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BIDDEN. W12UC/CT UI DOnHrj?. 

Bidden, werken en beleven zijn deel van hetzelfde. Vele mensen denken dat bid-
den een kwestie is van woorden stamden. In feite kun je pas werkelijk bidden 
wanneer je een eenheid beleeft mot iets anders, iets hogers misschien. Het ge-
bed is dus een erkenning, een waarneming, een actie van jezelf uit en daar 
hoeft geon woord bij te pas te komen. 

Wanneer wij kijken naar "werken", dan staan wij preoios voor hetzelfde 
feit. Hat is werken? t,'erken is arbeid verrichten, ja goed, naar wat is arbeid? 
Arbeid kan iets zijn dat je niet graag doet, het kan iets zijn wat je wel graag 
dóet, Hot is in feite woer beantwoorden aan de wereld en, als hot even kan, 
volgens je eigen wezen. Je kunt niet leven zonder bezigheid en vanneer je be-
zigheid hebt dan kom je ook vanzelf tot nrbeid. 

Den hebben wijl "beleven", ja. Op het ogenblik dat je ergens intens mee 
beaijr bent, beleef je het. Dus deze drie onderworpon zijn inderdaad zo dicht 
bij elkaar, BO met elkaar verwant, dat je zo onder één hoofd zou kunnen samen-
vatten. Bidden heeft voornamelijk te maken met CJod, zeker. Haar arbeid den? 
Wanneer je werkelijk arbeidt, volgens datgene wat in je leeft, den is het ook 
ergens een oontaot met Ood. Eon arbeid, werken, kan dus bidden zijn. 
En "beleven"? Hoo kun je iets beleven, werkelijk doorleven, wanneer je geen 
oontaot hebt met de worold? 

De belangrijkste dingen, zo zegt men altijd, is communicatie, dus het ver-
mogen om elkaar te verstaan, elkaar iets mede te delen. En dat geldt niet al-
leen voor mensen. Wenneor je goed bent met planton, dan kun je planten verstaan, 
je kunt ze bogrijpon; je voelt aan wat zij eigenlijk aan behoefte hebben, vrat 
hun fouten zijn. 

Wanneer je workt met metaal, r/ïet hout, met ijzer en je doet het werkelijk 
goed, dan vool je je materiaal aan; dan zegt je materiaal je iets, je ondergaat 
het. Eh hot is het endergaan van andere dingen waaruit hot beleven voortkomt. 
Maar een bolevon zonder aotio is wel zeer moeilijk denkbaar. Misschien dat er 
iemand zegt: Ja maar je kunt toch mediteren of oontcmploren en tot een beleven 
komen zonder dat er aotio is. Hou dat had u gedaoht, maar om $oed te mediteren 
en goed te oontompleren moet je wel' degelijk arbeid verzetten on heel vaak kunt 
ge dat niet alleen en heb je or zolfs hulp bij nodig. Het is wel degelijk werken. 
En wanneer dat werken gericht is op hot hogere noemen wij dat.dan maar: bidden. 

Hier zou ik oen paar opmerkingen willen maken. Eerst over bidden. Mis-
sohien spreekt u wel eens met God en dat is bidden. T!a?.-r do moeste mensen zijn 
voortdurend bezi& om God te vertellen wat zij nodif- hebben en zij geven hem niet 



• e e n E d Q krJls o m aal1 woord to komen. Kijk oen,?, elke communicatie hoeft 
twee partners nodig. Wanneer ik spréel; tot tJod, moet ik ook lcu nen luisteren 
naar Ood. Wanneer ik spreek mot de wereld, dan noot ik ook kunnen Ivinteren 
naar wat die wereld mij te zere,™ hoeft. Sr ia altijd een wisselwerking noodza-
kelijk. Wanneer u bidt, richt uzelf op God. :óeg desnoods wat u to zeggen hebt, 
als u dat wilt, of doe, ter ere Gods zoals dat heet, datpene wat u voelt dat oP 

dit moment juist pf goed is en wacht dan. Dan kan hot antwoord in u versta™ 
worden, want dat is er wel, maar de meeste mensen igaan er aan voorbij. 

Wat werken betreft. Heel vaak denkt ut 'Jij werken om te loven en sommige 
raenstót denken dat dó arbeid iets heiligs is; wanneer je niet werkt deug jo niet. 
En dan wordt dat werk omschreven in een heel nnuwe sin volgens de gebruiken van t' 
de gemeensohap. Jé moot iets nuttugs doen voor do gemeenschep! Zeker. Haar een 
dichter die dicht, doet ook iets nuttig voor do gemeensohap, ook al zal de ge-
meensohap dat als zodanig waarschijnlijk niot zien. Do tijd dat grote dichters 
besohouwd werden als dwazen of kloino tsohurkjes, ligt nog niet zo ver in het 
verleden» En tooh, wanneer je kijkt wat do dichtere hebben gedaan voor de we-
reld ; zij hebben inhoud gegeven aan haar cultuur, zij hebben de mensen een ' 
achtergrond gogoven om zich tegenaf te zetten. Of hot nu een romancier is of 
eên dichter, het zijn mensen die oen achtergrond geven en dat is werken! Werk 
is dus niot' zoveel uur per dog bczigzijn en daarvoor dan beloond worden mot je 
dagelijks brood. .Arbeid is deolnemen aan hot wordingsproces van de mensheid en, 
indireot, van do gehele schopping. Hot is helpen om te verwezenlijken. En ook 
hier moet jo kunnen luisteren. 

Ik heb het zob'ven al gozegdi Iemand die met materialen werkt die zal pas 
•werkelijke goede resultaten bereiken, wanneer hij gevoel heeft voor zijn materiaal 
wanneer hij a.h.w. hot materiaal kan uitlui storen, kan ^eten wat het hem te ver-
tellen hoeft. Sn dat gaat niet alleen met v -ordon, dat .-at met tekenen ook; 
een hond of eon kat spreekt wel degelijk, en oen vogel ook. ƒ11oen zij doon 
het mot gebaren, mot stereotiepe klanken, -:et b .paalde lichaamshoudingen. U 
doet hot nu toevallig mot klanken. 

