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KERSTMIS 1964 
 
1 januari 1965 
 
Goedemorgen. 
 
Wij zijn hier bijeen op de tweede kerstdag van het jaar 1964. Wij zijn bijeen in een tijd, waarin 
allerhande crisissen de wereld overspoelen, een periode, waarin het licht van Kerstmis scherp 
contrasteert met de opstandigheid van de natuur, de verwardheid van de mensen en de 
gewelddadigheden van de eigenzinnigen. Op deze ochtend wilden wij een kort ogenblik 
aandacht gaan wijden aan deze tijd, aan het komende jaar, aan de ontwikkelingen, die bij een 
kerstfeest behoren én die toch achterwege blijven. Waarden, die steeds weer vertraagd zijn, 
alsof het kerstfeest gestorven is onder een stortvloed van menselijke sentimenten, die de ware 
geboorte van het Licht eenvoudig over het hoofd zien. Het is een pessimistisch begin voor een 
bijeenkomst, die aan het kerstfeest gewijd is. 
 
Maar de feiten van heden zijn feiten,  die zoveel te denken geven, dat wij meenden, vanuit onze 
grote broederschap niet alleen de sentimenten van geboorte en verlossing, maar ook de wer-
kelijkheid van deze wereld aan een beschouwing te moeten onderwerpen. Wij zijn hiertoe met 
een drietal sprekers vandaag tot uw beschikking en willen trachten u niet alleen een inzicht te 
geven in de betekenis van het verleden, maar vooral ook van dit kerstfeest. Wanneer hierbij 
misschien ook hardere woorden vallen, zo moet u ons dit niet euvel dulden. Er zal geen woord 
worden gezegd, dat niet verantwoord is. U moet het ons ook niet kwalijk nemen, wanneer de 
kerstlegende achterwege blijft. In een tijd, waarin de werkelijkheid zozeer dringt, is voor 
legenden geen plaats meer. Ons onderwerp is dus Kerstmis. 
 
Dit kerstfeest is een kerstfeest geweest van goede wil, van bijzondere ervaringen en belevingen 
voor velen, maar aan de andere kant ook een tijd van gewelddadigheid. Ik wil u er aan 
herinneren, dat zelfs op dit ogenblik mensen sterven in Afrika door de onmenselijkheid van hun 
medemensen. Ik wil u er aan herinneren, dat in de USA zeer vele mensen op dit ogenblik 
worstelen om hun leven, of in grote neerslachtigheid het verlies zien van veel, waarvoor zij 
misschien een leven lang gewerkt hebben. Ik wil u wijzen op het feit, dat, zelfs op dit kerstfeest, 
in het zuiden van Europa, politieke partijstrijd noodzakelijke beslissingen ophoudt en juiste 
reacties op de noden van deze tijd onmogelijk maakt. Ik wijs er op, dat, zo al niet letterlijk 
vandaag, toch in deze dagen besprekingen worden gevoerd door bepaalde Afrikaanse staten, 
die van plan zijn om Israël aan te vallen. 
 
Dit zijn de feiten. Om deze feiten te kunnen begrijpen, moeten wij ook het begin van het 
verlossingsverhaal enigszins anders gaan bezien, er iets meer in vinden dan alleen maar "vrede 
op aarde". Laat ons het eenvoudig stellen en het kerstfeest nemen als een gelijkenis voor deze 
tijd: het Licht werd geboren op aarde. In een grot te Bethlehem werd het kind Jezus geboren en 
het Licht van de kosmos omspeelde dit gebeuren. Er waren mensen, die inzicht hadden in dat, 
wat er gebeurde en een lange tocht ondernamen, om dit kind te mogen aanschouwen. Maar 
gelijktijdig waren daar ook de werkelijke machten van die tijd. Daar waren de wijzen van de 
tempel, de geleerden, die de Wet kenden. Zij spraken over de komst van de Messias als een mo-
gelijke belofte, maar toch verder als iets, waarover men verder maar niet al te serieus na moest 
denken, dat per slot van rekening de werkelijke Messias nú geboren zou worden, was niet erg 
waarschijnlijk. Er was een vorst, Herodes, die desondanks voor alle zekerheid besloot troepen 
uit te zenden naar Bethlehem en daar de minderjarigen te laten vermoorden om zo met 
zekerheid te voorkomen dat daar eens een concurrent voor zijn macht zou vandaan komen. De 
kerststal dankt zijn rood niet alleen aan het vuur, de warmte en de gezelligheid, maar wel 
degelijk ook aan het bloed van de onnozele kinderen van Bethlehem. 
 
Wij leven in een tijd van vernieuwing. Iedereen weet, dat men niet lang meer verder kan gaan, 
zoals het nu gaat; ieder beseft, dat, zo misschien de menselijke verhoudingen zo dwaas nog niet 
zijn, de sociale en economische verhoudingen toch niet juist zijn en binnenkort wel vast zullen 
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moeten lopen. Iedereen weet, dat een verandering noodzakelijk is. En iedereen haalt, zoals 
eens de wetgeleerden, de schouders op en stelt: zo waarschijnlijk dat dit waarlijk gebeuren zal, 
is het niet. Of men neemt, als Herodes, reeds nu maatregelen om bovenal eigen macht en 
aanzien te beveiligen, ook wanneer dit moord en doodslag betekent. 
 
Dat is eigenlijk het begin, zoals het kerstfeest op zich slechts het begin is van wat men 'de 
Verlossing' noemt. Want de mensen, die menen dat het met Kerstmis al gebeurd was, spreken 
wel gevoelig over Gods Liefde, die ons zijn Enig Geboren Zoon op aarde zond, maar vergeten 
het vervolg. Deze Zoon zal moeten vluchten naar Egypte, het land der heidenen. Hij zal moeten 
leren van vreemde volkeren. Hij zal terug keren om uitgeworpen te worden uit de bedehuizen 
van zijn eigen volk. Drie jaren lang zal Hij als zwerver langs de wegen moeten trekken, om 
uiteindelijk als een misdadiger te sterven aan het kruis. De 'daad van de verlossing' is niet zo 
eenvoudig en het gebeuren van Kerstmis dan ook niet zo eenvoudig, als het oppervlakkig 
misschien lijkt. 
  
Wij houden er van de dingen steeds in een prettige, eenvoudige en voor het gevoel geheel 
aanvaardbare vorm voor te stellen. Maar, vrienden, zo is het niet. 
 
