. Wees in Uzelf overtuig* en maak 
met uw leven met uw handelen, waar waarin U gelooft, Scherm niet 
teveel met Ket licht e.d. Maar wees ook niet bang om desnoods» op 
het bijgelovige af, te ssggen hier is dit licht, of U te beroepen 
op dit Licht. Wanneer wij de Gnostici mogen geloven, en ik meen 

dat we dit heus wel kunn- n doen, dan heeft Jezus ook februik gemaakt 
van incantaties, hij heeft zich ook tot de windrichtingen gewend, 
heeft woorden gebruikt die schijnbaar zinloos zijn, tot dat we 
ontdekken dat 

ze zelfs ergens uit Egypte stammen of Syrië ®n zeker 
niet Joods zijn. Hij heeft toverformules uitgesproken. Ik geloof 
dat dit werkelijk is gebeurd want heel va ̂k heb je een vorm nodig 
voor jezelf» om uit te drukken dat je dit licht volledig aanvaard» 
en kun je alleen in een soort roes» een soort trance, de concentr??> 
tie bereiken waardoor je dat licht accepteert als gelijkwaardig 
aan, of meer waardevol dan je eigen leven. 

Het zijn eenvoudige regels» niet om uit te v ©eren 
misschien maar heus wel om te begrijpen, om ze te zien als een 
richtsnoer voor je leven. Probeer a.u.w. geen afleldingsmanoeuv-r» 
te scheppen. Natuurlijk het is prettig wanneer je, in plaats van 
voor de rechterstoel van God te treden, je tot een wat vergoede-
lijkend® Moeder Maria of een zegenende Jezus kunt wenden. Ik ben 
het met U eens maar het is niet de bedoeling dat wij dat doen. 
Wanneer we dat doen lopen we weg voor God. Wij moeten leven uit 
God. Jezus heeft dit gedaan. En op het gevaar af dat U me verwijt 
dat ik dingen herhaal die U 1000 keer hebt gehoord, wil ik U 
wijzen op iets eigenaardigs in die Jezus, Hij is nooit agressief. 
Wanneer hij die overspelige vrouw op het marktplein redt* wanneer 
ze haar willen stenigen, zegt hij geen woord, hij schrijft allen 
wat in het zand, het is geen direkte aktie. het is indirekte» het 
is geen agressie het is een constateren. Diezelfde Jezus die zou 
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in staat zijn misschien» het hele Joodse volk -net zijn macht uit 
te roeien of te veranderen» de menigte op te zwepen tot ze hem 
verdedigen» toch zal diezelfde Jezus de temoelknechten» wanneer 
ze voor hem neergevallen zijn» toestaan hesT te hinden en gevanke-
lijk weg te voeren» Staat hij Romeinse soldaten toe hem te bespot-
ten» een spotkoning van hem te maken» Laat hij zich kruisigen»" 
Hij doet dit omdat het de enige weg ia» Agressie is ontoelaatbaar» 
God is de enige die» zo hij dit wenst, als agressor op mag treden» 
wij niex» 

. ^ a l s Jezus zo gaat bekijken dan komt er een 
beetje een mnaer beeld» een beeld misschien wa r men bewaar tegen 
kan hebbegu Ik kan het me voors'ellen, want het is niet het kerke 
lijk beeld» het is niet het Lam Gods dat voor onze zonden gestor-
ven is. Jaar het is een vrezen dat getracht heeft, zelfs waar geen 
direkte aanvaarding of begrip menselijk mogelijk wasP de innerlijke weg Gods te volgen» zonder ooit een medemens te belagen en gelijk-
tijdig zonder ooit zichzelf en de God in hem te verloochenen» 

