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nadruk verboden 

x in de kantlijn betekent de vraae-
- " " " " het antwoord 

Goeden avond, vrienden, 
Aan het begin van deze bijeenkomst wijs ik U er op, dat onze 

groep zich er zelf ten zeerste van bewust is noch alwetend noch 
onfeilbaar te zijn. Y/ij verzoeken ü dan ook, ons deze eigenschap-
pen niet in UW waardering voor ons toe te kennen, maar door eigen 
nadenken te beslissen over de waarde van hetgeen door ons naar 
voren wordt gebracht. 

Dan heb ik nog, aan de hand van hetgeen hier de vorige vrijdag 
voorviel,een paar mededelingen en verzoeken. 

De vorige vrijdag is n.1. een groot deel van de avond ge -
bruikt voor een diskussie. Ofschoon het niet in de bedoeling ligt 
op .deze bijeenkomsten een ongelimiteerde diskussie mogelijk te ma-
ken, hebben wij gemeend, dat toen toe te. moeten staan, wij zouden 
er echter prijs op stellen, wanneer m$n zich,^07-rel bij vraagstel-
ling als diskussie, bepaalt tot' de Trerkelijk belangrijke punten . 
Een d ergelijke zelfbeperking zou ongetwijfeld het goede v e r l o o p 
van de avond kunnen bevorderen. 

Dan nog het volgende punt. Wij vragen van geen onzer toehoor-
ders een accepteren van ons standpunt. Vanneer ooit iets gezegd 
zou worden door mij of een der andere sprekers, dat U.i. kwetsend 
is voor Uw geloof, of standpunt, dan verzoeken wij U dringend in 
aanmerking te nemen, dat de bedoeling om een bepaald standpunt af 
te breken, iemand in zijn overtuiging te beledigen en te kwets e n, 
zeker niet bij ons aanwezig is. Wij trachten slechts onze ziens -
wijze, ons eigen standpunt,U zo goed mogelijk duidelijk te maken. 

Gezien het de vorige maal gedane verzoek meer populaire le -
zingen te houden zijn wij - na onderling beraad - besloten desal-
niettemin een deel van de avond te besteden aan lezingen op een 
hoger niveau. Wij hopen, dat U zich hiermede zult kunnen vereni -
gen. Daarentegen beloven wij alles in het werk te stellen om het 
gebruik van voor U misschien niet direkt in betekenis herkenba r e 
v/oorden en termen zoveel mogelijk te beperken. 

Zou dit laatste toch gsbeuren, dan staat het ü te alle tij^e 
vrij om ons de betekenis en definitie van de gebruikte termen „te 
vragen. 

Hetgeen ik zelf deze avond naar voren zal brengen, is al e -
veneens ontleend aan punter,op de vorige bijeenkomst door toehoor-
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ders naar voren gebracht. Deze avond, zou ik n.1. met U willen spre-

ken over: 

Ik hoop, dat U deze keuze zult kunnen billijken. Elk woord be-
staat - zoals U bekend is - uit een reeks van klanken, die gezamen-
lijk een symbool vormen. Dit symbool wordt dan binnen een bepaald 
taalgebied algemeen geaccepteerd als aanduiding van bestaande waar-
den. Deze definitie is onaantastbaar en juist, zoverre het in Uw we-
reld bekende en bestaande waarden, personen en voorwerpen betreft . 

Er bestaat echter een reeks van klanksyc^al^^di^ ^ z o ^ l s on-
der onze aandacht werd gebracht - moeilijker-',, tSsJbê'bb&nAe een vaste 
inhoud te omschrijven en te definiëren zijn. Hierbij blijft een 
zeer individuele interpretatie mogelijk, terwijl geen vast kenbare 
waarde bestaat, die zonder meer aan dit woord is toe te kennen. 

Als voorbeeld zou ik het woord God hier willen noemen. 
Iemand, die niet in een God gelooft, of zegt te geloven, .zal 

ongetwijfeld de woordinhoud definiëren als: een spook, waarmee je 
de mensen dreigt om ze braaf te houden. Een gelovige zal zeggen i 
God staat voor alles, wat ik leer in mijn'kerk, de grondwaarde van 
onze geloofsgemeenschap. Een minder d ~>gmatisch denkende mens,of een 
wezen, zoals wij, zal onier God verstaan; een wezen of entiteit 
zeer vaag dus - zijnde een denkend vermogen, Dat o.i. alles omvat , 
alles voortbrengt en in stand houdt, in Zichzelf volmaakt is. 

Dit laatste wil dus zeggen, dat al het bestaande in dit vrezen 
geheel en volledig geuit aanwezig is. 

