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Een geest zoekt naar volmaaktheido Maar volmaaktheid in 
een stoffelijke uiting moet gebaseerd zijn op een evenwichtig 
lichaam (het behoeft niet sterk te zijn) met gelijktijdig' een 
geestelijke achtergrond en een geestelijke omgeving, die ook 
in die materie zuiver genoemd kan worden.' De mogelijkheden om 
een dergelijk lichaam te betrekken zijn niet groot. 

V Vele wereld!eraren hebben lange tijd gewacht op een moge 
lijkheid tot. incarneren en in vele gevallen hebben zij zich voor-
ai laten leiden door de stoffelijke mogelijkheid, zonder daarbij 
acht te slaan op de achtergrond van het volk, waarin zij geboren 
worden. Een dergelijke incarnatie op zuiver persoonlijke gronden 
maakt b.v. de leraar Apollonius tot een eigenaardig verschijnsel 
binnen een heidense, wereld mét een veel-godendom. Daarom.noemen 
de Christenen hem dan de anti-Christ in de tijd, dat hij optreedt. 

Jezus zoekt'echter niet alleen naar een stoffelijk voor hem 
aanvaardbare incarnatie, maar tevens naar een achtergrond,.die 
het hem mogelijk maakt om - zich baserende op hetgeen in een; volk 
lééft - zijn leer verder uit te bouwen. Hij heeft verder behoefte 
aan een periode, dat de wereld rijp is voor een hervorming, want 
hij wil ; tracht en een. hogere, waarheid op deze wereld te leren. 
Zo begint hij een voorbereiding,., die bijna twee en een half - dui-
zend jaren duurt / Het aanvoelen; van deze voorbereiding kan'.mede 
aansprakelijk worden geacht voor sommige der details, die de pro-
feten geven aangaande een komende Messias,Toch beschouwt Jezus 
zelve zich niet als zodanig* 

Door lang zoeken wordt hij uiteindelijk geboren uit een reeks 
van opeenvolgende geslachten binnen het geslacht van David. 
Hier heeft hij zeer nauwkeurig op gelet, opdat degenen, met wie 
hij in aanraking zal komen in zijn leven, vooral zijn ouders, rein 
van gedachten zullen zijn en toch werkelijke mensen. Hij. kiest dan 
ook de vrouw Maria om haar reinheid in denken en haar natuurlijk-
heid in leven; èn de zekerheid dat; zij, waar zij geestelijk hoog 
staatt hem juist; in de eerste jaren de leiding zal kunnèn geven 
op geestelijk gebied, die hij voor-• een stoffelijke realisatie van 
zijn geestelijk verlangen nodig heeft * Het eigenaardige * waarmee 
wij in dit geval te maken krijgen, is dat twee bewuste geesten ge-
durende deze incarnatie dus boven het normale vlak reeds met el-
kaar in verbinding staan. 

Menige moeder zal weten, hoe het wordende kind - soms haast 
onbewust - inwerkt op haar bewustzijn. Hoe soms vreemde innerlijke 
toestanden voortvloeien uit hetgeen er in haar lichaam gebeurt. 
Stél U nu voor, dat dit op een vlak wordt geprojecteerd, waarbij 
een bewuste uitwisseling van gedachten op. geestelijk-terrein mo-
gelijk wordt. Het is dan geen wonder meer, dat men gelooft, dat 
een engel Maria de geboorte van Jezus aankondigt. Het is een-in-
terpretatie voor het niet begrepen contact tussen deze.geesten 
op het ogenblik, dat Maria de moeder wordt van Jezus. 
Hoe dit zich verder afspeelt, ach, het zou mij te ver voeren hier 
de stoffelijke details geheel te behandelen.On echter een inzicht 
te geven van Jezus1 weten omtrent zijn leven en de aanvaarding -
hiervan door de vrouw Maria, zou ik U willen weergeven in stof^ 
felijke woorden datgene, wat geestelijk door beiden werd doorvoeld, 
voor Jezus feitelijk ter wereld kwam. 

De geest, die Jezus zal heten,- geeft deze vrouw de'mogelijk-
heid om te ontkomen. Zij behoeft dit lot niet'te aanvaarden en 
daarom spreekt hij, d.w.z. interpreteert dus-in gevoelens binnen 
haari .."Dit kind, dat gij draagt, zal een vreugde zijn voor de we-
reld. Maar de vreugden der wereld zullen met Uwe smarten betaald 
worden." 
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Dan het antwoord van de vrouw; "Wanneer ik een kind maa 

dragen, dat in de wereld zijn stempel zet ten'goede, hoe zou r 
ik weigeren, ongeacht de prijs." 

' En dan wat later vanuit Jezus? "Korte tijd zal ik U beho-
ren. Doch ik zal ü verlaten en niet meer kennen, want ik be-
hoor de wereld toe." 

Het antwoord van de vrouw; "Wat geeft het, of een kind 
zelf?" toebehoort, wanneer je het kent als een deel van je-

in deze sfeer wordt het lichaam van Jezus gevormd. In de-
ze sfeer komt Jezus uiteindelijk ter wereld. Is het een wonder ' 
dat deze vrouw zo onberoerd blijft door alle zorgen en smarten? 
Dat zy zo geduldig draagt? Zij wéét immers. Grote vreugden zul-
len haar geschonken worden, maar zij zal ze moetenbetalen met 
tranen. Haar vreugde is kostbaar, de prijs is hoog. De hele we-
reld wordt onbelangrijk, die verzinkt in het niet. 