Het is natuurlijk mooi te zeggen ja hij kon dit» maar 
is de waarheid niet zo dat elke mens de vuurproef moet doorstaan» 
Zeker U wordt niet ge>ruisigd in deze dagen aan een houten kruis 
ergens boven op een schedelplaats» Maar moet ü niet allen ergens 
lijden aanvaarden» Moet ü niet allemaal oer slot van rekening . 
op een gegeven ogenblik zeggen? "Ik snan het niet meer» het zou 
zo mooi kunnen zijn als het anders was"/ Moeten ook wij niet erken-
nen dan dat het niet onze taak is om weg te lopen» weg te vluchten 
wat Jezus kon toen hij nog in de hof van Olijven waa,"4® zaak er-
bij neerte gooiem» maar dat wij moeten beantwoorden aan die in-
nerlijke stem die zegt» ditis juist» En dan moeten we zeggen? 
ja God indien het uw wil is» uw wil geschiedde, de mijn® niet» 
Ik weet het misschien niets wat ik wil voel ik niet helemaal 
zuiver» het zou wel prettiger zijn» Ik begrijp niet waarom dat 
andere gjed is ma r ik voel in mijzelf dat gij God zegt dat het 
goed is» Daor gaat het eigenlijk om» In deze wereld probeer je 
alles te beredeneren» Je probeert in deze dagen alleen alles te 
plannen en hoe meer planning er komt» hoe meer wanorde» Het is een 
zeer geordende wanorde» Maar heel vaak verdringt werkkracht in 
papier» verdringt plichtsgevoel in het opeisen van rechten» is 
eigen waan belangrijker dan dienst aan anderen enz» Gaat U op de 
grote verkeerswegen kijken dan kunt U het zien hoe mensen alleen 
omdat ze in ©en auto zitten en menen bepaalde rechten te hebben 
hun eigen leven en dat van anderen in gevaar brengen» Jezus zou 
dat nooit gedaan hebben» Jezus neemt risico"s waar wij misschien 
voor terugschrikken» laar hij neemt die risico's omdat hij weet 
dat ditjuist is» Wij moeten handelen volgens wat wij innerlijk 
weten wat voor ons juist is» niet wat voor een ander juist is. 
IJ zult zeggen in deze dagen probeert iedereen verstandig te zijn. 

Een mens is een -.«san waarvan het verstand eigenlijk 
maar het kleinste deel uitmaakt» U denkt vaak meer met uw maag 
of andere lichaamsdelen dan met Uw hersenen» Al beseft IJ het mis-
schien zelf niet» U denkt met wat U hoort en gelezen hebt» in 
een of andere gazet» en niet met uw eigen waarnemingen» 21© her-
senen die redelijkheid die logika zijn zo belangrijk niet» Wat 
belangrijk is» is dat je één geheel bent ais mens» D»w»z» dat je 
gevoel» ver tand» je innerlijk weten altijd bepalend moet zijn 
voor wat je bent en doet» Dat kan heel veel vreemde dingen veroor-
zaken in deze tijd» Ik kan me voorstellen dat de een zegt» maar dat 



is zondig dat kua je niet doen. Wanneer ze hun eigen weg daarbi-ï 
werkeli jit volge®, is voor hen het de beste» Jezus kSmt liet op 
Y f ï Z ™ T r e* e t e brengen, hij zegt het zelf. Ik kom niet om & 
de vrede te brengen, maar het zwaard» Maar bedoelt hii daarmee 
nu waarlijk dat hij de strijd gaat brengen, neen» H ? j % e d ^ t 
daar alleen maar mee dat wij de strijd niet kunnen ontkomen» 
zolang als we mens zijn» Zo is dit in deze dagen» 

ïï zult aan een behaalde hoeveelheid striid niet kun-
nen ontkomen» want IJ bent mens» En de wereld in deze dagen h.anïï 
in een heel wat wankeler balans dan de meeste beseffenf^lgend 
t i l i ï w f r?0A7g Z ± ^ > dÜ ^ e l i ^ e gevaarlijke krisis die 
komt in begin 1967, en dan hopen we maar dat ze niet zo eevaorlilk 
is als di® er het afgelopen jaar zijn geweest. Maar ü leeft hier 
op het ogenblik op een vulkaan. Wanneer alles menselijk red«liik 
gebeurt» dan is er over enkele jaren een wereldoorlog', dan is over 
een eeuw misschien nog wel een stam over die hier of daar rond-
trekt» tekeningen maakt in rotsholen en eindelijk als oermens 
wordt uitgekreten door een nieuwe beschaving, een nieuw ras» 
Daar hebben we geen behoefte aan. Moeten wij dan dansen op de 
vulkaanr <J@ kunt de wereld niet veranderen. Maar wat je wel kunt 
veranderen is je eigen wezen, je eigen denken. Je kunt proberen 
om ain die innerlijke stem te gehoorzamen» wat zij ook ze^t» Dit 
wil niet zoggen vindt ik» het leuk of niet» maar vraag is dit 
goed, ja is dit nu goed dan doe ik het» 