De vernieuwing is aangebroken. Deze vernieuwing is het begin van een nieuwe verlossing, een 
hergeboorte. Zo gij wilt is alles wat nu begint, ook het begin van de wederkomst van Christus op 
aarde. Het lijkt prettig, wanneer je dit zonder meer aankondigt en spreekt: "Zie, nog dit jaar en 
het volgende jaar zullen er tekenen aan de hemelen staan en de mensen zullen daaraan kunnen 
weten, wat de toekomst inhoudt, zij zullen dan weten, dat er een weg is tot vrijwording, tot 
verlossing, ook in de toekomst." Dat klinkt mooi. Maar dit alles is maar een begin. Het klinkt 
aangenaam, wanneer men kan zeggen: "De Lichtende Krachten, de golven van het Witte Licht 
zijn op het ogenblik op de wereld aanwezig, zij brengen een nieuwe rechtvaardigheid, een 
zuivering." 
 
Maar het is maar een begin. Juist omdat dit alles maar een begin is en niet het grote gebeuren, 
dat men er later misschien in zal zien en vaak ook nu daar van verwacht, is het tijd, juist op 
deze tweede Kerstdag, deze overschattingen eens terzijde te stellen en te spreken van de 
werkelijkheid. Een vernieuwing betekent het ten gronde gaan van vele gevestigde belangen. 
Deze gevestigde belangen zullen zich verzetten tegen de vernieuwing met elk middel, elke 
kracht, waarover zij maar kunnen beschikken. Zij zullen, evenmin als Herodes eens, 
terugdeinzen voor moord of kindermoord, wanneer het niet anders kan. Zij zullen deze dingen 
rechtvaardigen met een: "Anders gaan de heersende Orde en daarmede het Volk ten onder. Wij 
moeten zo wel handelen, anders zou de mensheid niet menselijk en menswaardig voort kunnen 
bestaan." En de mensen zelf zullen evenzeer de vernieuwing weigeren te aanvaarden.  
 
Het is misschien wel prettig, wanneer er eens nieuwe wetten en regels komen. Maar wanneer dit 
betekent, dat daardoor iets wat je meent te bezitten van verworven rechten, van bezittingen of 
wat je beschouwt als een jou rechtmatig toekomend geestelijk heiligdom, wordt aangetast, is 
eenieder geneigd om, zonder verdere overwegingen of onderzoek zelfs, ten strijde te trekken. 
Wij weten dat het komende jaar meer dan ooit verwarringen brengt; al wat zich in dit jaar, in 
1964, ontwikkeld heeft, zal in het volgende jaar verder tot ontplooiing komen. Wij zullen 
misschien bang zijn. Bang voor al, wat ons geopenbaard wordt, zoals de herders in de velden, 
die naar men zegt, met het aangezicht ter aarde vielen en meenden, dat de dag des oordeels 
was gekomen toen een engel hen verscheen om te zeggen: "Vreest niet, want ik breng u een 
blijde boodschap..." Zo zullen velen van u in dit komende jaar, wanneer niet alleen maar de 
krachten der mensen, maar ook de machten van de geest plotseling scherp en kenbaar op gaan 
treden, willen neervallen ter aarde en zeggen: "nu is het einde van de wereld gekomen." 
 
De eerste boodschap, die je dan op een dag als heden wel kunt brengen, is dezelfde oude 
boodschap: "Weest niet bevreesd, want ik breng u een blijde mare: herboren is het Licht op 
deze wereld; hernieuwd is de kracht van de goddelijke liefde, die neerdaalt op de mens. 
Hernieuwd ook is het pad, dat voert tot het Koninkrijk der Hemelen, opnieuw zijn de poorten der 
inwijding geopend, waardoor de mens zijn werkelijke bestemming kan beseffen en benaderen." 
De boodschap is vol vreugden. Misschien zult ook gij optrekken, zoals eens de herders hebben 
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gedaan met hun offers van wat voedsel en een enkel lam om zo de jong geboren kracht van 
Licht te eren. Maar vergeet niet dat er onder die herders zijn geweest, die later, voor het hof van 
Pilatus, hebben geroepen: "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!" 
 
Er is geen sprake van een snelle en plotselinge bevrijding. Maar ik verkondig u het begin van 
een ontwikkeling, die een grotere bevrijding inhoudt voor de feitelijkheid der mensen, dan eens 
Jezus' geboorte. Dit sterke woord zal men mij in de christelijke wereld waarschijnlijk kwalijk 
nemen. Maar ik zeg u: er is sprake van een wérkelijke verlossing. Jezus' werk en Jezus' leer en 
taak werden al snel overspoeld door menselijke belangenstrijd, de strijd om gewichtigheid en 
voornaamheid van de ene patriarch ten opzichte van de ander. Het werd al snel een kwestie van 
organisatie, het aanpassen van leer en geloof aan de menselijke behoeften. Maar nu zal daarvan 
geen sprake kunnen zijn, omdat er geen menselijke organisatie zal zijn, omdat er geen kracht 
zal zijn onder de mensen, die een leer of macht zal gaan handhaven. Het is nu een kwestie van 
de mens zelf en zijn eigen ontwikkeling. De mens zal vrijer moeten zijn dan ooit te voren. Maar 
meer dan ooit te voren zal hij zichzelf moeten beheersen en regelen in de wereld en eigen 
innerlijk, wil hij de krachten, die rond hem zijn werkelijk kunnen beleven en aanvaarden, wil hij 
werkelijk passen in de vernieuwde wereld. 
 
Dit lijken u misschien gemeenplaatsen. Ik kan mij althans voorstellen, dat u dit zegt. Laat ons 
daarom eerst enkele feiten zuiver in verband met deze tijd gaan bezien. 
 
Geld is een waarde, die alleen betekenis heeft als ruilmiddel, door wat je er voor kunt kopen 
dus. Maar wat je er voor kunt kopen is alleen dat, wat geproduceerd wordt. Om het anders te 
zeggen: het totaal van de in omloop zijnde geldwaarden en het totaal van de productie dient in 
evenwicht te zijn. Een bekende stelling, waaraan sommige staten inderdaad iets trachten te 
doen. Er is echter op deze wereld een behoefte om meer te kopen, dan de productie voor de 
gehele wereld in feite bedraagt. De oorzaak is hierbij vaak, dat men enkelingen onopvallend ten 
behoeve van de meerderheid wil beoordelen. Hierdoor ontstaat en behoefte aan meer geld en 
handhaaft men de schijn, dat het geld een andere waarde heeft dan het product. Hierdoor 
ontstaat een onevenwichtigheid, welke alle in geld uitgedrukte bezittingen bedreigt. 
 