Dan kennen wij nóg een waarde aan het woord God toe. V/ij zeg -
gen n.l.s de hoofdeigenschap van het Goddelijke is Liefde. Ik ge -
bruikte hier de uitdrukking: h.t Goddelijke. 

Het Goddelijke is voor ons hetzelfde qua inhoud als het woord 
God, doch wordt vaak gebruikt om aan te duiden, dat God geen kenba-
re Persoonlijkheid is in de zin, waarin wij ons een persoon, of per-
soonlijkheid, voor kunnen stellen. 

Een ander begrip, dat nader gedefiniëerd moet worden, is het 
woord: kosmos. Hieronder verstaan wij al het bestaande. Alle werel-
den dus en mogelijke bestaanstoegtanden, plus alle waarden,die deze 
werelden vormen en beleven. 

De kosmos is het vrezen Gods, zoals dit in de uiting van het 
Goddelijke'kenbaar wordt. Y/anneer wij spreken over werelden,dan zul-
len' wij deze geestelijk vaak sferen noemen. 

Onder sferen verstaan wij een bepaalde wijze van beleven van de 
werkelijkheid. Het is dus een bewustzijreboestand, die de sfeer , 
'waarin wij leven, bepaalt. De waarden van een werkelijke wereld kun-
nen in alle sferen gelijk blijven. 

Door de wijze, waarop wij bepaalde faktoren - waarden en eigen 
schappen - ervaren, wordt onze wereld en dus ook onze vrereldbele 
ving bepaald. 

Onder bewustwording verstaan wij het proces, waardoor meerdere 
delen van de werkelijke wereld voor ons kenbaar worden. Het bewust-
zijn is ons vermogen om bepaalde waarden van de wereld buiten ons 
te herkennen als verwant aan in ons bestaande waarden,waardoor dus 
een beleving van een deel der vrerkelijkheid mogelijk wordt. 

Hu wordt het weer noodzakelijk ook het begrip werkelijkheid na 
der »(Cnuit ons standpunt te omschrijven. 
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Wanneer wij spreken over de grote werkelijkheid of realiteit, 
dan bedoelen wij hiermede al datgene, wat werkelijk bestaat, onge-
acht de wijze, waarop dit door onze waarneming voor ons verschijnt, 
of niet kenbaar is. Onder werkelijkheid zonder meer, verstaan wij 
echter al datgene, wat binnen onze wereld en sfeer voor ons ken-
baar of beleefbaar is. 

il'u gebruik ik hier, zoals zo vaak door onze sprekers gebeurt, 
.een meervoudsvorm. Dit gebeurt ook vaak, waar IJ meende,met een 
aanduiding in enkelvoud te kunnen volstaan. .Dit "wij" is zeker 
geen pluralis majestatis - kcrinklijk meervoud. 

Zoals U weet werken wij als een groep, ^etgeen wordt gebracht 
is dan ook veelal een resultaat van het werk van meerderen. Dit 
samenwerken en de gezamenlijke aansprakelijkheid voor het gebrach-
te wordt dan uitgedrukt door een meervoudsvorm te gebruiken. 

Nu lijkt het mij beter, d a t ik onze Orde ook wat nader voor U 
omschrijf. Wanneer wij zeggen "De Orde", dan bedoelen wij hiermee 
een groep van samenwerkende en strevende geesten, zoals er velen 
bestaan. De bepaling "der Verdraagzaamheid" geeft ons streven aan. 

Onze groep is samengesteld uit een aantal geesten, die reeds 
vor voor het begin van Uw jaartelling bijeenkomende, verdraagzaam-
heid zien als .het enige middel om te komen tot een begrip van de 
wereld en zo een uitbreiding van bewustzijn. Daarnaast: 

V/are naasteliefde als zijnde een mogelijkheid tot begrip 
.van eenheid te komen met de wereld rond ons en zo C-od ook te her -
kennen in de wereld. 

Ofschoon w'j de leer van Christus belijden en erkennen, zijn 
wij toch niet "Christenen" in de gebruikelijke zin van het ?roord . 

In de eerste plaats maken wij een scheiding tussen Jezus, de 
M m s en Drager van de Christusgeest. Ten tweede erkennen wij de 
waarde van al hetgeen

 H

i j
 o n s

 door de Christusgeest mocht brengen 
en openbaren. Wij menen echter, dat een geloof daadwerkelijk moet 
zijn en niet op theoriën mag berusten. 

i Het verdere is niet van de band af te verwerken 
i door een gebrek in de opname, In het bovenstaan-
de werden de wel verstaanbare gedeelten tot één 

, geheel samengevoegd. 
j! Aangezien ook een deel van de t?reede lezing niet 
verstaanbaar was, w erd de daar gebrachte mate-

j;rie gedeeltelijk aangevuld met over dit onder-
. werp reeds vroeger gegeven lessen. 