, WJ n n e®f h o r e n van de oproep, die de keizer doet, zo-
dat het volk geteld zal worden in de plaats, waar de stam zetelt, 
dan behoeven we ons er geheel niet meer over te verbazen, dat del 
ze Maria op baar ezel gezeten zo geduldig, z o lijdzaam is. u, het is niet gewoon, dat de Joodse vrouwen zo lijdzaam zijn. : " 
Over het algemeen zijn zij wilskrachtig. En wanneer het er op. aan 
komt,zijn zij zoker ook moedig. Moedig en hartstochtelijk. 

Maar voor deze vrouw is de wereld vervuld. Wat beroert het 
haar, waar zij haar kind zal baren? Is niet de gehele wereld daar 
waar dit kind zal leven? Vandaar deze innerlijke vrede. Vandaar de 
vorming van een perfect lichaam. Een lichaam, dat perfect is, 
maar niet sterk. Want de reis, de vermoeiende reis de laatste da-
gen der zwangerschap, zal tot op zeer late tijd, ja tot het lilden 
van Jezus zelf eigenlijk, voortdurend zijn stempel er op bliiven 
drukken. Tenger, klein. v ^ 

Wanneer het kind Jezus geboren wordt dan is het een smart 
en een vreugde tegelijk. Ook dat is begrijpelijk. Want de eenheid, 
die tussen de geest van moeder en kind heeft bestaan, dit volle-
dig in elkaar verzonken zijn, wordt nu opgeheven. Met de smarten 
van de geboorte is de eenheid "moeder - kind" gespleten. Vanaf 
dit ogenblik is de geest Jezus zelfstandig. 

Wanneer men ons dan toch dit kind in een sfeer en glans van 
licht schetst m deze eerste ogenblikken na de geboorte, dan is 
dat, omdat deze geest, volbewust vanuit de kern (dit kleine li-
chaam;,nog in contact staat met de ouders, ja reeds uitgriipt 
naar de wereld, die het later zal willen dienen. Dat is het be-
gin van het verhaal. 

Wanneer zo'n lichaam groeit, ach, dan zal juist de geest, 
die zich een perfect voertuig heeft gevonden, zichzelf voortdu-
rend trachten uit te drukken. Het is geen wonder, dat het ionge 
kind met als eerste alleen maar "moeder" stamelt of "vader" 
maar kort daarna reeds, de heilige naam Gods uitspreekt. Het is 
geen wonder, dat dit gehele gezin - ongeacht de nood, waarin het 
verkeert, het feit, dat het heeft moeten vluchten en vaak van 
liefdadigheid afhankelijk is - voortdurend- harmonisch is mét heel 
de wereld. De geest, die in dit kleine lichaam zetelt, domineert 
reeds. 

Dat zullen we goed moeten onthouden; Jezus' geest domineert, 
wordt meester over de omgeving. De legenden hebben ons dat 

uitgebeeld als een zich neerbuigen van bomen om hun vruchten'aan 
te bieden; als een opbloeien van bloemen, waar de schaduw valt 
van de vrouw en het kind. Misschien is dat overdreven. 
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Daarvoor is het legende* Maar er zit iets van waarheid in« 
Want op het ogenblik der geboorte is Jezus waarlijk de zoon 
der aarde, zowel als het kind des hemels• De lichtende sfeer? 
die-ligt aan de grens van Het Goddelijke? is in contact met de 
aarde en beleeft toch zichzelf in de sfeer. 

Hoe kan ik U duidelijk maken? wat dit kind is? Moet ik U 
spreken van zijn spelen? waarbij 'het ft leven onbewust respec-
teert? V/aarbij het in ogenblikken van geestelijke overheersing 
plotseling wijzer en ouder is dan men zich kan voorstellen? 
Moet ik U spreken over de onopvallende wonderen? die ook de 
jeugd van Jezus vergezellen? Nu spreek ik niet over de lief-
lijke legenden van kleivogeltjes? die leven krijgen en wegvlie-
gen» Dat is de vrome gedachte der mensen? die - kinderlijk 
haast - probeert het goddelijk aspect van Jezus uit te 'druk-
ken. Maar er zijn andere dingen. Een vriendje? dat zich bezeert? 
doch bij de aanraking van Jezus genezen is. Een wonder? Neem 
Een bewuste uiting van geestelijke kracht ook door dit kleine 
lichaam. Een onbewuste beheersing. We willen spreken over het 
kind Jezus? dat vier jaren oud reeds? geleerd door een Rabbi? 
delen van de Thora? van de wetsrollen opzegt en deze wonder-
lijk genoeg met een kinderlijk commentaar voorziet. Een commen-
taar? dat roerend juist is in al zijn eenvoud. 

Het is een bijzonder kind,- omdat het een bijzondere geest 
is? maar het blijft een kind. En naast de wijsheid? die het 
haast onwillekeurig uitspreekt? ja? met de eerste stamelende 
woorden aan de wereld geeft? is en blijft het een kind? dat 
speelt. Dat wel degelijk met buurmans lammeren speelt en dar-
telt en ze verloren laat 'gaan. En ze terugzoekt. Vandaar de 
gelijkenis van de goede herder. Het kind Jezus? dat baste vrien-
den is met Johannes maar hem heus wel eens een keer in een ste-
vige vechtpartij laat voelen? dat die tengere? kleine Jezus niet 
van plan is zich door ouderen de les te laten lezen. 