Geen kerstboodschap misschien, maar het geld staat op het ogenblik haast overal wankel. In de 
USA gaat de uittocht van het goud, dat de dekking van de munt moet zijn, steeds verder voort. 
Alle maatregelen, die men heeft genomen om de valuta stabiel te houden, blijken in wezen 
zonder nut te zijn. De vaste waarde van de dollar is nu nog slechts een illusie. Engeland heeft de 
vaste ruilwaarde van zijn munteenheid alleen kunnen handhaven dank zij een overeenkomst 
met andere staten, die de nodige kredieten verstrekten, omdat zij hun bezit in ponden graag 
zeker wilden zien. Maar de zo ontvangen leningen zal Engeland voorlopig zeker niet terug 
kunnen betalen. Bovendien zal dit land binnenkort nog verdere moeilijkheden krijgen, zowel 
met het koningshuis als op het terrein van arbeid en politiek, zodat wij wel aan kunnen nemen, 
dat de waarde van deze munteenheid evenmin werkelijk stabiel genoemd mag worden. De enige 
munteenheid, die ook in dit jaar stevig en waardevast zal zijn, is de Zwitserse frank. Deze staat 
zo stevig, omdat beleggingen in deze munt, zowel als deposito en transfer, door bepaalde 
klassen zo vaak gebruikt wordt, dat dezen, die in alle staten van grote invloed zijn, alles zullen 
doen om de waardevastheid van t.m. deze munteenheid ook verder te handhaven. De kern van 
dit alles houdt in, dat er reeds nu allerwege een zodanig wankele economie bestaat, dat met 
geld en geldwaarden als vaste normen in de praktijk niet meer gerekend kan worden. Dit houdt 
in, dat allen, die hun begrippen van zekerheid of macht op geld bouwden in dit en de komende 
drie jaren sterk teleurgesteld zullen worden in hun verwachtingen. 
 
Dan is er de politiek. Onder ons gezegd, in de politiek rekent men zelden of nooit, met de feiten, 
altijd met wenselijkheden.  Wij weten, dat het optreden van een groot aantal staten krachtens 
hun interne politiek lijnrecht gericht blijkt te zijn tegen de belangen van degenen, dip deze 
staten en hun politieke groeperingen, zeggen te representeren. Wij kunnen ons daarom 
voorstellen, dat in Frankrijk dit jaar grote moeilijkheden ontstaan, al is het alleen maar, omdat 
de inzichten van het bestuur en het begeren van het volk tegengericht zijn. Hetzelfde zien wij in 
Engeland. In Spanje sterft een groot staatsman en als gevolg daarvan heerst ook hier verwar-
ring. In Italië is er feitelijk reeds nu een grote verwarring.  
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Een greep naar de macht door de communisten aan het einde van het jaar is daar zeker niet 
uitgesloten. De spanningen tussen Turkije en Griekenland zijn niet opgeheven, ook al hoort men 
daarvan nu weinig. Zij zijn in wezen sterker dan ooit te voren en zullen zeker in de komende 
dagen - ik meen zelfs dat dit reeds het geval zal zijn in de komende paar maanden - aanleiding 
geven tot protesten en handelingen, die de spanning in de Middellandse zee weer tot een top 
zullen voeren. Zo kan ik verder gaan met het opsommen van alles, wat er politiek het ogenblik 
niet gezond is. Vanaf het punt van het niet erkennen of toelaten van Rood-China in de UNO, tot 
het zoeken of een marchanderen met de USSR in de Uno, een spel is voor de tribunes, 
waarachter geheel andere dingen schuil gaan. 
 
Dit is geen kerstboodschap. Maar dat is de wereld van vandaag. 
 
De natuur is in opstand. Grote gebieden zijn overstroomd, elders beeft de aarde. Stormen slaan 
wegen en dijken weg, verzwelgen spoortreinen, slaan vliegtuigen neer in de zee. Vulkanen 
beginnen plotseling rookpluimen te tonen en in bepaalde delen van de wereld, waaronder ook 
Indonesië, maar zelfs héél wat dichter bij, heerst hierover onrust bij de bevolking. Men weet 
niet, of men morgen nog leven zal. 
 
Dit is Kerstmis 1964!!! Kerstmis 1964, een feest dat meer geregeerd wordt door ellende en 
moeilijkheden, op alle terreinen dan de gewone burger, zelfs met alle middelen van moderne 
berichtgeving, zich maar voor kan stellen. Zoals ook Jezus' geboorte plaats vond in een tijd van 
grote verwarringen. Nu zijn wij misschien geneigd te stellen: dan zal de wijsheid, die op de 
wereld is, dan zal de grote geestelijke kracht, die het Al en de wereld nu regeert en kan beheren 
zich wel onmiddellijk kenbaar maken. En het is logisch, dat deze macht, deze kracht, zich zal 
baseren op de nu heersende klassen van de wereld, op het christendom en het blanke ras. Maar 
Jezus moest vluchten naar Egypte. De waarheid van deze tijd zal moeten vluchten naar 
gekleurde volkeren, naar miskende mensen, naar gebieden, die men hier als primitief of zelfs als 
zeer gevaarlijk beschouwt, omdat er geen plaats is in het christendom, omdat het christendom 
van heden waarschijnlijk liever alle geestelijke krachten, die nieuw zijn, zou vermoorden, dan 
het gevaar van een mogelijke machtsaantasting of een geloofsvernieuwing buiten de kerken om 
in de mensheid te aanvaarden. Daarom moeten wij niet te veel verwachten. Toch is het een 
blijde tijd, ondanks alle ellende, die ik u zo-even heb opgesomd. 
 
De mens van heden zal dit niet zo beseffen, want een vernieuwing, een algehele verandering, 
vindt eerst langzaam plaats. De mensen in Jezus' tijd hebben ook niet na de geboorte 
onmiddellijk gezegd: "Ha, nu is de Messias er, nu zullen wij bevrijd worden!" Zij hebben alleen 
geklaagd over de wreedheid van hun heersers en geroepen: "Rome vraagt steeds meer 
belastingen. Houdt het dan nooit op?" Misschien dat u het hier niet zult zeggen t.a.v. Rome, 
maar u kent soortgelijke klachten t.a.v. uw eigen regering en de moeilijkheden van het dagelijks 
leven. 
 