V'ïi zo is het eigenlijk mot do hole wereld; die hele wereld hoeft je wat te 
zeggen. En "werken" ih do goede zin ven hot woord* nu niot bekeken als do so-
cial e slavernij die economisch wordt afgedwongens dai is hot oen antwoordgeven 
op wat rond jo is. Maar vrat is er rond je? Wanneer wij geloven in een God, ge-
loven dat die God allo dingen geschapen heeft on alle c'ingon in stand houdt, die 
ook alom togenwoordig is, dan is dat God. Hot is niet zo dat ergens ver weg een 
God troont en dat rond je alleen maar de slechte:1 wereld, hot verderf en de dui-
vel rondwaart. Het is zo dat in alles wat er is en bt staat God tegenwoordig is. 
Dus wanneer jo werkt, wanneer jo antwoord geeft op de h ahoefte die je ziet in 
een wereld, hoe dan oelc, dan bidt je, dan antwoordt je aan God, Sn het wonder-
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lijke daarbij io dat ju dan eigenlijk pas begint te leven. Hoed voel mensen 
denkoni Ach het io heol mooi ris het bi j'de thoorie , een drcom kan blijven en 
de roet aoh dat zien wij dan «el weer. Ja natuurlijk, maar wanneer u oen heel 
theorioboek heeft uitgewerkt, misschien over her herstellen van oen TV., do con-
structie van een motor of iets dergelijks, dan kunt u hot niet: den is hot een 
kennis die zonder betekenis? is, er zit geen wijsheid in. Maar op het ogenblik dat 
je ook geleerd hebt het te doen, of misschien eerst hebt geleerd om te doen cn 
don om te bogrijpoi, dan ie er ee-i integratie van konnis en «r.ogelijkheid; dsa 
sta je riet los van die wereld, dan sla Ie in die wereld, dan cele- f je wat je 
doet. % daarmee moet je, in wat je doet, proberen er te g&an. Hat ia niet al-
tijd even gemakkelijk. Er vüi jn ook ogenblikken dat je 2egt? Ach ik s:c; i het 
liëver naast mij neer, ik krijg geen erkenning, ik krijg niets-. Een' ander ogen-
blik zeg je, ja waarom zou ik het deen, eer; ander wordt er vós] beter voor beloond. 
Maar gaat het daarom? Wat krijg je se]f uit wat je dcetV Mist vrat sou .je vil-
len hebben van de wereld, van. de mensen of van (.led, .?.a rs "ai krijg je zelf 
wanneer je iets doet? Je beleeft! Beleven dut 1c: een ondergaan.. tekeï-, ze.er 
het is nog veel meer. Het io npr@fr.en wet de werkelijkheid; bet ies de dromen 
die in je bestaan, de denkbeelden, de va.go kennis die je bezit, omzetten iw iets 
wat voor jou reëel is, tot het hele al tot jo cproken kan, 

Eh daarom iet wanneer jo werkt, wanneer jo bidt, ho« r.iot b-jlnagrij!: dat hot 
allemaal precies gaat Koels jo graag zou willen. Hei is allo^n belangrijk dut 
jo daardoor ir. jezelf' meer ga-t $:ien «n moor gaat b.n grijp en. Vol 0 mensen vin-
den waarschijnlijk dal je meer moet bidden, weer mar ftc ksrk gare». Maar blijft 
dat niet vaal: een holle vorm? Ik fcob niofcu ïügoü iemand die naar oer. fcork gaat 
omdat hij zich daar het dichtst bij 9c d velt, «v. dan di« Üod eerlijk belfort, 

, tot die God, spreekt en dan luistert,, wacht t>£ die (Jcd iet 3 te jegg^n hie."t, 
oen kracht tc geven heeft, of a-lleon i"?,nr r-o.isatio mitvsohion vnrr ge3.uk of 
van verwachting of ven gespannenheid. 

Maar aio je gewoon iormalistiocii nfimosir b nc. allo formules M'Vjp.'odikt, 
wat heb j« er dan aan? Als jo oen mi t-mf fcr bi ivoont en ie bont nog so ver dat 
jo eerst kijkt of riet in wat vuils -uit knielen, wanneer Ce co .10 eer at Ie 
kont, nou dan kun jo noi zo goed vcgbH.jvw. "Don bidt je ai.et vi-rkel ijk, dan 
'oen jo niet actief in het gebeuren, je ven*, t -r! j.t r-n je beleeft h :.t ook i at-; 
hel hoeft io niets to ccjgon. Bo dingen hebb' n :jo p.-s i vts t seggea r..reer 

l r.ij voor jou loven hebben. En of dat rv 3jMot;rv.r.iel: i« of ••.Gz.-.rt ef Beethoven, 
wanneer het jo itste oegt, wanneer j • i r rirr 'V:' t j-, antwoorden. Nu 

• denk je misuohion dat dal dwaasheid is, da-» e<; • r.«n«ij V-ie r ken bidden in een 
concertzaal dan in een kerk' En toch ie het waar, .T h '.:• t; r 1 rosegdr :idden 
is communiceren, commuuicorcn me. het, hor-er--., i» \ ::r:< ~T "ij i 1 .•".•1 concert 
onszelf enen kunnen stellen voor b-*t ; '.>;"' r * ' 4 1 :> n'.-r ].' on r'"roei kunnen 
krijgen van: nu kan ik verder, i" er kr.-r.ht 1' 1 •-i i een ander 
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inzioht gekregen* ik ben volledig ontspannen.; m> lcan ik weer iets 
dcen0Dan heb je eigenlijk gebetion. Ik vind het zo wonderlijk dat de 
mensen bvbc. xvel spreken over de-wonderen Tan Leurden on dat zij niet 
spréken over do wonderen die ergens anders gebeuren zonder dat er ieta 
religieus bij betrokken is, V/3.) spreken o e r de gebedsgenezingen van 
bekende ge ros er s „ zij spreken niet over drie eigenaardige gewone dingen 
die elke dag gebeuren s een mens die ineens zijn hoofdpijn kwijt is, 
een vrouw die ineens geen last meer heeft van migraine,, Waarom niet? 
Waarschijnlijk omdat de mens het beeld "an,, buiten mij om8 ^oor zich 
nodig heeft om iets belangrijks te maken. Hij wil niet zelf deel zijn 
van de zaken wil niet reëel werken3 arbeid verr±chtenc Werkelijke 
arbeid I 0 ja» hij wil wel op een kantoor zitten een aantal uren, hij 
wil zich wel moe maken al* hij er een behoorlijk salaris voor krijgt 
en hij wil zelfs wel eens iets beleven, i.-ets meemaken,, ieta anders „ u 
weet het t iets ander? Is ook wal eens leuk. Maar hij wil wel deel het 
ben aan,,, Reëel deel hebben aan het totale gebeuren^ want je staat 
niet in een afzonderlijke schapping als een afzonderlijk ""ik1". Je bent 
een deel van de totaliteit ? .in die totaliteit hesb je eon bepaalde 
Waarde,;. Je zraudt kunnen zoggen je bent één deel van. .een groot' geheel 
maar Je kunt pas bewuste deel zijn, wanneer IVa op het geheel kunt rea> 
gerenuWanneer je uitgaat van wat Je als klein deel voor jezelf op dit 
moment wil0 maar uitgaat T>an datgene wa; voor het geheel de betekenis 
van joww wezen kan bevestigen. Je rnoefc jez^J.f waar leren niaken0God is 
in alle dingen ?, wanneer °k werk, dan werk ik met God,De kracht waarme 
ik werk, is de kracht die God mij geeft -Datgene waarmee ik work, dat~ 
gene wat God geschapen hoeft-. En datgene wat ik voortbreng» is datgene 
wat in do goddelijke mogelijkheid ie- vastgelegd-Hoe nieuw ik ook denk 
dat is hetcWanneer ik het beleef ais deol van de goddelijke kracht „ 
dan weet ik s ik ben eigenlijk alleen maar de vertaler van de eeuwig-
heidfik maak iets waar maar daarin onderga ik. ook hét eewige0 