Het is de achtergrond van heel Jezus lijden? van een ge-
deelte van zijn leringen zelfs. De arme Lazarus? waarover hij 
spreekt in zijn gelijkenissen? heeft geleefd. De arme Lazarus 
was een bedelaar7 die door de dorpen trok en het kind Jezus 
gaf hem een deel van het eigen voedsel. Toen zei deze bedelaars 
"Moge G:od je zegenen? mijn kind." En de kleine Jezus geeft dan 
het antwoord: "Die zegen heeft U toch? oude man. Want ge hebt 
niets? behalve God. Zijt ge dan niet rijk?" Simpel kinderlijk? 
voor de bedelaar iets? waarover je eigenlijk met een verlegen 
glimlach weggaat. Maar de grondslag voor één van de latere le-
ringen. Het kind Jezus, dat met partijen? die worden gegeven 
(ach? er is een huwelijk? een verloving; er is soms een doden-
feest)? eigenlijk not als andere kinderen te laat opblijft en 
probeert meer van de wijn te drinken dan het eigenlijk mag. 
Maar dat gelijktijdig daardo or leert over wijze en dwaze maagden. 

De geest neemt deze jeugd als een grote kostbaarheid en 
verwerkt haar tot een reeks van beelden? waarin het geestelijk 
bewustzijn althans enigszins kan worden uitgedrukt. De geest 
weet? dat men tot de mens niet mag spreken in de heldere en 
duidelijke woorden, die het geestelijk begrip zelve weergeven. 
Voor de grote waarheid vlucht de mens. Maar uit de jeugd? uit 
het kinderlijk bewustzijn, dat stoffelijk ontwaakt? maakt zij nu 
reeds de juwelen van woorden., die cosmische waarheden zullen 
weerspiegelen op aarde en voor de bewusten steeds weer openba-
ren. 
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Dat is het begin van ons groot verhaal. Het is het begin 

ook van de grote les, die een ieder moet leren. Wij-kunnen mis-
schien verlangen geestelijk groot en hoog te zijn, op te stijgen 
to-ü de hoogste sfeer. Maar voor ons geldt hetgeen het kind 
Jezus tot Johannes,, zijn vriend en neef, soms zeides "Waarom 
zouden wij niet lachen, ook wanneer ik weet, dat mijn Vader mij 
een groot lot heeft gegeven? Want ik ben jong en jij bent jong 
en de wereld is mooi. Laat ons spelen, totdat de hand des He-
ren op ons rust." 

Bewustzijn van geestelijke grootheid, van een taak, die we 
zullen moeten volbrengen, mag niet ons leven tot een levende 
dood maken. Wij moeten steeds verder streven in geestelijk op-
zicht maar gelijktijdig stoffelijk bestaan. Veel later zal Jezus 
dat eens aan enkelen van zijn discipelen zeggen, wanneer zij 
zich vol bespotting gezamenlijk onderhouden over iemand, die 
Jezus' leer wilde aanvaarden maar er uiteindelijk toch voor te-
rugschrok om alles in dë steek te laten en de Meester te vol-
gen. 

"Gij zegt," zegt hij dan tot hen, "dat gij zo edel zijt en 
dat ge zo veel verlaten hebt. Maar betekende hetgeen gij ver-
laten hebt voor U, wat het weinige van deze voor hem beteken-
de?'' Hij geeft daarmede aan, dat er graden zijn. Schakeringen ' 
in het leven. En dat een ieder moet groeien naar een geeste-
lijk bewustzijn, opdat hij in staat is de stof te verlaten, te 
overmeesteren, te beheersen. En wanneer wij weten, dat zelfs 
hij, bewust, deze cyclus heeft doorgemaakt:, dan zullen wij ons 
minder schamen voor onze eigen kinderachtigheid, onze eigen 
simpelheid. Voor al die kleine dingen, waarvan wij weten, dat 
zij voor een bewuste geest eigenlijk niet 'behoorden te bestaan 
en die wij toch voortdurend naar ons toetrekken, die deel uit-
maken van ons leven. -Wij groeien. Jezus was de volwassen, de 
bewuste geest. Maar zelfs hij moest deze ontwikkeling in de 
stof hernieuwd doormaken,- voordat hij op zijn wijze krachten van 
zijn sfeer kon openbaren in een stoffelijke wereld. Moeten wij 
ons dan schamen over het feit, dat wij mensen zijn, of gees-
ten, die nog gaarne in de schoonheid van een vormenwereld zwel-
gen. Laten wc blij zijn niet het goede ons gegeven, maar gelijktij-
uig onszelven steeds meer voorbereiden dm dit in ons behouden-
de, het buiten ons terzijde te stellen, wanneer het nodig is. 

Ook Jezus kent zijn dromen» Kort voor hij naar de tempel zal 
gaan voor de eerste maal, Vertelt hij het aan zijn moeder, Zoals 
een kind dat kan'vertellens "Ik heb zo mooi gedroomd." "En " 
~ S a a t ^ verder - "ik trad in. het Heilige der Heiligen." 
Da-r schrikt de moeder een ogenblik van. "Maar kind," zegt ze, 
i dat is voor mensen verboden." En het antwoord? "In een droom 
oen ik toch geen mens, moeder." Zo kinderlijk en zo simpel. 
En toch zo waar. 