Alleen zij, die in zich bewust zijn van het Licht, zullen weten: in deze dagen wordt het Licht op 
aarde herboren. 
 
Het Licht op aarde wordt gerepresenteerd door een groot aantal geestelijke krachten. Het zal 
over niet al te lange tijd waarschijnlijk over rond 30 jaren eveneens een representant in de stof 
vinden. Nu is het een kwestie van grote krachten, van de Christusgeest zelf, van grote leraren, 
en bewusten uit het oude verleden, zowel als de nieuw bewusten dezer dagen, die hun opmars 
over de wereld beginnen. Maar het is een voorbereiding. Misschien zou ik op deze morgen met 
Johannes de Doper uit mogen roepen: "Ziet, ik ben de stem eens roependen in de woestijn, 
zeggende: bereid de weg voor Hem, die komt." Want in deze wereld, waarin geestelijke dingen, 
zo vaak tot bijgeloof worden, waarin geestelijke bereikingen zo vaak zelfverheffing schijnen te 
zijn, in deze tijd zeg ik u: "Het Licht is geboren. Bereid de weg van Hem, die komt." 
 
Uit de verwarring van deze jaren, uit de misschien bijna fatale dreigingen van wereldoorlog, van 
absolute ondergang, crisissen, van ontstellend natuurgebeuren, wordt het Licht geboren, niet 
het duister. Uit het onbegrip, de korzeligheid, de prikkelbaarheid van de mensen, de strijdlust 
en het egoïsme van deze dagen zal niet het duister van de hel geboren worden, maar het Licht 
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der hemelen. Dit verkondig ik u! En al wat wij bezitten aan macht, aan inzicht, staat ten dienste 
van die ontwikkeling. 
 
De boodschap van de Broederschap zal op deze morgen misschien eveneens een wat bij de tijd 
van het jaar passende formulering gedogen: 
 
Wij, die zijn als profeten, gezegd hebbende: "Zie er zal komen een kracht en een vernieuwing, 
wij treden tezamen, nu Licht en vernieuwing op het punt staan op aarde geboren te worden. De 
reiniging van het helderwitte Licht, het caleidoscopische spel der kosmische kleuren en 
invloeden over de wereld in het komende jaar, doet ons weten, dat een verlossing voor de 
mensheid geboren worden zal." Wij weten, dat, al zal een deel der mensheid dit alles misschien 
niet kunnen beleven of ondergaan aan zichzelf, de vernieuwing nabij is. Al datgene, waarvoor 
wij gewerkt hebben en waarvoor wij nog werken dus, komt dicht bij de vervulling. 
 
Wij verkondigen u de blijde boodschap: "Geboren zal worden in de harten der mensen een 
onrust en een Licht, welke hen dwingen om eigen belangen uiteindelijk terzijde te stellen, om te 
midden van verwarring en moord en doodslag hernieuwd te komen tot vrede en rust, om vanuit 
de zelfzucht, die de wereld nu schijnt te regeren, te komen tot een zelfvergetelheid, waardoor 
men het verkeerde nationalisme zal kunnen overwinnen, door in zich de geest bewust te 
ontdekken." 
 
Dit is het, wat wij voorspeld hebben voor deze tijd, dit is ook hetgeen dat gebeurt in deze tijd. 
Daarom, al klinkt het pessimistisch, zou ik zeggen: "Bereidt u voor op een jaar van grote 
gebeurtenissen, en, zo gij énig geestelijk besef hebt, van grote vreugden." 
  
Zo dadelijk zal een van onze oudere broeders hieraan de levensleer en de levenslessen 
nogmaals toevoegen, die misschien reeds zo vaak gehoord werden, maar die in deze dagen 
essentieel zijn voor bewustwording en werken. Laat mij echter nogmaals de nadruk leggen op 
wat u te wachten staat, wat er voor u gaat gebeuren; op de tekorten ook, die u in uzelf zult 
ontdekken. 
 
De eerste maanden van het jaar brengen verwarring en een toespitsing van tegenstellingen, 
welke in de maand februari waarschijnlijk een eerste hoogtepunt zal vinden. In deze dagen zult 
u menen, dat het allemaal verkeerd gaat. Blijf dan positief. Want in deze maanden begint de 
eerste hergroepering, die nodig is om de nieuwe krachten niet alleen tot een illusie, een chimäre 
in de breinen van mensen te maken, maar haar tot een krachtig en in de werkelijkheid werkende 
geheel te vormen. Daarna komen er maanden, die wat rustiger en aangenamer zijn. Er komen 
dan dagen, waarin u meent, dat het ergste nu wel voorbij is en alleen de mensen nog erg 
onrustig zijn met al hun stakingen en revoluties. Bereid u in deze rustige dagen voor en vergroot 
uw veerkracht. Denkt niet, dat het nu in orde zal zijn. Zeg tot uzelf: nu moet ik geestelijke 
reserves gaan kweken. Want die zult u nodig hebben! 
 
Wanneer eenmaal de maand augustus is aangebroken, beginnen er weer maanden vol 
verwarringen en spanningen, het zal dan misschien wel lijken, of geheel de wereld uiteen gaat 
barsten van haat en tweedracht. Dan zal het lijken of binnen korte tijd de wereld verteerd zal 
worden door atoomvuur. Maar dat zal dan toch niet gebeuren. Uit deze spanningen en 
ondergangsstemming, uit deze dreiging van dood, die zo dicht heeft gestaan naast tronen, 
zowel als naast de zetels der eenvoudigen, zal een begrip ontwaken dat het anders moet en zal 
men zeggen: wij moeten werkelijke vrede vinden, wij moeten het Licht aanvaarden. Dan zal de 
rest van het jaar en het begin van het volgende jaar gewijd worden aan een heroriëntatie, een 
hernieuwen van inzichten. Dit zal gelijktijdig een ommekeer betekenen in de nu nog té 
materialistische levensbeschouwing van velen, een omslag ook in een te nuchtere en daarom 
ook te eenzijdig logische benadering van God, de geest, de krachten van het leven. 
 
