
Zondagmorgenbijeenkoms t, 
GrojD£ B,_ 18 .Maart JL9J56 
Goeden morgen vrienden, 

De dagen rond Pasen beginnen langzamer-' 
hand meer en meer de aandacht van de mensheid in beslag te nemen. 
En nu is het vreemd en opvallend, dat bijné, overal op de*wereld, 
waar men het feest der heropstanding viert, het Paasei als één 
van de symptomen van het naderend Paasfeest overal tot uitdruk-
king komt. 

U vraagt zich misschien af wat deze inleiding te maken heeft 
met een wijdingsochtend, waarbij wij ons toch willen baseren op ' 
het Christendom. Welaan,ik zal trachten het U duidelijk te maken. 

Het kuiken - het jonggeboren leven, het ei - het symbool 
van lévensmogelijkheid, zijn beide t*p Pasen de uitdrukking van de 
gedachtengang der mensen. Het is eigenlijk een lentefeest. Maar 
indien wij dit gaan toepassen op de geschiedenis der herrijzenis 
en opstanding, dan komen wij tot verbluffende conclusies. 

Het ei is het resultaat van een lange ontwikkeling. Het be-
ginsel van geestelijk leven wordt eerst verworven na lange strijd 
en na lang zoeken naar bewustwording. Dan hebben wij het wezen 
dat gebonden is. Eerst wanneer het de schaal doorbreekt treedt' 
het in de werkelijke wereld. 

Voordat Jezus op aarde kwam, heeft Hij lange-van ons stand-
punt uit oneindig lange - tijd bestaan. Zijn geest is door vele 
sferen en levens gegaan. Terecht zegt Hij dan ook, dat Hij was, 
Voordat Abraham was. • 

Hij komt in de wereld in een lichaam, gebonden. Wanneet wij 
zien, hoe Hij zich langzaam ontwikkelt naar het leraarschap,'kun-
nen v/ij dit vergelijken met do groei van een wezen in het ei. En 
zoals het éi in de laatste dagen reeds geruisen en tikgeluiden 
laat hóren, totdat de eitand uiteindelijk door de schaal hoen 
breekt, zo zisn wij dat Jezus' leraarschap Hem steeds meet doet 
dringen naar oen geestelijke wereld; de werkelijke wereld, waar-
in Hij' dan - gevormd en als mens - voortleeft om de mensheid te 
helpen, e géwlldadigc vorschijnöclon van de Goede Vrijdag van 
het sterven, van de graflegging, zijn de voorboden van het »nt-waken. 

Wanneer op de Paasochtend het graf ledig is en lichtende 
krachten wegstijgen naar hoger sfeer en beter begrip, dcu} heeft 
uiteindelijk het wordende leven, de wordende Westelijke kracht, 
de schaal van stoffelijke bezinning doorbroken, het stoffelijk' 
lijden achter zich gelaten en gaat op in hoger sfeer en wereld. 

Wanneer de jonge vogel uit het ei komt, heeft hij eén tijd 
nodig, voordat hij zichzelf gaat bewegen. Hij is vochtig, onwen-
nig, onhandig. Hij is nog niet in staat om zich werkelijk als vo-
gel to gedragen. Jezus, die heengaat, zeggend tegen de mensen ' • 
dat Hij nog moet ingaan in het huis Zijns Vaders. Hij moet a.h.w. 
in hot licht van de geestelijke zon zijn verdere ontwikkeling 
doormaken, opdat al hetgeen reeds in Hem aanwezig is, vol ont-
plooid, zich hernieuwd aan de mensheid kan uiten. 

Het simpele Paassymbool met een overweldigende betekenis, 
Is het dan een wonder, dat - deze gedachtengang volgende - do fi-
guur Jezus voor ons een geheel nieuwe betekenis kan krijgen* 

Jezus leefde op deze wereld, inderdaad. Maar was Hij ooit 
werkelijk vrij? Hij was gebonden aan Zijn leerlingen, gebonden 
aan de menigte, die'Hem achtervolgde'om genezing. Gebonden aan 
do schermutselingen, het voortdurend, onderhandse steekspel tus-
sen religieuze geleerden 011 Zijn eenvoudige, simpele waarheid, 
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Hoe vaak staat er niet dat Hij vermoeid was? Zo vermoeid dat 
men de kinderen van Hem wilde wegjagen. Hoe zeer moet je mens 
zijn om vermoeid te zijn! 