Laat ens een voorbeeld nemen s u krnjlj naar een muzeura gaan icaar 500 
grqte doeken,, van alles door elkaar. Nu» komt n bij één doek ? dat doek 
zegt u iets, u bent getroffen. Op het ogenblik dat dit "'getroffen" zijn 
ontstaat o Kieuden wij kunnen zeggen ? er wordt een mogelijkheid gescha-
pen, want dat is een aspekt van het goddelijke 3 van het tptaol dat 
door een bepaalde mens in zijn bepaalde •••'•i.zie dan toch tot uitdrukking 
is gebracht „Ga ,|© nu zeggensik rJ nd het mooi en je loopt door, dan ge-
beurt er niet sMaa?r wanneer je nu rustig gaat zitten en je laat zo eer 
geheel cp je inwerkenP dan onfrdek je ineeno ? hé, ik ga iets beleven, 
er vormen zich in mij allerhand als nevenflarden allerlei optrekkehde 

gedachten, ik heb een gevoel ik ben verrijkt. En met die verrijking 
ga je -tag dan zog je : Ja ik moet torh t»elf ook iets doen en missch 
dat je dan alleen eon ander trakteert op een pint bier of dat jo rais-= 
schien een gro ce geesteli jb̂ e ar'o m d bag;. v.a iuon liw t^r ; 



5 -
ieU doen, Beleven dat niet samenhang 

«*>.«*« ^ L ; ;tev: r ™ onte*w 
- — « ik hiermee mi3n vteie Z Z ^ Z T ^ " ^ 

hierop? gemaakt. Zijn er vragen 

- - - ~ 
Antw. Ik geloof dat je "bidden tof rwi» 
• loa e 6 M J ^ Z l l l , z T I T . r t o t 

ik ^ f c mtvom voor r n " " • " " 

^ « w * « — T * ^ 

viM. w ^ TOor ^ : , 1 ? 

'**••*>" t m i * t. sijn. Sen g e h e d W „ i 1 n 1 r et h 0 e n 

ie .et „eg te houden, to b l i j f ^ T T ~ ' 

t « « M * het, 4an . iet! ' T T . T 
he«ft 11 J 'OOJ i n plaats: dat 
l l r l T '"* 8 0 i S h G t « » * » « J aigenïi ik 
Wij denken dat niemand ons hoort, wil lcurnen h»+ + • 
toch "Verandert er iets in ons dn- w *** ^ * ' 
w i i , 0 W w w o o r uitgesproken, zijn rfij veranderd, fiio Teraadaria? ip eiwniift , L H C3.gonj.xok fiefc antwoord op een .o-ebed Do 

0 1 8 8 0 1 1 3 , 1 a o a - - - - - e e t L h ! duiiiijk 
e «aen, «cd ever*. « t J hoeven „int „ r «é« te d a B t w r e , „ J 

aeegea. o dij eod die in d 0 b t » i a , . 
H, ( ,„ . , * n 3 H * M »» ',5> hcranlen natuurlijk, maar Hij ie eofc op aardej (fed in areaal. I--•! . . . ' t'3"' h e b b m i®*" >«dig van een mannetje 

tr I " " ° C n' ' M ^ vaarau one een 

bet voor u.eH, maar formuleer het ooh. Jer* h»t ,v,,.t , ° 
„rtt 'h.t .é». . . . - alleen, prevel hot deenc :do, 
m * het, BchreeuH het of ^ hot; ,enne„r niem^d het hoort, „anneer iederoon 

L t S w H ' 1151 3 0 6 1 n" a t m ^ ik een 
: 7 f Jfn- Wa4 lk « olUm 90 maar, er t o t 3 

^ ' l 8 i S ^ 4 W 1 - r m ,e„ iete en het ^t-
«oor Ugt dan aiBenU.,k al in ^ , „ f t l n en daardoor krlfe 
,1e krachten en mogeli^kher'é" , 
tain+ :• t , ï e t R wat ^ «elf bont en kunt» Is dit voldoende? 

Broeder, ao«te» kunner zeggen «at werken, bv. .,3eh uiten 
Antw, Nee, kijk eenSf S1ch uiten dat is ook inatinotief, daer behoef'je dus he-
iftraaal geer, d.el aan te hebben ,„ ik .-gge, dal ' W W iets is dot .Je dus 
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éöft wel bawuet arkent} wat je ervaart-* Sr zit een doel aan trast* Het ie niet 
i-std wat 'natuurlijk gebeurt omdat het nu niet anders kan» Het is doodgewoon iéts 
waarvan ik w®et5 Eet heeft e*a betékenis* ook at bos'of ik die maar va eg* Ik 
dat Vöór. die betekenis, niet voor de arbeid of hot feit alleen* Dan hebben wij 
dus werken, in de ain ttaaria ik het heb 'besproken* Xe dat duidelijk? 
Vr* • Zijn Kassagebeden andere? dan persoonlijke geboden? 
i&i%«.. Ja, die sijn uitdrakkoXijk anders, Kijk, aaaaagebeden eijn geen *eht.a• ge-
beden* • ïa de maesa bidt je »i»É<sKie» wel tot god,. maar in feite beantwoordt je 
,fCMt tóaeaa» aorder «eer an j<- wordt gedomineerd} er ia een aekare sugestabili-

dia in & massa Mflflonder sterk tot uiting kómt» Je or.dargaet datgene wat 
Sa Saaca 0SrfUWgaat> Ih* Sa opr?.k« van «on emotionele ksnd. waarbij bet gebed'---'•-

aan bijkottstiskaid 5»| er is nprake van een gaaaaanlijk© uitetralSng• 
die'^van da teenaen uitgaat m die cjat vsnait God fcottt, maar die voortkomt uit hun 
cndirling tijdelijk hstteortiêoh^ja, mot 4Ga. dankbeeld of één dool op de voorgrond. 
J&a&'̂ ëalt u séggenj ffesa 6ed daer »Aet op aatmordw? ïfatnurlijk kan <fod bet 
li&afeMébad *n*iro«tfde»-, daar sant bet niet om., /faal' bot antwoord van die Gód zal 
»ó&$t.:-Ho*i sórsoonlijka antwoard lecrnnm Rijn. Wannsar rln hole itenigta bidt* dan 
brsnï-s Bi2 aishsalf endör één ncaaei* en flod kan alleen ©attfoorden op het aivaëu 
waarej) wij de bada* da Waafl uitspreken» TI<vt ie «en wisselwerking en de raasfia 
^draagt aidb dan als am omvlêltk poruoónlijkheid, als één persoonlijkheid èh 
niet hX$ aan reakö ?an individuen* Ale in ?er_ nani^té, elk individu bidt voo* 
üioh', -vanuit Biobaalf en oprecht, dan io er voor olk een afzonderlijk antwoord, 
••San is er voor elk een afzonderlijke erkenning, raattó» dan ontbreekt de vreemde 
sfr.otiefi.eliteit die das* juist bij het jnasasffabad, se sterk naar varen komt» Dan 
blijft hst persoonlijk besef gehandhaafd dat juist in do massabijeenkomst tijde-
lijk Verdoezeld wordt» de rede?), zowel als hst eigen geloof treden niet op de 
achtergrond* ,41»? s« persoonlijk b«atf dan ie bót jouw gesprek met Oodj ai* het 
fm maseagebed ie dan is bet bet -reageren elft één cel uit aan complex lichaam 
m &Wïkm dat liohaöm «stwöcrd maar jij cis cel mlt dat antwoord niet 
peï-eóenUJt «stirn en beleren, je kunt ar hoogst en e een uitwerking van alen. 