Weet IJ hoe een oorlog begint? Ben oorlog begint nas 
goed wanneer iedereen vrede begeert, maar daarnaast iets"wat hii 
niet heeft en wat een ander wel heeft. M#n begint dan niet met te zeggen ik Mal het met geweld nemen, dat is zelf in de oudheid niet 
zo vaak voorgekomen als ü denkt» Heen men zoekt eerst naar een 
middel om er door handel of ruiling aan te komen ma«r men vindt 
daarbij dat men zelf onvoldoende voordeel heeft. Daarom ea^t men 
proberen met by, ©pionnage of met sluikse handel» men ga*t die 
dingen overbrengen, D^n komt er een ogenblik dat men zegt die ander 
heeft een monopolie en dat is niet gerechtvaardigd. Ik ga dus 
zijn wetten breken. En dan zegt de anders ik k^n dat niet g-dogen 
ik neem ieder van U die de wet breekt die ik heb gesteld. Dan " 
zijn we er» dan gaan we zeggen het is onaanvaardbaar «"at een ander 
ons als volk een wet wil stellen, Wij moeten ons daartegen verzet-
ten en g a m we kijken wat de ander aan lelijk® doet» En omdat we 
niet gelijktijdig in de spiegel kijken tanen we ons dan zeer 
verontwaardigd tonen over alles wat die ander doet en heeft gedaan» 
Dan zeggen we het is beter dat zoeits van de aardbodem verdelgd 
wordt. En dan zeggen we ja, wij mogen niet aanvallen want oorlog 
dat is toch. eigenlijk niets, we moeten vrede hebben. En dan pro-
beren we vrede te sluiten terwijl we de ander haten. Gedachten-
kracht. De hele menigte feaat denken, de Russen zijn slechte» 
de Amerikanen deugen niet, de Belgen zijn gek enz» En wat gebeurt 
ery Door die gedachten gaat men du» het kwade van die ander 
steeds beter zien, men krijgt steeds meer achterdocht en dan komt 
er een ogenblik dat je zegt» ja nu moet ik de eerste slag slaan, 
anders slaat hij, Dan zegt men ik moest wel slaafe» anders had 
hij mij al verslagen met de eerste slag. een slaat, de ander 
slaat terug» wat hebben we dans oorlog-

Maar wanneer we nu eens niet zouden handelen naar 
deze verdenkingen» wanneer wij ons begeren nou eens niet zouden 
gaan richten op wat een ander Is of he-ft, maar alleen eens zóuden 
proberen om in onszelve het licht te vinden en de kracht om het 



80 
te produceren» of desnoods te scheppen, zoals we roeien dat het 
noodzakelijk is, Dan zouden wij gebruik maken ran een kosmisch 
licht dat niet alleen uit de kosmos komt en de a^rde beïnrloedt 
maar uit een kosmisch licht dat ook in ons leeft» Dan zou er geen 
sprake zijn van eenvereld die door steeds rerschillende golringen 
van kosmisch licht wordt getroffen» waaraan we onderwronen zijn» 
want we kunnen uit onszelf putten uit dit licht zoals het nodig 
is» en precies da r die kracht vinden die we nodig hebben» Van 
slaven kunnen we tot meester worden» maar dit meesterschap beta-
lende met een afstand van agressiviteit» een afstand van bezit» 
een ontkenning van veel van die persoonlijke verplichtingen en 
rechten die een maatschappij bouwen» Dan moeten we ergens anar-
chisten worden» Met als Jezus toen, 

Misschien dat we dan in onze eigen tijd evenzeer 
gehaat en veracht worden door de rechtvaardigen» als Jezus eens 
door zijn tijdgenote»» Tijdgenoten die hem zouden willen zien als 
een clown» als een oplichter als een man die zich alleen maar 
verzet tegen anderen» Als e^n gevaar voor de maatsclprappij» als een 
dief een aantaster van het gezag» Iemand die heult met de Romeinen» 
Dat hebben ze ook van hem gezegdy ze hebben hem van alles na^r 
het hoofd gegooid» En toch wanneer nu zo dadelijk het ge?en Kerst-
mis gant lopen» waar denkt dan iedereen aan» a-rn de geboorte van 
Jezus» Dan denkt iedereen eraan hoe goed het is geweest dat hij op 
deze wer ld leefde» dan roepen we allemaal hij heeft ons verloste 
Wij begrijpen niet eens *at we het onmogelijk maken om ons te ver-
lossen» Want Jezus verlost niet en lijdt niet voor de schuld vaa 
en de last van de hele wereld zonder meer» Wonneer we die stelling 
willen poneren» wil ik ze accepteren» Maar dat is niet het enige» 
Dit zou voor ons alleen van kracht kunnen zijn wanneer we zijn" 
weg volgen» wanneer wij ons terugtrekken uit vooroordelen» be-
goochelingen» voorbehoud en daarvoor in de plaats vinden de stem 
in onszelf waarmee toch uiteindelijk de eeuwige kracht ergens 
ons leidt» Wanneer wij ons niet meer willen binden aan menselijke 
wijsheid alleen» maar in een eenheid van innerlijk leven» gevoels-
leven8 stoffelijk leven» willen komen tot een bestaan dat voort-
durend waar en waardig is» de kracht die wij in onszelf kennen» 
Dat geeft het zelfs niet eens of we God erkennen of niet» Laten 
we desnoods zeggen» we zijn mensen» eendagsvliegen in de eeuwig-
heid» Dat maakt geen verschil uit. Wanneer wij als mens leven» 
beantwoordend aan die mens in onszelf» dan beantwoorden we aan 
die God in onszelf» en dan spreken wij misschien over humaniteit 
en we putten uit datfene wat men licht noemt» wat men God noemt» 
eerste oorzaak» Het is niet de formulering waar het opaankomt» 
Het is de innerlijke aanvaarding van de waarheid. 