Het blijkt' ons wel, dat inderdaad Zijn leven op aarde een 
ontwikkeling in* En deze ontwikkeling, mijne vrienden, leidt 
tot een nieuw wezen en nieuw "bestaan, waarvan de mensheid slechts 
een flauw begrip heeft. 

Natuurlijk io Je s.us1 leven op aarde belangrijk*voor U. 
Zijn leer, Zijn ware leer is zeer bólangrijk voor U. Maar wat 
kan belangrijker zijn dan het wezen, dat Hij thans is! De kracht 
die Hij thans betekent in'de wereld voor al degenen, die Zijn 
weg durven en kunnen gaan. 

Het zal U dus niet verwonderen, dat ik - ondanks het feit 
dat de tweede spreker uit eigen aanschouwing U iets zal mede-
delen omtrent Jezus* aardse leven - mijn aandacht in'de'eerste 
plaats richt op Jezus als geestelijke kracht$ Jezus , zoals Hij 
thans bestaat. ' 

De kern van Zijn wezen is liefde. Hij voelt zich een met 
alle wereld en alle mensheid. Hij wordt bewogen dbor het lijden 
der lijdenden ón Hij deelt de vreugden der mensen. Zolang Jezus 
op aarde -leeft, zien wij dit uitgedrukt in duizend en een vormen. 
Hij oordeelt en veroordeelt niet, maar Hij geeft kracht. Hij 
geeft leven, geeft vooral inzicht in het leven. 

•Het is begrijpelijk, dat - zeker na de wrede en toch glori-
euze bevestiging van Zijn geloof en leer ~ het "bewustzijn Jezus" 
verder zou gaan. Let wel, ik spteek niet óver de Christus. De 
Christusgeest is hoger', sterker, eeuwiger, maar ook'tevens voor 
ons meer onbenaderbaar. Ik' spreek over Jezuö. Jezus, oen mens, 
die op aarde heeft'geleefd. Jezus, een mens, die thans in de 
•wereld werkzaam is. 

Men verwart Hem zo'gaarne met het Goddelijk principe van 
hoogst-lichtende Kracht, dat zich scheppend openbaarde in een 
mens. Maar mogen wij dan de gestalte Jezus'vergeten? Noen toch! 

Wenu, gedragen door de intense liefde, die Hem vrijwillig 
tot óffer deed Y/orden van het licht, dat op do wereld geboren 
werd, heeft'het Hem oök thans nog steeds weer teruggedreven tot 
de mensheid. Zelfs nu, tweeduizend jaren na Zijn doocl, zoals dat 
heet, betreedt soms Zijn gematerialiseerde'wezen nog de aarde* 
Nog gaat Hij Zijn wegen tussen de mensheid, soms zichtbaar, 
s oras o nz i eh tb aar. 

Jezus is niet dood. Jezus is misschien veranderd. Veranderd, 
omdat Hij niet meer beantwoordt aan de geïdealiseerde., gedra-
matiseerde voorstelling, die men van Höm heeft. 

Een hoog en lichtend wezen, zeker. Een meester, groter dan 
vele anderen. Een leraar zonder'gelijke en een kraóht der krach-
ten voor hen, die hulp behoeven. Maar geen eeuwige, ver van ons 
vervreemde lichtende kracht. Een wezón, dat in onze sferen' zo-
wel als in Uw wereld regelmatig komt, helpt en steun geeft. 

Wannëer de v/ereld roept tot Jezus1, roept zij zo vaak tot 
een afgod. Het is1 dwaas om dit te doen. Wij moeten ons/caliseten 
wie en wat 'Hij'is. Jezus is de kruisdrager, de Christusdrager, 
de Chris tofoor, die - geboren in deze tijd- hernieuwd openbaring 
gaf van Gods werkelijkheid; Die krachten buiton Zijn kracht put-
te door deze Christusgeest, die in Hem woonde. Maar die zelve 
te allen tijde vrij is' geweest om te aanvaarden of te verworpen. 

Jezus is een mens. Een mens met een oude'; geest, zeker. Een 
mens, zoals er weinigen zijn. Maar mens» Hij staat zo dicht bij 
U. Er is geen ogenblik, dat ge omhoog schouwend moet hopen, dat 



cV,g "üv Duoüi nog tot Kern doordringt. Wanneer ge Hom werkelijk, 
eerlijk en overtuigd'roept, ̂ s Hij bij U en geeft Hij U lei-
ding, Dat is de taak, die Hij ̂ zichzelf heeft uitverkoren. 