Krö<?dar bent u ia dit verband akkoord dat ga&aebtan krachten afijn, eobep-
peüdè kracht en dat hoé meer «e»a«r. daaslfde gedachtan hebben» in positieve of 
negatieve die verwezenlijkt- trorden? 
Aftttf. Ja, dat kun jé inderdaad aèggen» Bat U eelfe een deel van ons werken, 
V:aat * fiodFB irt4 bewast hendelen, duf ®*n"actie ro1.vca.ran dia niet instinctief 
uit dnéawair of uit gewoonte géborén werdt, dan moeten wij ee*et een beeld maken 
van datgen* wat wij gaan. doan, ook cl bc*effen wij dat niet. Wanneer je, aegti 
tb Xioht mijn axra cp, dan heb je dus alleen één beeld. De oomplese werking die 
daorbiSkctit w alle ss-ianraaaU *m«* ia iets inatirctiaaf, dat doet het lichaam 
wat iijn c*e«mmr* ITtór het opheffen van dia ajw is dus bewuste arbeid, in 

ain*' En zo soa Je kunnaa sreggfin? «ednehtan Pijn in da ©«rata plaats de ba-



sis van alle sohepping, zelfs van de zogenaamde toevalskunst, omdat ook daar 
de gedachte eerst de mogelijkheid conoipioert, waarbij hot toeval dan misschien 
voor vorm of kleurstelling of iets dergelijks bepalend is, maar waarbij het con-
cept zelve eerst in de mens moet zijn. De mogelijkheid moet eerst geconcipieerd 
zijn en verwezenlijkt zijn. Bus in deze zin zijn gedachten altijd deel van elk 
schéppend proces» Zijn zij krachten? Ja» Een gedachte a?s een uitstraling die 

'l • . . ' . - . • • > . 

in een bepaalde 3feer en niet stoffelijke, of peeudo~3toffeli jke wereld, ds as-
trale wereld namelijk, invloed beeft»* En die gedachten bonwen daar cp, datgene 

1/ 
wat sij inhouden» Al» je bang bent en jo lonkt san een duikel, dan houw je 
duiVél* Als je je'geregend veelt en je droomt Vs»n een fcngel die naarst je gaat 
dan ttoun je een engel* Normaal zijn die verschijnselen iauelijk vluöJitig» ' ISaar 
wanneer Véfll mensen nu hetzelfde denken, d.?n aoheptsen sij dus een ktfaofct die 
traal bestaat en die blijft voortbnatasn rawce? de godsobrto» ophouden, Allo 'keep, 
all® Verwachting, alle fcraahi die in het denken in die n>t& i» opgegaan t keert >, * ( . .. 

t«rü£» So *ordt in deae «in, detge-ae. wat je denkt inderdaad waar* Warmear hot 
maar voldoende intens # Haar' jo «oet ua niet dfnkem 0 dan ga ik mij «ca* 
voortelling maken van iets dn* ik piet tig Tint nn kerel? bet stal voor elkaar! . 
Zo is hot o<*fe weer nis*;, trant dat ia iet ft d»t je awt je bewustSi doat en jo iaoat 
het dus doen «ei je gehele wezeuj punt 6fin, Punt twfet Ja kunt. nooit iets waar-
maken. tfftt ja «arölufii.ef roer jeaelf «ae&t o»dat j<? dat gelijk*ijdig-in taganntot-
ling brengt op de wereld en daarmee ;je harmonisch oeocept eigenlijk voor d*r vor« 

torpedeert» J» kunt dm alleen wâ rnfi>fcen dat niet alleen voor 
jeaelf bestemd is met gedacht©rkraoht, je kunt het verder all?,en ao waarraafcar?. 
dat jfciielf mee begreper. ietu4 onder het gevolg, nocii «Set je Het doól bant ver. het 
gevolg. En dan neg een laatste punt: Wij donkern nnttmrlijk of gans ia vora-w rs» 
raieedhlcn sselfs in «oerden. Kaas de achtergrond van ene denken i® c de levens-
kracht waaruit wij heötaan eny wij ir>. da geest plejen bet aldus tc. fo.r «altraat 
Denken ia het vormgaven & m je ussWijko trcnwi «c na oen derl van dé daarin go* 
legen a»cgali jkkedan waarmakende cegcncver *•.» cetr/.c- «n J<> eigcr. coUiJe tc<- de 
coemoe Kijxigar.i.. 2at bairslttftt niot.e mees of mi*.dar dr-r ! nrr eer ik i\>.c intens 
denk, den aend ik een kracht uit. «aar vanaaer fcraebt sterk genoeg ie Ter-
ander door vr&t ik dank <m vrat ik doe trord ik eau andnr, ik blijf niet daselfde 
en traineer ik ben airder word, duf, rwdere knrwoniBohe mogelijkheden fceb> dan zullen 
de 1 evöhaUaiTionicMnt de coomitobo kraakten du» vaarnee harmonisch kan zijn, voor 
mi'̂ ' ook narenderen, scme is vorMogen fosjs in soort-. r.ems in geaardheid van 
uiting* Tr. Ocd la in de U«fW?-.«rH? wat ie ««ges.13 jk de hemel? 
Antw, T?e kemel is de voortelling die de m m zich maakt var. het voortbestaan; 

cmdet de mens geneigd is in^latits" te denker.; voor hum 3e de hemel een 
ver land waarin al datgene t^t hij nu ontbeet geĝ '-er. zal verden» Korter: het 
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ls de ontheffing van do aansprakelijkheid, de delging van elk schuldgevoel 
en het geluk dat hij nooit heeft kunnen waarmaken. En de mens die zo'n hemel 
heeft geformuleerd voor zichzelf dood dit in een periode dat men nog niet wist 
v/at starren of planeten waren, '/fat was logischer dan de hemel daar te plaat-
sen waar de wereld en zijn beperkingen ophoudt, daar begint de hemel, want die 
ligt boren de wereld. Men had namelijk ontdekt dat er vulkanen waren die vuur 
spuwen, dus moest de vurige onderwereld onder de aarde liggen. En van daaruit 
is dat oonoept uitgewerkt, religieus en filosofisch. Kaart Onze Vader die in 

"de hemelen zijt, dat betekent! God, Gij dio zijt overal. "Uw Koninkrijk kome" 
" zegt men dan; dus dat het waar moge worden vrat Gij zijt, in de hemel en op de 
aarde» Lot wel, er wordt hier geen ondereoheid gemaakt, twee waarden die schijn-
bare tegenstellingen zijn worden in één term genoemd. En dan hoeft de mens de 
"neiging om te zeggens Ja natuurlijk want het is de hemel en ook de aarde. Maar 
dat ook is niet de originele versie. Hemel en op aarde, beiden zijn één geheel, 
het is deel van de oosmos. Sn de Vader kan waar zijn, maar dan kan hij het niet 
Bijn op aarde en niet in de hemelen, of niet in de hemolen en niet op aarde. De 
openbaring moet gelijkwaardig zijn. Wanneer wij God vinden op aarde zullen wij 
hem overal vinden. Waaneer wij hem op aarde niet vinden, dan is Bij ook elders 
voor ons niut te vinden* Dan zullen wij eerst een ontwikkeling door moeten 
maken waardoor wij die God kunnen aanvaarden en hebben wij hem eenmaal beleefd, 
«aar dan ook, dan is Hij overal voor ons tegonwoordig. Dat wordt er dus mee 
bedoeld* Hét begrip hemelen is eigenlijk een natont van de oude, eigenlijk de 
Heidense, denkwereld. De denkwereld van de Egyptenaren bv. die na de dood mis-
schien gedoerrd werden om naar de onderwereld te gaan f waar sij dan ééns per 
24 uur de zonneboot voorbij zien komen met de slapende Osiris, ofwel gaan naar 
de eeuwige velden, waar het graan halmen heeft die tot de bodem reiken. 