Het lijkt me een onderwerp ©m over na te denken» 
En als ü meent dat de evangeliën en de bijbel de letterlijke 
waarheid zijn» zoals God die geschreven heeft» och dan kan ik 
meteen van mijn vrienden zeggen? schat de mens "Gèda bereiking59 
als auteur wel heel erg laig» Het is niet zo bedoeld dat wij 
letters vreten en tot dode woorden worden» We moeten levende 
mensen zijn. Daarbij kan een bijbel» maar ook een choraal» de 
wijsgerige leringen Lau-tze ons helpen. Het ga-̂ t erom jezelf te 
vinden. En nu we vandaag in een kleine kring bij elkaar zitt -n» 
is het misschien goed om daar nog eens aan te herinneren» U 
komt hier omdat U iets wilt horen, iets wilt leren» Dat is heel 
prettig» maar aldie woorden hebben absoluut geen zin wanneer U 
ze beschouwt als een soort verlossingsboodschap buiten U om» als 
een soort persoonlijk voorrecht roor U alleen geschauen» als 
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iets wat mooi is zonder meer» Pas wanneer ü begrijpt dat dit alles alleen maar iet® is om over te denken» mee te worstelen tot 1e 
jezelf gevonden hebt» dan heeft die avond werkelijk zin en bete-kenis o 

Geloof me ik kan ü heel wat sensationeler dingen 
voorzetten» opzienbarende dingen desnoods» maar daar wordt U 
niet beter van. Wanneer wij innerlijk ergens gezamenlijk lat ene 
f}ïvV rï e ï m S n£ J 1; G 0 d ï e l k o p öan zijn wij gezamen lijk deel van het Koninkrijk Gods. Wanneer wij dit leven dfnziIn we niet alleen maar vrome brave mensen» en dan wacht ons niet 
alleen maar een heerlijk hemeltje? Neen dan zijn wij nu ot» dit 
S S ? ™ J?™ T a n ®eUWJ§helS- E n d a n p u t t e n w i3 Uit krachten die buiten tijd en ruimte zijn» Dan leven wij waarden die schijnbaar alleen een droom zijn voor een hiernamaals» nu, En dan ben Ie 
!Ï!rïT 9 heldsrhorend» dan kun je zieken genezen en duivelen Uï ö a n ^ ^ ^ e ^ n doen. Maar om "die dingen gaat het 

ni-t het is maar een nevenverschijnsel» Het is hetzelfde als 1e ' 
zegt» als een auto goed is, wanneer de portieren goed sluiten en 
er niet op let dat er eerst een motor moet zijn, die lonen moet dat 
er wielen moe oen zijn die draaien» beweging die komt vanzelf wel» ' 
wanneer we er voor zorgen dat het motorisch geheel» de stuwkracht 
xn ons eigen wezen eerst op de juiste wijze reageert» Dat heb ik 
willen zeggen. De stuwkracht van ons wezen is het onbekende, dat 
we God noemen» het is een waarheid die we niet helemaal kunnen 
beredeneren maar die we steeds weer aanvoelen, die in ons spreekt 
maar die we toch niet eens onder woorden kunnen brengen» Dat is 
de zin van ons bestaan, dat is de kracht van ons leven» dat is 
onze weg tot wat ze verlossing of bevrijding noemen. 