Er Wordt veel gesproken over de meesters. Over de wereld-
leraren, de grote ingewijden. Welaan, Jezus is een van hen. 
Ik v/eet dat Hij , ook in dezö dagen weer in stoffelijk kenbare 
vorm de a,ardc heeft beroerd. Met Zijn wederkomst - tenminste 
niet zoals de Christenheid er aan gelooft - maar Zijn werken 
met alle kracht in geest en stof om de mensheid te behoeden '* 
voor het noodlot, dat zij zichzelve schijnt te willen schoppen 
Zijn Werken met alle invloed, die hij heeft in sfeer en wereld, 
om het bewustzijn van Zijn ware loer verder te doen ontwaken 
in de mensheid. 

Zijn leer is misschien nog simpeler in moderne termen dan 
in de beelden, die Hij eens gebruikte om ze uit te'drukken voor 
een volk, dat een rechte waarheid nibt kon bevatten, 

Hij loeit ons op het ogenblik dit. *ïïaastenlicfdc is belang-
rijk, Maar het is juist belangrijk de naaste lief te hebben, 
zonder jözelf op cle voorgrond te schuiven. Het is'belangrijk 
te weten,'da,t allo bezit uiteindelijk een'last is, die je moet 
meedragen. Het is belangrijk te begrijpen, dat het niet.de vreug-
den dezer wereld zijn, die de geest van de'mens en zijn bewust-
wording bedreigen. Maar dat het de mens is, die deze vreugden" 
boven alles zoekt, die zelf uit een zegen, door God geschapen, 
voor zichzelve een vloek heeft voortgebracht. 

Bezit is een vloek, omdat men vaak meer hangt aan het be-
zit' dan aan dö waarheid Van de geest. Maar bezit is ook oen mid-
del. Laat Hij, die hoeft, geven, opdat de volheid van het loven 
in allen worde geopenbaard*1. 

Ik heb hier bijna woordelijk'aangehaald, wat kort geleden-
door Hem tot uiting werd gcbaacht, Hij is nog'steeds de leraar. 
Maar belangrijk - ook voor U-,zijn de woorden, waarmee Hij zijn 
betoog ( het was een broederschapsbljoenlcDmst) besloot* 

"Sommigen der wijzen zeggens Ziet, de mensheid deert mij 
niet, zo slechts hot lot van allen de uiteindelijke bewustwor-
ding betekont". Maar Ik zeg U s^Wie schreit in angst of nood 
en Mij erkent in Zijn hart, die zal Ik nabij zijn. Ik zal een 
steun en staf zijn op zijn weg, Ik zal wijsheid zijn in zijn 
gedachten en kracht in zijn leden. Want moet het lot der mens-
heid geleid worden, tot zij zich verheft boven al hetgeen thans 
haar wereld uitmaakt, Ik heb de mensheid te lief om hen daaron-
der te laten lijden", 

Jezus heeft aan het lijden de oorlog verklaard. 'ITiot aan 
het stoffelijk lijden, maar aan het geestelijk lijden, wetende 
dat - waar de geest gezoncl is, kracht en vreugde Vindt - al het 
andere onbelangrijk wordt, terugvalt en wegvloeit, 

'Zijn woorden worden gehoord, al heten zij geen christendom 
meer. Zij gaan op het ogenblik door vele landen van Azië zoals 
Zijn stem ook'reeds gehoord werd korte tijd geleden in Afrika. 
Men wóct niet, wie Hij is. Maar men weet dat Zijn woord'gewicht 
heeft, dat Zijn kracht eeuwige waarde bezit. Sn daarom luiste-
ren zij naar Hem, allen die naar inwijding zoeken en die Hij be-
roert. 

Er zijn slechts een paar delen van de wereld, die hij niöt 
zoekt« Waar Hij niet kan komen of v/il komen in zichtbare vorm. 
Dat 21 jn die delen van de wereld, die zich Christelijk noemen. 
Want, wanneer Hij daar zou treden voor cle mensheid, men zou Hem 



maken tot ócn God en do waarheid van Zijn wezen zou ondergaan 
in de v/aandie mensen daarom vlechten, om zo hun eigen godach-
tengang en'instellingen te bevestigen. Maar ook hier geldt, zo-
als overal, dat wie Zijn steun zoekt, Zijn steun zal verwerven . 