Die hemel is dus heel oud; hot denkbeeld van een. andere wereld en dat 
vinden wij bij het indiaanse Manitoe-golooft De eeuwige jachtvelden; de grie-
ken* Elyzese velden. Overal is oen hemel, een andere wereld. En dat komt 
omdat een mens zioh een loven niet vior kan stellen dat niet plaats vindt in 
een wereld. Maar omdat de mens het zich niet voor kan stelleA, is het nog 
niet zo dat er geen leven kan zijn zonder oon wereld in de stoffelijke sin, 
met vormgeving en al deze dingen. Zo is langzaam maar zeker het woord "hemol" 
een symboolbegrip geworden, waarachter men het onbokende voortbestaan ie gaan 
verbergen. 
Vr. Wanneer men bv. wordt getroffen door het spel van een kind of door een 

mooie melodie, is dat louter oen emotioneel aanvoelen of is dat ergens 
een antwoord, op? 
Antw. Dat is ergens een antwoord op, heel vaak ten minste, maar u kunt mis-
schien kunt u eerst beter naar het vervolg van mijn inleiding luisteren van 
mijn tweede deel, want ik heb nog een paar punten wor u. 

i. 



Wanneer wij dus laven, dan is er tussen ons en al het andere een relatie 
en die relatie bestaat voor oen groot gedeelte in onsself. Wij zien de dingen 
niet, zoals zij helemaal zijn, wij zien er een facet van.. Zo is het raogalijk 
dat iets, wat a~.n deze kant dof is, denk maar aan een spiegel t omgedraaid wordt 
en ineens een porfeote weerkaatsing vormt. Onze beleving innerlijk, once actie 

e 

ten aanzien van de wereld heeft de neiging om de faoetten die wij kunnen zien 
van de dingen, to veranderen. Door die verandering ondergaan wij, wat men 
noemt * emoties? w?,j voelon ons anders. Doordat wij ons anders voelen worden on-
ze krachter; ook weer gestimuleerd en komen die op eon andere manier naar buiten. 
En dat nu is eigenlijk precies wat bidden betekent. Gods werkelijkheid is on-
veranderlijk ? daar kunnen wij niets aan doen, maar onze erkenning van Gods wer-
kelijkheid Is niet volledig, dus dia kunnen wij veranderen, die kunnen wij aan-
passen} aij is zelfs niet helemaal reSel misschien, omdat wij veel te veel hiaten 
laten tussen da versohillande punten van werkalijkheid die wij nog aanvoolon. 
Daarom kun ja dus zeggen5 Wennaer ik bid 

, of wanneer mijn werken eon hoger doel 
heeft, wat ean vorm van bidden ie, dan ontstaat hieruit een beleving die je niet 
thuis kunt brengen; aan gevoel, ean energie en daar moot je ergens moe naartoe 
en Je weet miaaohien niet eens waarheen. Dan moet je gewoon zeggent Dat zet ik 
weey om in arbeid? het ia raijn God dia mij antwoordt, Wat vreemd is, is dat dat 
Ook gebeurt wanneer ja negatief bent ingesteld, *fe,» i'e hebt van die mensen die doodongelukkig si jn, Zij -«/ragen zich af wat hun levon voor waarde heeft, wat 'i 
hun bestaan voor zin heeft en dan ineens is er ergens iets dat hen treft. Het is 
miBschien een bloem die mooi bloeit, het is een kat dia ergens spoelt of oen vo-
gel die zingt of wat andars» Sa even breekt die droefheid af. Die droefheid is 
het constateren van iets, het ie niet alleen maar een emotie, zodra zij erkent 
wordt als een bep.ae,lde raden omvattende. Het is ook een vorm van bidden en het 
antwoord komt erop. Dat antwoord zogfc niets Vergeet hetnu maar even, maar het 
zegt» Er ia nog iets anders? kijk naar dat andera. Volg je een zo gegeven impuls, 
dan ga ja je dus anders oriënteren. Laat ons hot zo zeggen: Misschien hob je al-
door naar de grond lopen kijken in volledige mistroostigheid en dan zie je toeval-
lig één bloara en je bent getroffen* Dan kun je doorlopen en weer naar de straat-
stenen kijken? je kunt ook «eggem Hé er is meer en overeind gaan staan en dan 
ineeros een hele wereld zien, maar dan ben je ook anders, dan ben je niet meer 
hulpeloos. Je hebt de reden nog wel voor je droefenis en voor je gevoel van on-
volmaaktheid 4 maar je ziet het ineens andera. Nu dat inzicht kun je accepteren. 
Bidden betekent niet lasten opheffen; beleven betekent ook niet: lasten ter zijde 
stellen of gewoon maar iets genieten zonder dat er een consequentie aan vastzit. 
Hot betekent wal degelijk: veranderen * je inzicht veranderen ten aanzien van de 
wereld, je relatie met het geziene en het nie+ sienbare in hst heelal. En zo 
kom je dan weer tot een vreemde conclusie. r is bijna geen arbeid, geen werke-
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lljke arbeid mogelijk, je kunt clus niet reëel werken, zonder dat je ook be-
leeft, maar je' beleven, gebaseerd op een erkenning van een hogere macht, of 
zelfs maar een hoger doel, brengt weer eon reactie met zich meet Je bidt en 
vanuit het bidden komt weer de nogelijlcheid tot een erkenning, dus een nieuwe 
arbeid en van daaruit kom je vanzelf weer tot een beleving; het is een geslo-
ten keten. Je kunt niets opzijzetten. Iemand die zegt: Jk zal mijn leven 
alleen wijden aail bidden is een dwaas, wanneer hij ten minste denkt dat het 
bidden hot woordgebed is. Ik weet dat er slotzusters zijn die zeggen ik wil 

• 2 
mijh hele leven wijden aan het bidden v>OT de mensen. Ik vind het erg mooi, 
maai* 'k vind het ook een beetje zielig, want wat blijft hen over buiten een 
e*Éltatie die toch nooit helemaal gelukkig maakt? Belevingen die ergens onvol-
ledig blijven en arbeid die uiteindelijk dan alleen maar de oplossing moet 
worden van je spanningen, terwijl zij die niet reëel kan brengen, 