Jezus droomt van dingen, die gaan komen. En hij droomt ze 
zeker .op een andere manier dan de werkelijkheid. Omdat dromen 
alcijd de werkelijkheid tonen, zoals ze geestelijk bestaan. De wa-
re dromen. Wat later, wanneer zij terugkeren uit de tempel, zal 
hij weer een droom vertellen, 

"Moede r, ilc zag al deze mannen met baarden en ik gaf'hun ' 
antwoord, want zij waren Rabbi's, zij waren meesters, leraren, 
liaar toen ik uitgesproken was, wilde ik naar het Heilige gaan. 
ik wilde het Heilige der Heiligen betreden, zoals in mijn eerste 
aroom, in deze ouden wilden mij terughouden en toen scheurde het 
voorhang van de tempel en ik zag de ark, maar ze was leëg en 
verlaten. Tussen de beelden van de cherubiem was niets. 
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Toen heb ik me-omgedraaid en heb gezegds 'Houdt dan maar je 
dwaze beelden.9 Moeder wat zou dat betekenen?" 

Een kinderdroom en toch een waarheid. Waar een bewuste 
geest gaat, kan geen uiterlijke openbaring van God meer be-
staan, want. dan is God in die geest. Zo is God in alle din-
gen door die geest. En nergens anders. Niet apart op één 
plaats meer dan op een ander. 

Ach, de moeder, zij begrijpt er iets van, ze stelt het 
kind gerust, maar ze zegt, dat het stoute dromen zijn. 
Dromen, die te stoutmoedig zijn,.te veel in strijd met de wer-
kelijkheid om verder verteld te worden. De jonge Jezus moet 
daarover zwijgen. Zoals wij over onze dromen zwijgen. Soms speel-
se dromen, soms dromen, die een werkelijkheid vooruit zien. 
Niet zoals ze feitelijk zullen gebeuren, maar zoals wij ze zul-
len beleven. Er is dus een zekere parallel te trekken tussen 
ons eigen leven en dat van Jezus, het kind. 

Zodra Jezus de leraar wordt, is de grens tussen ons groot, 
al is ze niet onoverbrugbaar. Maar met het kind Jezus zijn wij 
innig verwant. De grondslagen - al komt Jezus dan uit de be-
wuste geest in de bewuste incarnatie en wij misschien onbewust 
in de stof of zijn we slechts half-bewust in een sfeer - we zijn 
verwant. Want wij groeien, zoals dat kind Jezus groeide met dro-
men, zoals dat kind' droomde. We spelen en we werken en we vin-
den het leven soms wat bitter, of wat zoet. We vechten soms te-
gen onszelven om braaf te blijven, zoals Jezus ongetwijfeld wel 
eens moeite heeft gehad zichzelf te beheersen. En we laten onze 
drift wel eens een keer de boventoon voeren, zoals Jezus, wan-
neer hij met de knapen in het dorp vocht, zoals kinderen doen; 
èn het onderspit 'dolf, als zwakke kinderen vaak doen. 

Wanneer we willen gaan begrijpen, waarom Jezus' leer de be-
tekenis voor ons heeft, die zij verkrijgt, wanneer wij indringen 
in de werkelijke, geest daarvan, dan moeten we deze ondergrond 
kennen, deze voorgeschiedenis.. Deze voorgeschiedenis, die be-
gint met een bewuste geest, die een doel kiest, een ideaal, dat 
ook ons toch voor ogen staat, maar dat verder gaat met een le-
ren, met een tasten en zoeken en een zich voorbereiden, zoals 
ook wij leren, tastend en zoekend ons voorbereidend op een nieu-
we taak in een andere wereld. 

We moeten weten hoe zeer wij één zijn met Jezus, met de jon-
ge Jezus vooral, om te begrijpen, hoe wij zijn weg kunnen gaan tot 
het uiterste, tot het allerlaatste. Er is geen tegenstelling. 
De leraar Jezus en nietswaardigen, die hij opvoert tot God» 
Wie zich dat voorstelt is dwaas. Er is de volwassen geworden Je-
zus, die de kinderen, die wij toch allen geestelijk zijn, helpt en 
aan de hand voortvoert, opdat zij zoals hij volwassen hun taak 
zullen vervullen binnen het totaal der schepping. 

Misschien ontbreekt U hier het element van het esoterische. 
Misschien. Want dit zijn geen geheimzinnige dingen. Zij zijn zo 
klaar en zo licht als een zonnige dag. De waarheid, die uit dit 
alles naar voren treedt, klinkt helder als een kinderstem in de 
morgen. Het leed, dat soms het leven van het kind Jezus over-
schaduwt, is niet somber en een ondoorgrondelijke poel, maar zal 
zelfs in zijn duisternis doorschijnend en vol van schoonheid zijn. 

Jezus zal ook lijden. Het kleine kind zal lijden in de onge-
makken van een reis, zoals alle kinderen. Het heeft net zo goed 
last van wind en van slechte spijsvertering zo nu en dan, als 
ieder ander. Het zal lijden onder de hitte van een Nijldal in de 
droge tijd. Het zal lijden onder de zandvlooien en onder de insec-
ten. Het is niets bijzonders. Het enige verschil.* Jezus.kiest be-
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wust geestelijk en wrij zoeken nog naar een weg. Dat is het enige 
verschil * 

Wanneer wij dat nu maar kunnen begrijpen, dan zullen wij de 
moed.hebben om Jezus op een andere manier te benaderen? niet 
alleen maar met de eerbiedige buiging? "Mijn Heer en mijn God? 
Meester?" maar met de vertrouwelijkheids "Broeder." De vertrou-
welijkheid van een jonger kind? dat vertrouwt op een oudere 
broer. Dat moet de ware verhouding zijn van ons tot deze Jezus? 
willen we werkelijk kunnen doordringen in zijn wezen. We moeten 
weten, dat er geen scheiding is tussen ons en hem. Er is een-
heid, Eenheid uit God. Eenheid in lichtende sferen en in oor-
sprong en bestaan. Er is alleen een scheiding in begrip. En die? 
die kunnen we ons voorstellen als de scheiding tussen de haast 
volwassen of geheel volwassen broeder en het kind? dat pas de 
wereld leert kennen. 