En nu ge begrijpt, hoezeer Jezus'ook in deze dagen de we-
reld nabij is en'in deze wereld werkt, wil ik het woord over-
geven aan iemand, die als bemiddelaar U een aantal wóórden zal 
overbrengen van een dergenon, die Jezus hebben gekend. Het'wordt 
misschien een simpel beeld.'Daarover kan ik niet beslissen. Maar 
wanneer U die woorden hoort, denk' dan aan hetgeen ik U thans heb 
gezegd. Want deze dingen zijn een. Omdat de tijd'slechts bestaat 
voor de- stof en de mens, maar niet voor de geest, die de eeuwig-
heid kent. 

Goeden morgen. 
Goeden morgen vrienden, 

Hetgeen ik U thans doorgeef, worclt mij 
vanuit een' hogere wereld gegeven. Ik moet hier beelden vertalen 
in woorden. Aarzelingen en een eventueel horstellen van een uit-
drukking gelieve U mij ten goede te houden. 

Hij was niet groot. Slank, ja rijzig, ondanks het feit, 
dat Hij velen tot de schouder reikte. Zijn haren gedragen naar 
de geaardheid dier dagen, warön van een donker, bijna zwart-
bruin. Zijn ogen licht en hel, waren soms een donker-blauw, soms 
ook een lichtend grijs, dat soms wonderlijk scheen te veranderen, 
en te schitteren als edelstenen. Hij droeg het gewaad van Zijn 
tijd en Zijn dagen en niemand zou Hem een meester en wonderdoener 
he.bben genoemd ommentwi 11e van Zijn gestalte. Maar wanneer Hij 
een gebaar maalcte, werd men tot luisteren bewogen. Wanneer Zijn 
stem beelden riep in de avond of in de zinderende middag, dan 
galmde de zachte stem verder, alsof de hemel zelve herhaalde, 

v/at Hij zeide. Hij beroerde de aarde licht. En toch was het ons 
soms of zij beefdö onder Zijn voeten. 

Hij was mens. Ik heb met Hem aangezeten en met Hem de beker 
geheven. En wel wist Hij dó wijn te kennen en te waardoren. Ik 
heb Hem gezien in de-avond, wanneer Hij'vermoeid een ogenblik 
rustte bij do bron, voordat Hij gastvrijheid zocht bij een der 
dorpelingen. Hij was' een vreemde, wonderlijke figuur.'Hij was 
een Messias, geen God. Want Hij was'mens mot de mensen e:i uit 
Zijn trekken sprak een verwantschap,' een koninklijke verwantschap 
met het ras, waaruit Hij was geboren. 

Eens heb ik Hem horen Spreken. "Ik leef", zo zeide Hij, 
"uit het leven mijns Vaders. Y/ant ziet, in Zijn leven heb ik een 
waarheid gevonden, die is' als een verkoelende dronk na een lange 
tocht in de brandende zon. Ik heb mijn wezen aan Hem gegeven. En 
geeft Hij mij soms de bitterheid van de gal te proeven, zo 
schenkt Hij mij ook de zoetheid can honing. 

Ik ben arm en toch rijk. Zij, die mijn gewaad zien'zoggens 
"Ziet, deze leraar gaat hot goedtf. En het gaat mij goed. Toch 
heb ik geen penning hiervoor betaald en heb ik nooit een penning 
geëist of ontvangen. 

Ik bezit geen huis. Ja armer dan Jaeob, bezit ik geen steen, 
waarop ik mijn hoofd kan leggen. Toch geeft mij de wcrclcl van 
haar'volheid en faalt het mij nooit, mankeert het mij nooit aan 
iets, wanneer de noodzaak mij beweegt. Want zo is de wct en de 
wil des ̂ Vaders.'Wie een is met alle dingen, ziet dat alle clingen 
uit de eenheid Hem vervullen, tot Zijn leven gevuld is als een 
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schaal, waar geen clruppcl aan kan worden toegevoegd, zonder 
over te lopen. Uit deze vólheid geef ik U,'wetend, dat de 
Vader mij de Kracht geeft, die mij vervult, zodat ik nooit 
ledig zal zijn." 