1 ' Ban «ie ik daarnaast dezelfde kloosterzuster die geen tijd meer overhoudt 
om naar de Kapel te gaan, want zij moet aan het bed van een stervende weken; 
aij bidt tussendoor wel wat, maar er is nog zoveel te doen, er m ?et nog 
goVeegd worden en daar heeft iemand nog gevraagd om eon glas water. Dan zul 
je 8eggen, ach zij bidt niet zoveel! Ja zij bidt, zij bidt voortdurend en elke 
kaar dat zij iets doet omdat zij zegt dat is voor God, desnoods voor Jezus, 
dan'aagt aij tegen de Kosmosi Kmjk dat is mijn reactie op u en dan ontvangt zij V . de kraóht waaruit zij verderkkan gaan en waardoor zij innerlijk toch weer 
'ii' * blijdschap kan vinden, een vervuld leven kan vinden, een beleving in zichzelve, 

die niet slechts menselijk ie, maar die ook vele geestelijke aspecten omvat. 
Dat is nu het versohil tusssn echt bidden en niet echt bidden. Daar hebt u 
waarschijnlijk nooit over gedacht. U heeft gemeend, ach, wanneer wij zo nu en 
dan bidden ia het genoeg. Eigenlijk zou je hele leven bidden moeten zijn, niet 
in hot gestamel van vrome woorden, maar in eon voortdurend erkennen van goed 
van iets liohts dat je wa r probeert te maken, iets wat je voortdurend aan 
anderen probeert te geven en wat je dan ook in jezelf accopteert. Niet iets 
waarvoor je zegt: Ik wil loon hebben. Als iemand werkt omdat hij de erkenning 
van de mensen wil hebben, dan werkt hij niet werkelijk, dan droomt hij in feite 
Voor een groot gedeelte, hoe Reëel zijn ingrijpen voor andoren kan zijn. Dan 
gaat hij ten onder aan zijn behoefte om erkenning, dan is zijn beleven een ne-
gatief erkennen van zijn eigen onbetekondheid vaak, dan is zijn werken geen bidden 
maar alleen een poging tot zelfverheerlijking. Maar wanneer diezelfde mens werkt 
omdat hij erkent: er is iets lichts er is iets goeds, het is niet belangrijk 
wat mij gebeurt, maar het is belangrijk wat voortkomt uit wat ik doo, ik wil 
iets goeds dat ik erken waarmaken in de wereld, hoe dan ook, dan zal ook dat 
antwoord komen; zodra hij niet meer vraagt wat betekent het voor mij? maar zich 
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afvraagtl Wat betsken ik voor de wereld? dan komt het antwoord van God, dan 
bidt hij, beleeft hij eft werkt hij en werkt hij tegelijkertijd. 
Vr.» 'Do belangrijkheid die je dus toewijst aan het werk dat joaelf doet, die 

moet je zelf bepalen 
Antw. 3&i dat ia inderdaad waar; de belangrijkheid van hetgeèn ik doe komt 
niet voort uit. het geheel, maar zij moet voortkomen uit da erkenning van het-
geen ik, ten aanzien van het geheel. km ai ja* Daar ligt de kneep? dat ia de 
hele moeilijkheidv. Tfc kan iets iavonfcbslangri jk v:Lnd$n* terwijl het Voer een 

' ander niets bftakent» Haar Voor mij io het wijn bijdrage, het g*vea van mij-
zélf,'of iets Van mijzelf aan een geheeldat ik misschien niet eöas nadar'bm-
sohH^r.^ Op dat ogenblik ia het goed* .T* moei begrijpen: Be mensen hebben 
maatstaven van belangrijkheid die voortdurend voraoImivm en ais 30 aUöén 
maar volg&nö die menselijks maatstaven reageert kom je nergens, Altii a«nsen 
zeggent Be verkéeravegen aijn belangrijk; zij bouwen verkeerswegen ön op de 
duur ai ja ®r geen vogels maar* zijn er geaa bomen da» ia er gfeeri .Jsuiir-* 
stof gsnoeg meer en Sm ai ja er o$> da duur nog alleen «aar menden die |töjgeaam 
órspei-en* Bat kan «en iWtieva interpretatie van belangrijkheid ai jat, Kaar 
Wannéér ik probeer om aan weg te beuweïu ómdat ik voel dat daaraan, een .w&rka* " , 
'lijke behoefte ia en niet afvraag of men hst met. mij eens «al «ij»..of niet», . 
dsè' garandear ik u dat ik die weg aal bouwen dat hij ia faxte geoa #é>hhde 
bréngt voor de vogelstand, het gewas of' iets anders* au dat hij velé "taea'Séh 
een mogelijkheid geeft em ieta beters te beleven» 

Het is dus ieta heel eigenaardigs* Maneer u de projaet^bëkijk? dan 
si at ii.er veel die eigenlijk vpor prestige zijn opgehouwcb Omdat da -flSüaen 
,' wiidWn tatea ai en hoeveel zij konden doen, of hoe groot 2ij warah,. pt be-
langrijk, of hoèmaohtig» Op het ogenblik dat dat-gebeurt, moeten wij alléén 
maar opletten en verder niets doen.* 'Daa aalt n- si en dat daa.? ongelukken, on-
gevallen en ellende mee verbonden zijn, dat da reactie negatief ia en das 
'mena zelf ar ook niet door bereikt wat hij verwacht> dat hij altijd ergaha 
een le£e mens blijft* flij wil miö»ohian gssag en hij heeft h*t geaag hi'̂ t? 
omdat hij geaag wil hebben, Al3 hij het niet wil hebben don kan hij het mid-
iöhie» krijgen. Dat io het zonderlinge ven de saafc.» Ik daohk dat daarin een 
'voldoende aait woord lag of wenst a aanvulling? 
W f 'ïte kHjg.de indruk dat man pas kan gaan wérken nadat men pas. ö?in,tJf<ak in 

het Werk zietj er d$ hoedanigheden voor haait* 
Antw* 'toaa dat is eigenlijk, niet waar* Werken ia ai at ieta aoale de mensen 
. danken! Ü5ea levaaataa^* Het, kan-, maar hst ia niet neodzekalijk{ het moge-
li jk dat'ts oen «en R ai at die zwaar bepakt gaat en dat u denkt: da* houdt hij 
niet <•'' U gaat met die mens re.se en u draagt een tijdje ieta van ai ja lasten, 
dén hebt u gewerkt nietwaar? U hebt het niet gedaan om beloning alleen maar' 
omdat u vacht dat het noodzakelijk was. u hebt er geen- voorbereiding voor no-
dig gehad, Het kan ai ja dat u voor een bepaalde taak kennis nodig hebt . IJ wilt 
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dokter worden, apotheker, advocaat, of u wilt als sociaal werker erkend worden, 
of ingenieur zijn, ja, dan heeft u een opleiding nodig, inderdaad. Maar die op-
leiding is bijkomstig» Wanneer y zegt! Ik wil dokter worden omdat het een lek-
ker inkomen heeft en het brengt status met zich mee, dan zult u nooit een goed 
dokter dokter Rijn*. Maar op het ogenblik dat u zegt; Ik wil gonesing brengen 
dan brengt u die ganeaind al lang voor dat u dokt 

er bent, alleen al door uw 
persoonlijkheid en door uitstraling. Daar ligt, geloof jk, de hele knoop. 