Mag ik U dan dit aanbevelen te overdenken? Want eerst, wan-
neer ge op deze wijze Jezus1 leven zult durven benaderen? met de-
ze vertrouwelijkheid, dan zult ge kunnen, doordringen in de werke-
lijke betekenis. Ik weet het uit vorige bijeenkomsten. Het lijkt U 
vaak zo hoog en daardoor zo ver. Maar Jezus en zijn leer zijn niet 
ver. Zij zijn dichtbij, heel dichtbij en we zullen ze leren begrij-
pen naarmate we zelf geestelijk groeien. 

Dat is voor deze morgen onze eerste overweging? vrienden. 
Een volgend maal zullen we na deze inleiding ons gaan wijden aan 
Jezus' meer openbaar leven. Ik wens U thans verder een gezegen-
de zondag. 

Goeden morgen, vrienden. 
Wanneer een werkelijk gelovige deze lezing heeft gehoord? 

dan zal hij misschien uitroepens "Ketterij.". Want het is voor 
ons altijd erg moeilijk om hét Goddelijke gelijktijdig in zijn'volle 
aspecten te zien en toch alle openbaringen en uitingen te.er-
kennen -als met ons verwant. 

Maar ook op anderë wijze 'dan via :het Bijbelse kunnen we het-
zelfde begrip benaderen. Wij .kunnen het langs de. filosofische 
zijde doen. En dan mogen wij niet' vergeten? dat b.v. een Socrates 
gelijktijdig een wijsgeer en een dwaas was. Want hij was een erger-
nis voor velen. En z.ijn stekelige gezegden brachten enkelen tot 
zelfmoord. En toch was hij zelf de onderdanige slaaf van een 
vrouw? die - niet in bitterheid? zoals men meent, maar in toe-
geeflijkheid - hem regeerde als een kind. 

Wanneer deze filosoof ons zegts "Ik zoek overal naar de 
mens en ik kan hem niet vinden? en toch ben ik mens?" geeft hij 
daarmede eigenlij!: hetzelfde probleem aan? dat zo even mijn voor-
ganger heeft getracht te belichten i.v.m. Jezus. We hebben een 
beeld van datgene, wat een perfecte mens-;moet zijn. En wij weten 
voor onszelf? dat we het nog niet zijn.. Daarom zoeken we naar on-
ze ideale voorstelling buiten ons. En we kunnen.ze slechts in 
onszelf verwerkelijken. 

Men moet dan zoeken naar een leidsman, naar een stem. 
Die heeft men nodig. Je kunt niet alleen met een ideaal? dat je 
voor jezelf niet verwerkelijken kunt? leven en zoekend door de 
wereld gaan. 

Het is aardig om op klaarlichte dag met een lantaarn uit te 
gaan om te zoeken op de markt naar mensen. En dan klinkt het erg 
wijsgerig. Maar in feite is het alleen maar een dwaze hatelijkheid. 
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Want welke wijze gebruikt het licht van een kaars, wanneer de 
zon voor hem schijnt. Dat is de fout van menig filosoof. 
Hii gaat liever verder bij het kaarslicht van zijn eigen bewust-
ziin, dan de cosmische bewustwording rond hem te aanvaarden. 

Nee dan kunnen we veel meer voelen voor een ander; de-
geen, dié weet, dat God in hem leeft en durft te verklaren: 
"Er is geen God voor mij buiten deze daemon, die m my leeit. 
Hii -geeft uitdrukking aan een waarheid, die voor hem althans 
onomstotelijk is'. "Ik kan God alleen maar kennen vanuit myzel-
ve." Maar hij stelt dit als een tegenstelling tot de wereld. 
Hii doet, alsof deze daemon alleen maar in hem leeft, en ver-
der is er niets kenbaar. En daarmee maakt hij - zoals menige 
filosoof - weer de fout, dat hij door zijn eigen begripsvermo-
gen een grens trekt voor zijn geestelijke bewustwording en aan-
Vaaï>dUitéindelijk moet al het Goddelijke, dat er bestaat, toch 
geboren ziin uit ons; of in ons bestaan, omdat wij er uit ge-
boren zijn. Deze béide mogelijkheden zijn filosofisch aanvaard-
baar. Maar wij kunnen niet aannemen, dat het Goddelijke zich 
ergens openbaart en ergens anders niet. Het moet overal zijn. 
En dan is het begrijpelijk, dat wij vanuit ons standpunt zeggen: 
"God is overal." Want dit is eenvoudiger dan te zeggen: ik 
ben overal en uit mij wordt het beeld van God geboren. 