Dan begint een moeizaam proces van opbouw dat 3 tot 4 jaren vergt, een proces, waarin de 
mensheid zich langzaam ontworstelen moet aan eigen waan, aan illusies en eigen gebonden- 
heden. In die tijd zullen andere dan christelijke volkeren de boventoon voeren op de wereld. In 
die tijd zullen andere denkers dan de nu erkende en gezaghebbende figuren hun denkbeelden 
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over de wereld zien verbreiden. In die dagen zullen dwaasheid en wijsheid elkander afwisselen 
en in hun uitwerkingen de gehele wereld betrekken. Maar boven alles is het Licht. Zoals in de 
kilte en koude van de stal de aanwezigheid van velen en zelfs voornamen gedomineerd werd 
door de aanwezigheid van het Kind, door het Licht van Kerstmis. 
 
Bereid u voor. Bereid u niet voor op geweld, maar op een vrede, die kan blijven bestaan, zelfs te 
midden van het geweld. Bereid u niet voor op verlies en onrust, maar op een rijkdom die blijft 
bestaan, zelfs al vergaan er werelden. 
 
Zoek niet ingewikkelde en voor u te grote filosofieën op, omdat deze in deze tijd opgeld plegen 
te doen. Zoek het in de eenvoud, want het is de eenvoud, die blijft bestaan wanneer alle grote 
en ingewikkelde constructies reeds in elkander storten. En nu ik hier, misschien in uw ogen wat 
pessimistisch, Kerstmis heb herdacht en daarmede gelijktijdig een komend jaar heb ingeleid, 
geef ik het woord over aan een andere spreker èn wil alleen nog zeggen: 
 
Bedenk, dat ik tekenen heb genoemd van groei en vernieuwing. Het kind, dat geboren wordt, 
mag misschien daarin de pijn van de geboorte lijden en beseffen, maar zal het ook niet het 
leven, dat dank zij deze pijnen komt, dankbaar aanvaarden? Wees daarom optimistisch, want 
uit de pijnen van het heden wordt het werkelijke leven der toekomst geboren. 
 
De krachten van hen, die met u zijn in deze dagen, zullen door de spreker, die mij volgt, 
ongetwijfeld voldoende worden weergegeven. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een 
voortduren van het Licht van Kerstmis in uzelf, wanneer het schijnt, dat de macht toeneemt als 
de dagen donker dreigen te worden. 
 
 
 

KERSTMIS IS HET FEEST VAN LIEFDE 
 

 
God heeft de wereld lief, want Hij bemint Zijn schepping. Hij is Zichzelf in alle dingen, die gij 
kent als bestaan en sfeer. 
 
De veelheid van het gebeuren is een vloed van tijd, die kan worden teruggebracht tot één 
moment: het uitermate korte moment heden, dat slechts in de herinnering zijn zin en betekenis 
verkrijgt. 
 
En zie: uit het verleden, bouwen wij ons de toekomst, uit de tijd bouwen wij ons de eeuwigheid 
en uit ons onvermogen, om reeds nu die eeuwigheid te beseffen, bouwen wij ons God. 
 
Zo laat mij tot u spreken over de macht, die gij noemt de Christus, de Goddelijke Liefde. 
 
Indien gij kunt geloven in een Kracht, die zin geeft aan alle dingen en aan al het bestaan, zo zult 
gij ook volbrengen wat uw hand te doen vindt op dit moment. 
 
Handel niet volgens grote plannen: God heeft het plan gesteld, voor het totaal van kosmos en 
bewustwording. 
 
Handel in het heden en volgens het heden. Zoek niet een opdracht, die zo ver in de toekomst 
uiteindelijk haar vervulling zal kunnen vinden, maar werk vandaag aan die kleine taken, die u te 
doen gegeven worden. 
 
Kerstmis is het begin van een nieuw leven. Het is het begin van de leer, die op aarde gebracht - 
en vaak misverstaan - de mens moest leren dat de liefde, de band, de genegenheid, die alle 
mensen tezamen bindt, in wezen het Koninkrijk Gods is, dat er geen rijk of eeuwigheid buiten 
ons bestaat, dat niet ook in ons leeft. 
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En dit is de waarheid van deze dagen. Zoals mijn voorganger u heeft gesproken over al datgene 
wat materieel gebeurt, zo wil ik u spreken over de goddelijke liefde, die in deze dagen, buiten 
het materiële om desnoods, in u werken zal. Want de Jezus, die voor u lang geleden gestorven is 
aan het kruis, leeft ook vandaag. Niet als een schim, niet als de mythische figuur van een 
godsdienst, maar als een werkelijke, directe en actuele kracht en persoonlijkheid, dié ingrijpt. 
 
De Jezus van eens gaat rond over de wereld en zegt jullie: "Hebt elkander lief, mensen. Vergeet 
de haat. Leert aanvaarden, dulden en dragen, dit is beter dan door haat en geweld ten onder te 
gaan." 
 
En de kracht, die Hij gedragen heeft als het Lichtende zegel, zijn vermogen tot eenheid met 
God, de Christus, is over de wereld, zoals ook zij altijd bij de mensheid is geweest. 
Deze christuskracht zegt u: "Het is niet belangrijk, hoe gij zijt of leeft. Het is belangrijk dat gij 
leeft in besef van eenheid met alle zijn en alle dingen." 
 
De Christusgeest zegt u: "Leef niet uzelf en voor uzelf alleen. Leef in anderen, leef in de 
mensheid. Leef niet in een idee, dat het uwe is, maar in een dienstbaarheid aan allen, die Licht 
en waarheid kunnen aanvaarden, die de kracht, zoals zij in u leeft voor zich kunnen aanvaarden 
en gebruiken." 
 
De leer, die je daaruit kunt distilleren, is voor deze dagen misschien uitermate simpel. Zij is niet 
sonoor als het gebeier van kerstklokken, maar licht en klinkend als het klepelen van een heel 
klein klokje in de verte. Het is de levensleer en wijsheid, die ik wil trachten voor u in woorden uit 
te drukken. 
 
Wees in deze dagen vredig in uzelf. 
 
Spreek geen oordeel over uzelf en anderen. 
 
Leef de dag en put elke dag uw kracht uit de zekerheid, dat de dag van morgen een andere en 
betere zal zijn. 
 
Geloof, dat het beter wordt. Wijd u met heel uw wezen aan beter leven, het betere Licht, betere 
kracht. Dan zult gij dit waar maken. 
 
Ga niet in deze dagen uit van de wetten van de ouden, van de z.g. goddelijke wetten, zoals men 
ze u geleerd heeft. Ga in deze dagen uit van wat er leeft in uzelf. 
 