Do mennen denken vaaks Werk dat is iets op lange termijn» Nee, het is 
vaak het ogenblik van inspiratie, het ogenblik dat jo ergens iets beleeft of 
targrtna late aiat, waarbij je zegt: maar dat kan tooh «o niet, daar moét ik 
iets aan doen» Dat werk, dat is werkelijk werken en d&t werken is een antwoord 
ïüjp' wat rortd ja bestaat? bet is een bidden, het is eön erkenning van een hoger 
galiêel, een hoger wórden* Hat vreemd® ie dat hot ook in. jezelf een beleving met 
üóh brengt dat je daaruit allerlei waarden puurt en erkenningen. Zelfs wanneer 
je Verkeerd hebt geholpen, dan heb je nog iets erkent en zul je een volgende keer 
anders aijn, dan groei je, Bewustwording ia uiteindelijk niets anders dan een 
gl'Oei die op dia manier ontstaat. 
Tr, ' Broeder, dat werken gaat dat ook voort in het hiernamaals 
A&tw* Jk aeu Willen antwoorden met deze opmerking; Wat ik hier do® voor u, in 
xarken* Het betekent inspanning, aan inspanning die, voor mij althans, het ge-
voel haaf t van iets goeds te kunnen doen waardoor ik mij ook blij voel, maar het 
'kost mij brachtf het kost mij onderbreking van andere zaken die ik belangrijk 
Vind en Mo gaat het met heel veel taken, In do goorst kan een periode zijn van 
nietsdoen. Maar als je nu werkelijk niets doet in do geest, dan zit je mot de 
grote ellende dat je ja niet eens dood kunt vervelen: ;jo kunt jo alleen maar ver-
vélen. Dat impliceert dus wel dat je iets moet doen en dan kun .je jezelf zooken 
ér. je isoleren an dan kom je in het duister t ar acht. Je leunt ook zooken op oen 
tótwoord in de wereld op jezelf, in de koamos op jezelf, en dan werk je voor 
'andéren, Jk geloef dat een bestaan zonder werken eigenlijk niet denkbaar is; 
zonder activiteit is er toch geen bestaan, dan is er geen beleven, dan is er 
'misschien een vegeteren, aanwezig zijn, maar dat ie niet leven dat is niet bestaan 

i . 
en dat is sseker niets erkennen 
?r. Je kunt aoeken, je isoleren en in de isolatie ? 
'Aritw* je bobt het misschien niet helemaal begrepen. Je kunt jezelf zoeken, Ben 
mans die zichzelf zoekt, dia stoot onderen af* «J moot maar eens opletten, Wan-
neer u in de wereld een mens ziet, die alleen maar tot doei heeft zichzelf te ver-
heffen boven anderen, hoe dan ook, dan zult u zien dat hij op een of andere manier 
al aijn vrienden en bekenden achterlaat, dat hij op de duur niets meer overheeft 
dan alleen dat éne grote d?.ng. Ba dan heb ja mensen die zeggens Mijn zaak ie 
mijn leven, of mijn werk is mijn leven, di® hebban allen terzijde geschovent 
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Stel u nu eenis voor dat dat in de geoBt gebeurt. Jo zegt: Ik wil mij wol 
beaighouden maar alleen met meself. Dan moet je elk contact op de duur gaan 
afwijzen, want dat z:m die bezigheid mot joself kunnen verstoren. Het sou 
een onderbreking kunnen zijn van je belangrijke "ikbeschouwing". En doordat 
je zegtt Ik wil het contact niet, ik kan het niet aanvaarden, ontbreekt het ook 
in de geest, das je raakt geïsoleerd. Haar het lioht kan alleen bestaan, dat 
noemen wij duB de erkenning van de Godheid, wanneer wij niet slechts onszelf 
maar hot geheel van het zijn, waarvan wij doel zijn, zo goed mogelijk ervaren 
en erkennen. De afwijzing daarvan betekent dus ook: in het duister torechtlco-
men, En ik kan u verzekeren dat heel veel entiteiten, die in het werkelijk 
duiBter leven, ik bedoel hier niet diegenen die zich nog moeten oriënteren als 
in sohemorland, maar diegenen die werkelijk in hot duister zijn, die hebben, 
om welke reden dan ook, dus het andere zijn afgewezen en isoleren zich steeds 
meer omdat steeds meer factoren hen schijnen aan te vallen en dus ook door hen 
worden afgewezen* Zo krijg je dus eon ogenblik dat jo moot kiezen. Ofwel je 
eigen idee van betekenis en belangrijkheid laten schieten en je bezighouden 
toet de belangrijkheid van anderen en elders, of ondergaan; helemaal alleen zijn 
zonder oontaot, zonder enige levenswaarde. Vegeteren in een zelfbeschouwing 
waarbij je op de duur zo suf wordt dat je het woord "ik" niet eens meer kunt 
stamelen, bij wijze van spreken. Dam ben jeals een vette worm die ergens in 
de modder begraven ligt van het onbewustzijn, waaruit op de duur toch weer een 
bewustzijn goboren wordt door een Goddelijke Wil, een Goddelijk kringloop, maar 
aar je dan zelf niet meer in 1 oft, waar jo eerst woer in herboren moet worden 
voor jo tot beleven komt en tot werken kunt komen en uit dit beleven en worken 
weer tot een Godsbeleving kunt komen, dus tot bidden. 
Vr. Kun je daar in de stof een parallel in trekken? 
Antw. Ja, ik deed dat met mijn voorbeeld en geef or nog eon eenvoudig: 

Een mens is teleurgesteld in wat hij in de wereld bereikt. Die mens moet 
daarvoor een verklaring hebben. Hij gaat dus die wereld, zoals zij is, afwij-
zen on gaat zeggens Men achtervolgt mij. Wat is het resultaat denkt u? Dat is 
schizofrenie! En die schizofrene persoonlijkheid dio splitst zich op de duur, 
die is nooit meer helemaal zichzelf, is voortdurend bedreigd, door zichzelf zo-
wel als door do wereld on trekt zioh steeds meer terug tot je toestanden krijgt 
van absolute verstarring. En in die toestand van verstarring leof je dan als 
het ware in een hel va.n angsten vaak. Dat is dus een voorbeeld dat u in de 
psychiatrie kunt vindon, waarbij dus geen zuivere lichamelijke kwaal aanwezig 
is, maar alleen eon bepaalde wijze van wereldafwijzing die gaat obsederen en 
daardoor de woreldrelatie verandert en op de duur do mens maakt tot een eenza-
me die graag oontaot zou willen hebben met onderen, maar het niet moer kan om-
dat hij bang is zich dan rpijs te moeten geven aan d.e angsten die hij zichzelf, 
let wel: zichzelf heeft opgebouwd. 