Ik heb ü dit allemaal verteld» Als U vandaag of 
morgen» het is heus geen slechte bezigheid» eens de evangeliën 
te pakken kunt krijgen en U gaat erin lezen» most ü eens letten 
op de hiaten» Dan moet IJ zich eens afvragen waarom die hiaten er 
zijn» dan praat ik helemaal niet over die anocriefe evangeliën 
die er ook zijn, over al die le-rstellingen die geheim waren en 
waarvan een deel in de kerk wel bekend is» maar voor het volk 
gevaarlijk worden geacht» daar praat ik niet over. Ik kijk alleen 
naar de hiaten en probeer te denken wat ligt daar tussen. Ttrsen 
de regels van die evangeliën vindt je een hele hoop richtlijnen 
voor je eigen leven. Niet in de woorden» da-.rtus-en in het begrip 
begrip voor de mens die daar ga t» voor Jezus» de apostelen voor 
de leerlingen» Maria de moeder» voor M gdalena de danseres» Probeer 
te begrijpen wat er tussen ligt. ü wilt allemaal gra-g meer zijn 
meer kunnen» meer bereiken» U kunt het» Wanneer de anostelen 
zol! m onbfe&ouwen middenstander met eigenwaan en stevige vuisten 
als Petrus» zoön niet al te helder denkende man als Bartholomeus 
wanneer die uit kunnen gaan om wonderen te doen» kunt U het» 
Wanneer die God kunnen vinden» kunt U het. Wanneer die een 
duivel uit kunnen drijven, kunt U het» En denk nu niet dat zij 
het alleen konden omdat Jezus daar was» er zijn anderen geweest» 
door alle tijden heen» die het ook hebben gedaan. Kort geleden 
nog is een pat?r gestorven in Italië die 5-6 keer verplaatst wer$ 
alleen omdat hij duivelen uitdreef, en ziek-n genas» en dat baarde 
teveel opzien. Die hysterie» zei men, is niet goed. Maar hijcteei 
het/ En wanneer degenen die zijn oversten zijn»spreken over 
volksmisleiding» hysterie» gevaren voor het geloof, dan hebben 
ze misschien gelijk van hun standpunt, maar ze vergeten een ding 
wat die man deed in de jaren na de oorlog tot 1962 toe» was niets 
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het leven. hulpeloze pionnen op een schaakbord Tan 

mee aoeten met^a^r? w f J i / a f ® J c i n d « t 3 « aan het handje 
M e eeuwigheid lJatt * 
welke vorr» of werald we kennen? Met k e eeSwLSId tanend 
volwas.cn sijn. Niet a a„ o n s o m G o a te cor?St?en! S ^ i ? L . 

Qnr* r 4» rZ f , ' ana<_ren te Tertellen wat ze doen moeten» unze ta^k Is om te leven zo goed als we inrar»»* +• ' 

£ ï ? f fantasieen op gebouwd en dit ia een werke-lijkheid» Dat is niet iets wat ü in de kerk ! beetle iwator- . .x;: u c f e r K gaax nalen met een T 1 J 1 wijwatero Dat is niets wat U v:ndt in «en s»lrramM+ + lu iets wat ü vinden moet in Uzelf» sakrament, dat 

werkelijk ^ ^ ^ ^ 

Dan pasCkrïl£t SSt'SiS*ml W 1 ? * ™ ander g X o ^ h a o , ü L n ï Zi?° i e z i n vim-ner in de uiterlijkheden»" P a t s e r en priesteres zo goed als ieder di^ 
S'JiJi1?; U z e l f öraag? bent T7door lof aangepakt en ge z laf do Profeten neifen vroeger nooit gekozen en ^zaïfd zJ 
waren er. De ware prietsers zijn nooit nllchtig in?4lil en aaS 
plechtige riten gebonden, 2e zijn ontstaan niemand weet hoe ze 
zijn gegaan, niemand weet waarheen. Wij zijn d?Srielsers™ 
We zijn de nriet.era van de mensheid» WanneL wil die Jnne?ï?1ke 
d^kracht die in^et ^ ^ + a r , l n h e t voor ons verborgen liet» in orm^'if 
d i e C i n ons we rkt f ï °"8 m a f r 
«ie xn ons werkt, als datgene wat ons maakt tot wat we zl-lw Wezens meer dan dieren» bezielden» die l n zich me?r dLSen dan 
:raiahetJzïlSdïeer^?"inga ^ ^ t u i g d e n , die Sve'r dfSle'gjd 
oorsprong ^ eïi a l i e heen terugreiken tot hun eigen 

Goeden avond vrienden. 


	EEN PRAATJE OVER JESUS
	De waarheid van het Licht, praktisch gesteld in eenvoudige regels