Bedwing uzelf, waar u zou willen vernietigen, zou willen haten, zou willen scheiden. Alleen dat, 
wat verbindt, dat wat liefde brengt, dat wat eenheid brengt, heeft kracht in deze dagen. 
 
Leef uzelf, want de enige wet, die u regeert, is op het ogenblik: 
Wees trouw aan dat, wat je erkent als je wezen en vervul de verwachtingen van de wereld, waar 
je kunt, vervul bovenal de taak van genegenheid en eenheid met de mensheid, waardoor je 
bestaat. 
 
Dit is eenvoudig. Het is eenvoudig om te spreken over de moeilijkheden en de noodzaken van 
deze dagen, maar als je alles hebt herleid tot het eenvoudigste, zo zal men ook moeten kunnen 
zeggen: 
 
Ik behoef minder, dan ik dacht. Ik heb minder eisen te stellen, materieel, geestelijk en zelfs in 
mijn ziel, dan ik eens meende. 
 
Ik heb geen behoefte aan rechten, en zelfs verplichtingen zijn voor mij geen behoeften, maar 
een werkelijk deel van mijn wezen. 
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Ik kan met weinig toe. Leer met weinig toe te komen. Leer u te verzadigen aan een korst brood 
en niet deze zonder meer terzijde te werpen, omdat gij nu eenmaal een overrijke maaltijd 
begeert. 
 
Verzadig u aan het weinige, dat u gegeven wordt, en gij zult sterker zijn dan degenen, die 
veelheid eisend, ooit gegeven kan worden aan krachten en vermogens. 
 
Kracht en Licht, Goddelijke Kracht, zijn dingen die voortdurend met u zijn. Maar besef wel, dat 
je die dingen nooit moogt eisen volgens jouw eigen normen. Een magische bezwering mag mooi 
en goed zijn, een bede, een gebedsmarathon kan mooi en edel zijn, maar de kracht Gods is in 
je, niet om je beden, niet om je bezweringen, niet om de macht of wijding, die je ontvangen 
hebt, doch omdat je ze aanvaardt als een feit. Geloof in uzelf, in de eeuwigheid van uw wezen, 
in de zinrijkheid van uw bestaan en gij zult de krachten hebben, die geheel de wereld en zelfs 
vele engelen zouden begeren. 
 
Het is niet zo moeilijk te leven in deze dagen. Zij zijn alleen uiterlijk wat verward. In zich is deze 
tijd een golf van nieuwe kracht en nieuw leven. In u en rond u is de kracht, om de problemen op 
te lossen. Maar dan moet men de problemen ook niet op willen lossen door een betoog, door 
commissies, onderzoek. Dan moet men zich afvragen: "Wat kan ik nu doen. Ik, desnoods ik 
alleen? Wat is er in mij noodzakelijk, om dit op te lossen? Ik weet immers, dat ik dit 
noodzakelijke bezit?" 
 
Zoals mijn vriend u zo-even de vernieuwing verkondigde, die uiterlijk zo moeilijk is, zo 
verkondig ik u de waarheid, die ik in mijn dagen op aarde heb uitgedragen en die ik steeds zal 
blijven uitdragen: 
 
De waarheid, dat er geen moeilijkheid bestaat, die gij niet kunt overwinnen. 
 
De waarheid, dat niéts bestaat, dat waarlijk uw meester is, zelfs niet wat men dood en duisternis 
noemt; dat geen demon ook u kan aantasten en beheersen, zolang gij in uzelf maar simpel en 
oprecht zegt: ik heb de Kracht voor al wat noodzakelijk is.  
 
Geloof, o mens, in uzelf. Geloof niet te veel in een God of in goden, die buiten u staan, u regeren 
en in uw leven zonder meer en willekeurig ingrijpen. Ook al zijn zij er. Want wie slechts betrouwt 
op dat, wat buiten hem ligt en niet op wat in hem ligt, gaat ten onder aan eigen wantrouwen en 
daardoor ook aan eigen onvermogen. 
 
In een tijd van vernieuwing moet men sterk zijn. En sterk kun je alleen zijn, wanneer je het Licht 
indrinkt, wat nu rond je is, wat nu in je bestaat en de kracht en de macht opneemt, die je als een 
rijke gave geboden zijn en dezen niet afwijst als zijnde een macht en een kracht, alleen 
behorende aan een god. 
 
Dit is een tijd, waarin de liefde van de Schepper voor Zijn schepping meer dan ooit tot uiting 
komt - niet in de vertedering misschien, die men daarvan begeren zou, de zoetheid van een 
leven zonder strijd en tegenstellingen. Maar Hij, die u de macht geeft, de kracht en het 
vermogen, Hem haast als gelijke te ontmoeten, heeft die u niet méér lief als een figuur die u ver 
houdt van zijn werkelijk wezen als kinderen, opgesloten in een speelkamer, opdat zij de ouderen 
vooral, niet zullen storen? 
 
In deze dagen wordt een beroep gedaan op de mensheid. Wij uit de geest, wij werken mee zo 
goed als wij kunnen. Maar wat kunnen wij u geven, wat gij zelf niet reeds bezit, wat gij uit uzelf 
niet wilt aanvaarden? 
 
Gij zijt sterk. Zwak zijt gij slechts door uw wantrouwen ten opzichte van uw eigen krachten. 
 
Gij zijt gelukkig, en ongelukkig zijt gij slechts, door de eisen, die gij aan de buitenwereld stelt, 
terwijl gij te kort blijft schieten in uzelf. 
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Het leven is zo eenvoudig. Ook dit gebeuren van Kerstmis is uiteindelijk zo eenvoudig: 
 
Het kind, dat geboren werd, leefde en stierf, zoals alle mensen moeten leven en sterven. Toch 
werd door dit kind een grootheid gemanifesteerd, zo groot, dat zij nog een legende zou zijn, 
2000 jaren na het feitelijk gebeuren, in het heden. 
 
Wat gebeurt in en rond ons, is eigenlijk het eenvoudige, het normale, het is eenvoudig liefelijk 
ingepast in het leven, het is harmonisch met de feiten. Maar het is er. Weet u,  een mens stelt 
symbolen. Kerstsymbolen bv.: een boom, die groen is in de winter, een mens, die lief kan heb-
ben zelfs te midden van de haat. Een boom, die groen is in de winter en lichten draagt. Een 
mens, die zelfs, in krachteloosheid, in zijn machteloosheid te midden van de massa, zijn 
innerlijke kracht handhaaft en draagt, die zelfs in de barheid van geweld zo sterk blijft in zijn 
geloof aan mensheid en liefde, dat hij werken kan, dat hij verdragen kan, dat hij overwinnen 
kan.  
 