Voor onszelf kunnen we ons immers niet voorstellen, aax 
we het Al zijn? We kunnen onszelf toch ook niet voorstellen, 
dat wii God zijn? Wanneer wij dat zeggen, dan is dat dwaasheid, 
omdat wij eenvoudig niet begrijpen, wat we zeggen. We moeten het 
dus wel simpel en eenvoudig uitdrukken: "Overal is God, m en 
buiten m y ^ ^ ^ m o et ik vertrouwen hebben in die God. Hoe kan 
ik die"God vertrouwen? Ja, vertrouw ik mezelf? Meestal nog wel. 
Toch moet er iets zijn, dat zéker is. Dan zeg ik: 'Mijn God is 
een denkbeeldig punt in de wereld, dat ik fixeer. God ^onver-
anderlijk. Al het andere kan veranderen, God is onveranderlijk. 
Maar in werkelijkheid blijft al het andere rond mij ook onverander-
lijk. Voor mij verandert het, maar het blijft zichzelf gelijk. 
Zo geeft het niet, tot welk deel van de schepping ik mij wend, 
ffeeft het niet, wat ik precies beleef of doormaak. Of ik nu li]d 
of dat ik plezier heb. Want God is niet alleen buiten my daar 
ergens. Hii is in mij en rond mij volkomen en steeds dezelfde. 

Realiseer ik mij dit, dan heb ik hetzelfde, wat Jezus had, 
toen hii bewust tot de wereld neerkwam. Ja, misschien ben ik zelfs 
nog een stap verder. Want in Hem werkende zal ik met meer de be-
hoefte hebben tot een persoonlijk ingrijpen. Zover kom 3e natuur-
liik niet makkelijk. Maar waarom zouden wij zover willen komen, op 
het ogenblik? Wanneer we dat doen, dan wil ik de vergelijking 
rustig aanvaarden, die zo even is gegeven: Dan zijn we net kin-
deren die zeggen: "Als ik groot ben, dan word ik... En dan 
zegt het meisje b.v.: "0, dan word ik moeder van 50 kinderen. 
En het jongetje zegt: "Ik word tramconducteur met een uniform 
en een grote tas met geld." 

Het ziin maar dromen, omdat je de verhoudingen van de vol-
wassen wereld niet begrijpt. Zo gaat het met ons, met onze voor-
stellingen van al, wat mag en wat m e t mag, van al wat goed is 
en wat Laad is, van wat we moeten bestreveh en wat we moeten 
zijn. Kindervoorstellingen. De ware verhoudingen kennen we met. 
Maar zoals het kind hebben we onze dromen nodig, om daardoor 
onszelf te wikkelen volwassen te worden. 
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~ _i_ i is in i b?feren> dat het kind heeft om groot te worden 

werkelijkheid een begeren om aanvaard te worden L de geheimzin-
S e S ^ r e R d | ? thans nog niet geheel kan benadelen en be-
heersen. Het wil de vrijheid hebben, die een volwassene heeft 
de wijsheid. Maar het waardeert de waarde van die volwassen 
wereld verkeerd. Wij zijn het, die als kindereS o^s v r L -
f S f D r l n o ^ 7 a V e n van een hemelwereld. S e oïï-
s c h L ™ tiiJ™*^ l a t e? S e n e z e n e n o n z e vergeten, of 
gaat^ als ^ b°° S h e l d' ° m d a t h e t * i e t 

W e . ^ kinderen. Maar als deze kinderen moeten wij ëen doel 
hebben: "Ik .word dit of dat of wat anders." Het eeuwige is voor 
ons m zijn gedefinieerde voorstelling het foutieve befld dit 
het kind zich maakt over de betekenis van een politieagent of 
•een conducteur of een postbode. Zou daardoor het kind Sfrkeliik 
postbode of politie-agent worden? Zelden. Het leert langzalm 
maar zeker verschillende verhoudingen te zien, en zich in ^ pas-
sen m de volwassen wereld op een tijze, die voor daï kind past 
Langzaam en moeilijk, maar het gaat. P 

. Wel, mijne vrienden, 'daar ligt dan de oplossing van ons pro-
oLeemkïeineaCoI i n v a a r ding. L a t e n w e - s t i g 

I ï0d- a a r laten we m ons hart weten, dat we niet 
voldoende weten over dit ene beeld van het "volwassen-zin"het 
een-zijn met God, om nu reeds te bepalen, wat we u^eindelijk zul-
len worden en waarheen we zullen streven. God-in-ons, zeker 
God-bui ten-ons, onomstotelijk waar. Maar naast deze diAgen het 
grote, belangrijke punt: Ons streven naar G^~is b e l a n S e r dan 
onze godsvoorstelling. Ons zoeken naar de waarheid ïsmeerwaa?d 
dan de waarheid, die wij menen te kennen. Het is de beweging eS 
de bewustwording, die .ons werkelijk nut uitmaken, die voorin 
de werkelijke betekenis van het leven zijn. Niet het beg?ip daar-
van, want dat hebben we nog niet. aaar 
n Wanneer we dan als kinderen staan tegenover God, laten we 
ons daar niets van aantrekken. Laten we spelen, dat we volwassen 
ÏÏ&?1dwaz? e n kinderlijke fouten vandien'maken. Mlar gSiyk-
lS«X® ° P d 6 Z e ° n b e ^ e p e n wereld der volwassenenf die 
neer we f ^ J a K T C C ™ r e n , — - zijn, ian-

U weet, wat er gebeurt, wanneer een kind nijdig wordt otd de 
Set- ••jfhebt ^ i W W° r d t 6 n h a t e l« k' d a n Z e ^ e n de ouders niet. Je hebt gelijk, hoor? er is onrecht gebeurd" - ook al is 
het zo. Dan zeggen ze: "Nou moet je je niet meer zo aanstellen-
en anders ga 3e in de hoek. En als je niet heel gauw zoet S t , 
dan krijg De nog een pak op je broek op de koop toe." 
. . is het leven. Het leven zegt tegen ons: "Ik vraas er 

met naar of je recht hebt om boos en nijdig te zijn. Ik vraag er 
niet naar of De leed werkelijk is of maar schijn. Ik zeg je flf 
B l S j p H ? h S e r S d 6 2 e d ± n g e n' W a n t a n d e r s de klappen." 