Hij heeft gesproken tot Zijn leerlingen. Hij . 
sprak tot de menigte. Hij sprak met velerlei stem,'Want 
Zijn woorden waren de weerklank van hen die hoorden,' zoals 
Hij de weerklank was van alle levende kracht op aarde, 

' Ik heb hem nog co miaal gezien toen Hij inreed in Jeruza-
lem, Ik bón weggevlucht, omdat ik vreesde voor het gewold der 
ïfazireers, de opstandigheid der Galileers en cle twistziekhcid 
dor Samaritanen, ' 

Men juichte Hem toe als een vorst* Maar Hij droeg de toe~ 
juichingen van hot volk als een last, te zwaar haast om te 
dragen. Gezien op een ezelin reee Hij binnen. De stad" jube-lde, 
Maar de jubelkreten waren als stenen, die Hem troffen, tot Zijn 
lichaam scheen te schokken.als in pijn. 

Velen hebben dat niet begrepen. Zijn leerlingen zagen 
hierin vreugde, omdat Zijn rijk bevestigd zou worden op a,arde. 
Hij leed, omdat Hij wist, dat elke toejuiching enkele dagen 
later eön eis zou zijns» dat Hij stervenHij' leed omdat Hij 
begreep, dat deze mensheid Hem vreemd was, ondanks alles en 
slechts enkelen cot Hem konden spreken. 

Ik heb"later gehoord van de vrouw Rachel, dat - toon Hij ' 
met het kruis ging op Zijn laatste weg - Hij hen'aanschouwende, 
hen'zoide^met Zijn ogen en zonder woordens "Ziet, weinigen zijn 
het, die een kunnen zijn met Mij, Maar reeds dit - te weten, 
dat ik niet benzaam ben onder de mensen - is de last van het 
kruis waardn. 

Groot was Hij en machtigj toch klein en verlaten, Bcii mens 
zoals er vele mensen zijn,3 en toch een geestelijke kracht, zo-
als ik'er nooit éen aanschouwd heb voor- of sindsdien. Het is 
daarom, dat ik tot Hom zegs "Meester". Want waarlijk, in Hem 
is het begrip van alle leven en uit Hom put ik alle leven, op-
dat ik begrip verworvc omtrent de Kracht, waaruit het Leven 
voortkwam, ' 

Degene, voor wie ik spreek, sluit hier. Ik bied U mijn 
verontschuldiging aan voor cle misschieft wat gebrekkige weergave, 
maar ik verzoek U nogmaals te bedenken, dat ik moest vertalen 
uit beelden in v/oorden en hetgeen ik kon spreken was dus slechts 
een klein doel van hetgeen ik ontving, Ikdank ü voor Uw aandacht 
en wens U een gezegende Zondag, 
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Het Sj3hqnĉ Jfoovd̂  
HET SYMBOOL VA1T HET KRUIS. 

Eenzaam staat een kruis getekend. 
Zwarte lijnen tegen blauwe lucht. 
En. het geeft, symboliserend 
*s mensen levón, geestesvlucht 
aan de kracht, die zelf "bevrijdde 

. eens van lijden elke mens. 
Het toont aan, hoe in deez' wereld 
wordt gestold een valse grens 
door hen, die kennen slechts drie dingen, 
drie dimensies en niet meer. 
Het kruis toont aan een nieuwe wetóld, 
bewoond door heel het geestenheer. 
Het kruis, dat stut aan alle zijden 
de bol van 1t A l , die wervelend gaat 
tot het einde van de tijden, 
waar aan H eind de Schepper staat. 
Het kruis,is ook symbool van lijden 

. en van bevrijding en van vreugd. 
Het is de dood, diö in het lijden 
brengt hernieuwing, nieuwe jeugd. 
Het kruis, symbool van alle wezen, 
is.een kruising van het ene met het andore vlak 
Horizontaal des mensen leven, 
Verticaal wat vaak ontbrak* 
bewustzijn van een gocst'lijk streven, 
dat opgaat uit der chaos' strijd 
töt een bewust het Al begrijpen 
in de kracht der eeuwigheid. 
Elk mens heeft z.elf zijn kruis' te dragon, 
van het begin* tot aan het eind. 

. In.alle leven, alle streven, 
staat' donkerzwart hét kruis gelijnd 
tegen de achtergrond, gegeven*' 
door de God, Die alles schept. 
En wie zijn kruis "bewust zal dragen., 
begrijpt het Zijn, cAi als adept, 
ongevoelig voor de pijn van het lijden, 
voert hij danèichzclvc thuis 
en vindt als sleutel van de hoogste werelds 
kringloop der dingen en-het kruis 
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