En dan wat sierraden, wat flonkering. De mens, die waarlijk de Goddelijke Kracht aanvaardt, die 
waarlijk zichzelf durft en kan leven met vertrouwen in die kracht, draagt als sieraad de gaven, 
die vele mensen hem benijden, maar die voor hem slechts een normaal deel zijn van zijn leven, 
een uiting waarin het Licht, dat in hem brandt zich weerkaatst en reflecteert, opdat de buiten-
wereld het zal kennen. 
 
Maar ja, misschien moet ik u de regels, de eenvoudige regels van deze tijd, nog simpeler en 
meer rechtuit dicteren. 
 
Welaan: Er is één wet boven alle anderen. Deze wet blijft bestaan: Heb uw God lief en vertrouw 
op uw God boven alle dingen. Heb uw naasten lief en vertrouw uwe naasten gelijk uzelf. Leef 
voor anderen, opdat gij waarlijk moogt leven. 
 
Leef eenvoudig, opdat de rijkdommen van het werkelijke bestaan in u tot ontplooiing mogen 
komen. 
 
Wees in uzelf vredig, wat ook geschiedt, opdat de vrede in u moge voortleven en vanuit u de 
wereld moge bereiken. 
 
Wees wijs. Want zij die wijs zijn handelen niet, tot het ogenblik, dat het noodzakelijk is om te 
handelen. 
 
Wees sterk. Want de sterken nemen het initiatief op het ogenblik, dat zij menen, dat het 
noodzakelijk is. En zij zijn het, die bereiken waarnaar de zwakken alleen hongeren en verlangen. 
 
Wees u bewust van verandering. Want wie steeds het oude wil zoeken en handhaven, verdrinkt 
in de vloed van vernieuwing die deel is van deze tijd. Maar wie de vernieuwing erkent, zal 
intenser dan ooit leven en werken. En meer bereiken. 
 
Heb lief. Heb lief, waar gij kunt en zo gij kunt, vergetend uzelf, uw eigen verlangens, uw eisen, 
om te dienen wat gij lief hebt: uw wereld en de mensheid, uw God en de sferen. 
 
Zoek niet naar al datgene, wat het stoffelijk bewijs moet vormen voor alles, wat gij in uzelf 
gelooft. Zoek slechts in uzelf naar de zekerheid, waardoor gij de moed hebt te handelen volgens 
uw werkelijk wezen. 
 
Mijd overvloed, opdat gij, uit eenvoud levend, uzelf gelijk zult kunnen blijven, wanneer de 
overvloed voor anderen teloor gaat. 
 
Ontzeg uzelf elke hechting aan bezit. Want wie zijn ziel in bezit legt, verliest haar zo snel en zal 
krachten en wezen niet kunnen richten op de waarheid, zelfs wanneer hij haar beseft. 
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Vrees niet, zelfs niet een geweld, dat uw wereld zou uitblussen. Want hij die zonder vrezen is, 
leeft in het Licht van de eeuwigheid. 
 
En het Licht van de eeuwigheid beheerst de vrede, ook op aarde, het doodt de demonen en 
schrikgestalten, die de mensen zichzelf hebben geschapen. 
 
Dit is de eenvoudige leer. Je kunt er veel aan toevoegen, je kunt er weinig op zeggen. Maar 
vergeet jezelf en je eigen inzichten, die op stof gebaseerd zijn. Dat is eigenlijk de eenvoudigste 
wijze van stellen. 
 
Weet, dat zelfs Jezus, toen Hij leefde op aarde en toen Hij geboren werd op aarde, ondanks zijn 
veel grotere wijsheid, vaak zich gericht heeft naar anderen, dingen heeft, gedaan, die misschien 
minder wijs waren dan zij nu worden voorgesteld, omdat anderen dit begeerden. 
 
Weet, dat het soms goed is, anderen te helpen in hun dwaasheden, zelfs, wanneer men eigen 
wijsheid een ogenblik daarvoor vergeet. 
 
Dit is alles, wat ik u heb mede te delen op deze morgen. Het is niet veel, maar het is belangrijk. 
Want zo gij de kracht van de liefde, de kracht van de Goddelijke Rechtvaardigheid, het kosmisch 
Licht, de eenheid met de ingewijden en het één-zijn met grote krachten van de geest wilt 
ervaren, zo vormen deze dingen de weg. En er is geen andere!  
 
Als laatste spreekt tot u een van onze broeders, die behoort tot hen die, althans in dit deel van 
de wereld, nu leiding geven aan de geestelijke ontwikkeling. Ik hoop dat u met mij zo dadelijk 
zult kunnen zeggen: dat was misschien niet het gebruikelijke kerstfeest, maar het was toch het 
begrip voor het Licht, dat geboren werd en daarom ook in wezen meer kerstfeest dan ooit 
tevoren. Ik geef nu het woord over. 
 
 

GASTSPREKER 
 

ESOTERIE 
 
In de naam van de Kracht, die ons heeft voortgebracht, in de naam van het Licht, dat ons in 
stand houdt, werken wij, streven wij en benaderen wij uw wereld. In de naam van de Lichtende 
Kracht zelf zullen wij uitgaan over uw wereld en u een nieuwe boodschap brengen. 
 
Gij die zijt voorbereid, zult deze in uzelf kunnen verstaan. Dit zijn de dagen van verandering, dé 
dagen van vernieuwing, waarin niet alleen de mensheid met haar uiterlijke vormen, maar vooral 
de innerlijke mens, ja, de weg die deze in zich gaat, zich zullen wijzigen. 
 
Er bestaan krachten en vermogens, die voor velen van jullie zijn als een gesloten boek. Want gij 
kent niet het Licht, dat rond u is en ziet niet de waarheid en waardigheid van dat, wat tot u 
komt. 
 
Wees niet klein van ziel, klein van geest, beperkt van denken. Zie de werkelijkheid, die met u is! 
 
In deze dagen openbaren zich de Meesters van het verleden: Jezus spreekt opnieuw op de 
wereld, de Boeddha keert terug om hen, die nu geweld en haat prediken in zijn naam, terug te 
roepen tot de ware weg, het pad en de pijlers van wijsheid. 
 