ö Vandaar dat het ons zo makkelijk zou kunnen zijn, wanneer we deze kinderlijke verhouding op zuiver filosofische basis kuumen 
aanvaarden. Het behoeft geen geloofspunt te zijn. Maar « we 
onszelf kunnen beschouwen als kinderen, die klappen MgSii? zo-
dra_ze ondeugend zijn, en die door zoet te zijn heel vaak eei be-

^ ? e n T V e r T e r ^ n ' , d a n i s h e t gewoon, dat je je plxcht doet. Je plicht doen wordt meestal beloond. Óok al weet je nog niet, welke vorm dat aanneemt. Zoals vader en moeder ook 
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wel eens het kind een week later meenemen naar de dierentuin, 
omdat, het toen zo braaf is geweest. Wanneer het tenminste 
ondertussen met koppigheid de zaak niet grondig in de war 
heelt geschopt. ' 

Wanneer wij goed zijn, dan zijn we dat ommentwille van een 
belening, net als een kind. We verwachten een waardering er 
voor, omdat we- doen, wat we behoren te doen. En die krijgen 
we? wanneer we maar niet denken, dat die erkenning moet komen op het ogenblik, dat wij het verlangen. 

Dus, vrienden, zonder te willen aanbevelen, dat ge Uzelf 
kinds aanstelt, zou ik willen zeggen? "Wees kinderlijk in je 
houding tegenover het leven. Denk niet over je zelf als een 
wijze of volwassene. Aanvaard het leven, zoals een kind dat 
doet; blij met wat er komt. Met grote smart misschien en grote 
woede', maar met de zekerheid, dat er grote mensen zijn, die 
uiteindelijk alles we 1 in órde zullen maken. En die grote men-
sen, dat zijn dan onze leraren. Dat is uiteindelijk God, Die we 
Vader of Moeder kunnen noemen, omdat Hij voor ons hetzelfde is 
als voor een kind vader en moeder samen. 

Mag ik dit dan - van mijn misschien wat minder hoog stand-
punt - toevoegen aan de beschouwingen van de eerste spreker? 
Uiteindelijk, (U weet onderdehand wie ik ben - althans sommi-
gen Uwer weten het ) 'we' kunnen vaak behoren tot de eenvoudigen 
der aarde en het enfant terrible van de familie zijn en toch 
een eenheid» kennen-met vader en moeder en een geluk daarin, 
dat menige brave Hendrik of stoute Jet niet kan vinden. 
Dat ligt niet aan de manier, waarop wij ons gedragen, maar aan 
de intentie, die er iri zit.' En zo geldt het voor U ook. 'Want 
of het goed of kwaad is wat we doen vanuit het standpunt der 
grote mensen, dat>moeten we heel vaak maar afwachten. 
Prettige zondag. 



Het Schone Woord. 

Ohne Kreuz ist die liebe leer? 
und ohne Liebe ist das Kreuz zu schwer. 

Ja. Zonder liefde is het kruis,dat ie draagt, te zwaar 
En wat kan liefde betekenen, wanneet ze de beprfe^g ?an 
^ s o h ï S L ? ^ ' ^ 0 0 ? 8 ^ ^ 7 H e t ± S een verhaal, een geschiedenis, die tijdloos is. ' 

Er waren twee mensen. En deze twee mensen minden elkaar 
zeer. Hun wereld was gevuld met het beeld van de ander? 
I t T l Z § m a n 0 P / e j a c h t w a s' w a s h e t b e e l d v L de ^ouw 
droomde'zij van^eze 2 T * ^ ^ b e Z i S W a S 

en zij^waren & ^ A ^ . ^ ^ T e S ^ e ^ e n -
f 3 Z i 0 h t 0 t e l k a a r ^keAden, hoe mSder eigenl^ 

het beeld van de vrouw met de man ging en de vrouw het bleld 
van de man voortdurend naast zich zag? 
-m v .J e v e n S±rig verder. En een ieder, die hen zag zeis 
"Deze beiden hebben elkaar lief." Maar dé liefdfwls nog nooit 
beproefd en nooit edel. Zij was schoon, maar als eln ko eren 
maar'niet^del ? n g e c i s e l e e r d Vettig om te zien? 

Zo kwam op een dag in hun huis een vreemde gast. Hii had 
een grote mantel aan in schemerende kleuren van froeA en blauw 
en geel. En zij meenden, dat hij een zeer edel h L f C . ffij be-
roerde hen beiden en zeide tot hens "Als dank voor Uw gastvrij-

wil ik U een kostbaarheid geven." En zij verwachtten eln 
f n V L V v ï . f f S t e n S n ^diamanteS. Maar hun haïden ÏÏevS iSeg en de vreemde ging verder. 

Toen werd de vrouw ziek. De man dacht daaraan. Wanneer 
w e e ? P b ^ h ^ Wi S' a C h' d a n W a S a l t y d h e t b e e l d ™ deSe ?ïouw 
II wist zii nie? V 0 S l d e ° P n l e U W d e Z O rS e n v a n maS! 