Xk heb opzettelijk oen parallel genomen die u op aards ziekelijk noemt 
omdat ik je voortdurend concentreren-sop jezelf, en. daardoor bijna ton onder-
gaan aan jezelf, altijd als een ziekelijk verschijnsel beschouw; ziokelijk zo-
wel als lichamelijk, 
Vr, Broeder, mensen die werken voor zichzelf, voor eigen rekening, kunnen 
die niet méér bidden en beleven vinden in hun werk dan mensen die werken voor 
een ander persoon? 
Antw* Ik geloof niot dat dit verschil maakt. Je zoudt het zo kunnen zeggen» 

Zolang je werkt om wat jo werk betekent, is do belevingsmogelijkheid én 
waarde gelijk, Op het ogenblik dat je werkt voor do beloning, of je nu jo eigen 
Wètfk kiest of dat je werknemer bent van een ander, zul je er nooit iets in kun-
neh vinden. Het is dus de gerichtheid van do persoonlijkheid en niet zonder 
méér de mogelijkheid die hier bepalend is. 
* ̂  Er is ook nog een tweede punt bij waar je reko ing moet mee hoüden: Iemand 
die zijn werk doet omdat hij werken wil, omdat hij daarin de mogelijkheid ziet 
om.voor de wereld vrat te zijn, dio zal sekor geen werk aanvaarden alleen maar 
omdat hij daar loon voor krijgt; hij stelt nog andere oisen. En zo iemand zal 
das al altijd een taak kiezen, een werkzaamheid, waarin hij zich kan geven, waar-
iïl hij 

een zekere bevrediging on een zeker geluk kan vinden. Het vreemde is: 
naarmate men meer streeft naar geld en hot behouden van geld, men "zichzelf in 
wezen.ongelukkiger maakt en meestal voor zichzelf de werkelijk gunstige .beleving-
en en belevingsmogelijkheden van zich afwijst, Het is voor de mensen, en vooral 
voor de bankiers geen leuke boodschap, maar het is een feit. 

. Dan volgt nu mijn besluit van deze bijeenkomsts Vlij hebbon dit nu alle-
maal bekeken en ons afgevraagd; Wat io bidden, werken en hoe beleving tot stand 
komt, wat beleven is» En de antwoorden hierop zijn erg eenvoudig, 

Wij zijn vaak bang om de zaken te aanvaarden zoals zij si,in, wij zijn dood-'• ii 

gewoon bevreesd om toe te geven dat da waarheid eenvoudig is, omdat wij er dan 
te veel aan gebonden zijn. Het is veel gemakkelijker om God weg te praten naar 
de top van een kosmisohe hiërarchie, dan Godsaanwezigheid in en om ons onmiddel-
lijk te herkennen, öant dan moeten wij bewust met die God leven. Sn als Hij op 
een afBtand staat, kun je doen alsof Hij er niet is, zo nu en dan. Het is veel 
gemakkelijker om gebeden in woorden te maken tot eon summum van vroomheid en 
dienen van God, dan eenvoudig te erkennen dat je bestaan op zichzelf het enige 
werkelijke gebed kan zijn dat je spreken kunt, waarbij elke vocalisering van je 
problemen en van je mogelijkheden en je vreugden, niets anders .is dan een erken-
nen van een contact dat reeds bestaat. Je zegt niet voor niets: Vraag en u zal 
worden gegeven; klop en u zal worden opengedaan. Jo soudt misschien kunnen zeg-
gen: Op het ogenblik dat je vraagt heb je de gave ontvangen. Op het ogenblik dat 
je klopt is er geen deur meer voor je gesloten* Dat ligt nog diohter bij de waar-



heid misschien» Je moei begrijpen hoo de zaken ervoor staan. 
Je kunt het allemaal so mooi en ingewikkeld mek en als je maar wilt, 

maar het leven is eenvoudig. Wanneer jo een verplichting aanvaardt, omdat 
je denkt dat dit een goede verplichting is, :lan moet jo die verplichting 
vervallen. Wanneer ik een verplichting vervnrp, omdat ik maan dat zij niet 
goed is voor de wereld, dan moet ik die verworpen; so eenvoudig in het. 
En wat ik dan ook doe, of ik aanvaard of ik verwerp, mits ik het doe in vol 
besef dat ik het' doe voor de wereld on dat ik er dus self geen belang bij 
heb, bid ik, dan beleef ik,in hetgeen daaruit resulteert,God on niet alleen 
maar een kwade wereld die mij achtervolgt,of de mogelijkheid om een extra 
gelukje, 

Het leven ia éénvoudig genoeg, wanneer je je niet te veel bindt aan be-
zittingen en aan wat anderen zeggen, wanneer je je niet te voel laat bepalen 
door wat je meent van andaren ts mogen verwachten, 

Lovsn, oen kosmisch bewust leven on gelukkig leven zelfs, is alleen een 
vraag van "zi jn", niet om hot antwoord; een "ai jn" zonder een te grote be-
lasting met allerhend zaken, Gewoon maar: Bestaan voor het geheel, 

• Kissohion is dit dan wal het belangrijkste van al vrat ik gezegd heb.. 
•• 

ü wilt vrij zijn; geef iedereen zijn vrijheid, U wilt gelukkig zijn; 
maak iedereen gelukkig wanneer u kunt. Wilt gezegend zijn, zegen dan eenieder 
en vervloek niemand. Wilt God vinden, probeer dan God te zien in alle dingen 
rond n en lij zal zich openbaren. Het leven kan mooi zijn wanneer je afziet 
van de ruzies en complexiteiten, die je als mens of geest, rond jezelf hebt 
geschapen. Onze waarheid is kosmisch, tijdloos, eeuwig. Wij zijn eeuwig, 
verbonden met alle dingen. Wij zijn leven inaalle dingen, wij zijn kracht 
in en uit alle kracht. Onze werkelijkheid is de voltooiing waar vrij naar 
streven* werkelijkheid dio altijd bestaat. Wanneer wij haar niet vinden, dan 
ia het omdat wij ons te veel binden aan de dingen, omdat wij ons te veel 
voort laten jagen door ©llerbcnd begrippen, dan is hot omdat wij nog niet wil-
len beantwoorden wat wij innerlijk toch als hot juiste erkennen. 

Je kunt véél meer zijn dan je bent., ü junt véél moor beloven dan u 
beleeft. ïï kunt véél juister bidden. God beloven, dan u denkt. Be Kosmir.ohe 
werkelijkheid ia niet iets dat ver af ligt? het is iets dat mi deel is van uw 
wezen, waarvan u nu deel bent met geheel uw zijn, inclusief mot hetgeen u nu 
bant. En daarom kunt u daas wereld aan, al lijkt hot nog zo moeilijk. Daar-
om kant u de problemen oplossen, al lijken r.ij nog so onoplosbaar. Wanneer 
• u maar niet zoekt naar uzelf* maar naar hot antwoord dat voor uw denkan, voor 
uw gevoel aa uw erkennen: het juiste, het beste ie voor alle anderen. 

V junt véél moer» véél meer dan u denkt en hot loven omvat véél meer 
vreugden dan u vaak beseft, wanneer u uw mistroostigheid afleg* en alleen aan-
vaardt wat er aan licht vond u ie. 



ïln dat ie v>Sél meer dan een mens denkt die de ogen neerslaat in mistroostig-
heid. 

•Daarom hoop ik iets to hebben bijgedragen met dit kleine onderwerp, 
tot ©en wat blijere en wat vrijere vreugaiger aanvaarding van God, van uaself 
en van al datgene wat dan ook .ih u spréékt 3« door u werkt wasJ? te maken,-
Di-.t (Kcda werk oii ̂khoid de ^olmasokthoi^ i-:<, hoi t-euwig- pxXestrmé. naar van 
lichti waarin elka rimpel iu$ ionen van tijd vormen er; toch giehêseïf gelijk 
blijven f.ai, datgena wa&rin «ij lev«n? het licht waaruit wij geboren oijn*' 