Zo gaat over de wereld een kracht, die gij niet ziet, die gij misschien niet beseft, een kracht van 
ontstellende grootte. 
 
De ster bracht de Wijzen naar Bethlehem; het Licht dat nu rond u is, het Licht, dat nu in u is, zal 
- zo gij het ziet en beseft - u voeren tot de nieuwe band met God, de onmiddellijke openbaring 
van kracht. 
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Uit alles, wat ik weet van de mensheid - en ik ken haar gebruiken, - klinkt mij het wantrouwen 
tegemoet. In uzelf is er de vraag, of dit nog betekenis heeft en zo ja, welke? Want gij zijt als 
blinden. Gij ziet niet het Licht van de ster. 
 
Maar ik zeg u: de ster brandt, lichtend en streng; zij gaat als een leidsnoer langs de hemel, zij 
toont de oude krachten en de nieuwe kracht verenigd, evenals de nieuwe weg en de nieuwe 
bewustwording. Het is deze Kracht, die ik u verkondig. 
 
Men kan u verwarring verkondigen en vernieuwing, men kan u de Goddelijke Liefde 
verkondigen. Maar laat ons dan niet vergeten, dat die liefde haar teken en stempel kent, dat de 
vernieuwing een Licht is, dat brandt en breekt en vlijmt, maar ook openbaart en zichtbaar 
maakt. 
 
Ik verkondig u het Licht van deze dagen, een Licht dat u de werkelijkheid achter het 
schimmenspel van menselijk werken en denken zal doen zien. 
 
Ik verkondig u het Licht, dat u zal doen zien de kracht van het heden, de Lichtende Kracht, ter 
vernieuwing geschonken aan de mensheid, in het nu, in uzelf. 
 
Deze kracht alleen te verkondigen zou dwaasheid zijn, zo ik u niet de sleutel tot deze kracht kon 
geven. Let dan wel en behoudt in uzelf zo gij kunt, dit is de sleutel van het Licht: Wie zichzelf 
vergeet, zijn angsten vergeet en wil zien naar het Licht, hij kent dit Licht als een zekerheid in 
zich. 
 
Dat hij die zekerheid neme en beproeve, zeven malen. Het antwoord, dat men verkrijgt, is de 
sleutel tot het Licht van deze wereld. 
 
Neem uw resultaten tezamen, baseer u daarop, en gij hebt de macht der vernieuwing in u. 
 
Vraagt niet, om daarmede andere werelden te betreden. Werk er mee in de wereld, waarin gij 
leeft. 
 
Wie zeven malen beproefd heeft zijn vertrouwen en geloof; wie zeven malen beproefd heeft de 
kracht, die hij in zich erkent, hij zal in het resultaat de sleutel vinden tot de harten der mensen; 
toegang tot de levenskracht, die pulseert rond de mensen en zal het inzicht kunnen verwerven 
in de werkelijkheid die deze mensen regeert. Dit geldt voor een ieder. 
 
Dit geldt allen. Dit is het kerstgeschenk van een Eeuwige, die in deze dagen opnieuw het Licht 
geeft aan de wereld. 
 
Wees van goeden wil. Ik zeg u niet: "wil het goede", maar "wees van goeden wil". Weet, wat u 
wilt. Kies u een doel, neem uw sleutel van kracht en gij maakt het waar. 
 
Maak uzelve waar, uw leven waar, maak uw dromen tot werkelijkheid, zo zij voor u maar te 
herkennen zijn als deel van het Licht. 
 
Zo gij in deze dagen anderen ziet, die machteloos zijn, zo is het niet uw taak hen te beleren, 
maar geef hen uw kracht, maak de mens sterk uit het Licht, dit is uw taak. 
 
En zo gij aarzelt en niet weet, hoe te gaan, zelfs al draagt gij deze sleutel, weet dan, dat er een 
tweede sleutel is: Denk in uzelf sterk en gericht, omschrijf uw probleem, uw vraag en zeg tot 
uzelf: "de kracht des Lichts beantwoordt mij". Handel dan zonder na te denken. Want dit is de 
sleutel tot het juiste handelen in het heden, het moment, dat zo kort is, dat het bewustzijn het 
haast niet omvangt. 
 
Wie deze sleutels bezit en waarlijk hanteert, bezit de sleutels van het koninkrijk Gods op deze 
wereld. Hij bezit het Licht en de sleutel des Lichts, welke toegang geeft tot het Koninkrijk Gods, 
dat hij in zich draagt. Hij bezit de eeuwigheid zelfs binnen de tijd, niet in vorm, maar in wezen. 
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Deze dingen zullen wij u geven, waar wij kunnen, delende met u al wat wij bezitten aan Licht en 
inzicht, vragende ook aan u, om in uw Licht en inzicht te mogen delen. Deel met ons, met allen. 
Want waar wij één zijn in de naam van onze God, waar wij één zijn in de kracht des Lichts, die 
wij beseffen, zullen wij sterk en onoverwinnelijk zijn. Daar zal de werkelijkheid van God in Zijn 
liefde, Zijn toorn, rechtvaardigheid en kracht in ons gekend zijn en voor ons geuit zijn. 
 
In de naam van het Licht, dat eeuwig is, doch nu treedt tot vlak voor de poorten van stoffelijk 
zijn en bewustzijn, in de Naam van de Godheid zelf, de Onbekende Kracht, die alles voortbrengt 
en het besef van eenheid, dat leeft in broederschap en mensheid is het, dat ik u zegenen wil, zo 
gij gezegend kunt zijn en gezegend wilt zijn. 
 
Dat de werkelijkheid van het Licht des Heren, dat de kracht van de Christus, de Kosmische 
Liefde en het bewustzijn van de Kracht, die men noemt de Geest en de Kosmische Wijsheid, in u 
geopenbaard moge zijn, volgens de wetten en regels van deze tijd; opdat gij vervullen kunt uw 
taak in de vernieuwing, opdat gij één kunt zijn volgens de regel van deze tijd, opdat gij vinden 
moogt de waarheid, die is de sleutel tot alle eeuwigheden. 
 
Dit is alles wat wij u heden te zeggen hebben. Viert vrolijk kerstfeest en verheugt u op de komst 
van een nieuw jaar, opdat gij het Licht beseft, dat daarin schuilt, en leven zult uit de kracht, die 
daarin verborgen is. 
 
(uitgesproken 26 dec. '64) 

 