3 ? altlDd h a a r e i& e n gevoelens uit te drukken en vroeg zij wel eens meer dan eigenlijk rechtvaardig was in haar 
van h ^ ' l ^ d? m a n W G e r S t e r k e r e n sterkerT Het symbool van hun liefde veranderde en werd dieper van kleur en gloed Doch zij meenden beiden, dat zij zeer ongelukkig waïen? § 

loen kwam op een dag deze vreemde gast terug. Hii keek naar 
het symbool van hun beider leven en zeides "Ziet gii hebt m ^ 
gave goed gebruikt. Hoe kostbaar is nu Uw beidlr z g glworden 
Een grote schat bergt gij nu in U." En toen zij elkaa? lankekeS' 
viel al het andere plotseling weg. De zorgen vin de m S om de' 
l ï 0 " 1 1 6 ongedurig aanvaarden van de fan Z r de ™ u w . 
Zij wisten, dat zij een waren geworden in het lijden, zoals zii 
nooit een waren geweest in de vreugde. ^ ' 3 

Vanaf dat ogenblik wachttei zij vol spanning od de t p m ^ P r 
be?er e ZL V r e e m d e f a S t m e t Zijn wonderlijke^tel. Ee vrouw fe?f beter. De man reed weer ter jacht en dacht minder aan haar 
Maa7de WgasfL^ nt d

p
e r " V * ? m a n 6 n m e e r a a n ^ " h e i d e n . ! a a Se £fam En toen hebben zij hem gevraagd wie hii 

b e n ' i k ^ e l l d ^ ^ ^ " I k b e n h e t ^ M a a ' " f ï S L ^ 
kferde.hi3 terug èn toen was zijn mantel zo schoon, als 

v a n ^ i g e Z 1
+
e \ h

+
a d ? e n ' M e t a l d e schemerende kleuren als d e ? g a a f Z Z \ m e t h e \ l l c h t e n ^ n de hemel, wanneer de zon on-aergaat. loen hij zo schoon was,hebben zij hem gevraagds "Brenet gij ons nu het zwaarste lijden?"'Maar hij zeide huns "Ie^n. 
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Gij hebt uit het koper van menselijk leven en gevoel het goud 
gemaakt van eenheid en de juwelen van beproefde liefde. 
Nu breng ik U de plaats, waar gij deze juwelen dragen kunt. 

Toen waren de wouden en het huis verlaten. De man en de 
v-ouw gingen samen, getooid in kostbare pracht, over alle he-
méien. En soms kan min ze . zien, wanneer zij rijden m de avond 
S s e i dS schapenwolkjes en meteen ondergaande ^on de hori^ 
zon verlaten. Zij leven in een nieuw huis. Men zegt niet meer. 
"Dit is man en dit is vrouw." Men zegt niet meer: "Deze bei-
den Hebben elkaar lief." Men zegt: "Hier is een nieuw licht 
gebo^en^ Een avondster, die schijnen kan, wanneer de zon nog 
ondergaat er de mensen een bode is van de goedertieren, nacht. 

In dit verhaal ligt Uw vraag en het antwoord. Lijden maakt 
het leven pas kostbaar? Wat betekent het woord liefde wanneer 
het niet gelout erd is in al, wat men ommentwille van deze lief-
de dragen moet? Wat betekent liefde, wanneer je niet hebt ge-
leerd de gaven te aanvaarden, terwijl je zelf liever zoudt geven? 
Wat kan eerheid voor een.begrip zijn, wanneer men niet alleen 
floor het leven is samengevoegd, maar door de gedeelde ervaring 
elkaars 1even behc dt en dralgt? Want dat is het goddelyke van 
de lief de? Wanneer zij beproefd wordt, wordt zij gelouterd tot dat 
zuivere li cht van het cosmisch bestaan: De grote eenheid van al-
1 9 ^Daarom moeten wij niet terugschrikken, wanneer juist de lief-
de voof ons een beproeving betekent. We moeten niet^enen, dat 
hPt liiden dat ons bezoekt een wrede klant is. Het is een goeue 
Ï V dë'onsleert om de gaven van het leven edel en zuiver en 
reiii'te maken eifnieuwe vrfugden te scheppen. En wij moeten ook 
beSiipen? dat het lijden enerzijds misschien een beproeving bete-
kent maar dat, wanneer wij het lijden doorstaan, wanneer wij de 
proef S e n volbrengen, die het oplegt, het ons gaven geeft, 
rtiP wii anders nooit kunnen verwerven* . 

Ik wil m i j n overpeinzing besluiten met een kleine, zeer ou-
de legende. Toen God hemel en aarde geschapen had en alle enge-
len een taak had gegeven, zag Hij op Zijn werken en zei: e i 
Joed Goed voor Mij. Goed, omdat het volmaakt is. Maar Hij keek 
naar de mensen en zei: "Voor U is de schepping nog m e t volmaakt. 
En toen z o c h t H i j de liefste, de schoonste en de teerste • enger 
uit dS hemel en zeide: "Ik geef U een nieuwe naam. Ik noem U Lij-
den. Inbaar Sj gaat en de mensen beroert, daar zult gevoor hen 
de mogeliikheid openen om direct een met Mij te zijn. Zoda voor ae 
mens de volmaaktheid zal bestaan, zoals voor Mij. _ 

Daarom, vrienden, en om geen andere reden is het lijden in 
de wereld? En daarmede zullen wij de b i j e e n k o m s t besluiten. De tijd 
il Zeer daar om afscheid te nemen. Ik wens U allen een recht 
prettige en zegenr^ke zondag. En mag ik er bij zeggen: "Ik wens 
U niet de kracht oi Uw lijdeS te dragen, maar het begripom Uw 

' lijden tot vreugde te maken." Een prettige zondag allemaal. 
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