-o-o-o-o-o-

Goeden avond, vrienden, 
Welk onderwerp heeft U voor vandaag? 
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M Y S T I E K E B E T E K E N I S D E R C IJ F E R S 

Daarover kun je spreken op vele manieren* De betekenis, die 
men aan.-cijfers toekent, verschilt nogü l eens. 

Wanneer men iemand een "nul" noemt, dan hoef je verder niet 
na te gaan, wat cr bedoeld wordt. 

Een "eenling" is een ongelukkig mens, omdat hij eenzaam is . 
Een "tweeling" is een paar zielen, dat ongeveer gelijk via het-
zelfde station op de- wereld kwam. 

Een "'"'.rieling!
1

 is een uitzondering. 
Een "vierling" zal vaak een gevierd verschijnsel zijn* 
ledereeen hoopt, dat hij ze alle "vijf" bij elkaar heeft. 
Men is van "zessen" klaar. 
"Elf" is het gekkennummer en "dertien" betekent ongeluk. 
U zoekt on. etwijf eld naar de meer esoterische betekenis van 

de getallen, 
1 Eén staat voor God, de Schepper. Vóór--Rem is er immers niets, 
2 Twee. is de Zoon, de materie» God uit Zich in tegendelen, zo-

dat leven en bestaan mogelijk wordt, 
„3 Drie geeft aan, dat binnen de tegendelen nu bewustwording mo-

gelijk is, Vandaar het getal van de/^eilige Geest. Maar ook het 
getal van de Drie-Eenheid. Want elk der vorige faktoren is behou-
den in het volgende getal, duss Schepper plus uiting en bewustzijn. 

.4 Vier is het getal van het leven. Dit kan plant of dier zijn. 
Hiei in wordt een vorm gekozen, waarin de drie vórige waarden tot 
uiting komen. 

5 Vijf is het dier. Hierin is een bewustzijn van de wereld 
reeds aanwezig, maar nog niet een bewustzijn van het "IK". 

6 Zes is de geestelijk nog niet rijpe mens. Wel een beschouwen 
van het "IK" is mogelijk, maar een erkennen van God vindt nog 
niet plaats. 

7 Zeven is de mens. Hij is er zich van bewust, d a t ook buiten 
hem redelijke machten bestaan en erkent dus reeds het ingrijpen van 
God in.zijn loven. 

8 Bij het getal acht vinden wij de priester. De mens tracht oen 
relatie te vinden tussen zich en de machten buiten hemydoor of-
fers een verbinding te vormen tussen zich en zijn wereld en de 
God, Die daarin - erkend door zijn bewustzijn - heerst, 

9 Negen is hot getal van de opperpriester, Hier is een erken -
yn&cvrvan God mogelijk. De mens treedt voor zijn God, maar gaat nog 
niét in Hem op. 

10 In het getal tien zien wij h t symbool van de Vader,de Schep-
per, weer optreden. Maar het wordt gevolgd door een nul.Het sym-
bool van het niet-geuite, De mens gaat wel op in zijn God, maar 
ondergaat zijn God zonder bewust- binnen zijn God te streven, 

11 In het getal elf komt de mens binnen zijn God tot een werken, 
een medescheppen. Haast de grote Schepper treedt hier dus de 
kleine Schepper op. 

12 Het getal twaalf is het getal der perfektie, waarin binnen God 
de uiting van het bewuste wezen plaats vindt. De som der twee cij-
fers geeft wederom drie, het getal der Drie-eenheid en der volledi-
ge uiting. 

Wat ik hier heb ge, even is slechts een der vele interpreta -
ties

f
 die men van cijfers kan geven. 
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In de kabbalistiek - ik weet werkelijk niet, hoe ik dat in 
het nederlands moet vertalen, want cijferkunde is niet geheel 
juist - vinden wij nog andere aanduidingen. Aan de hand,van cij-
fers berekent men daar de inhoud van een mens en zijn verleden , 
zowel als zijn tóekomst. 

Een kerngetal, liggende binnen de door mij zoeven reeds ge-
bracht duidingen, geeft dan het punt aan, waarop de mens geeste-
lijk voor het ogenblik staat. Maar bij d ergelijke berekeningen 
moet men .wel heel erg deskundig zijn, waar gemakkelijk vergissin-
gen kunnen worden gemaakt. Dus daar zou ik mij maar niet te veel 
mee bezighouden, wanneer ik U was. 

De vrome kabbalisten gebruiken de cijferleer nog anders:zij 
trachten in elk woord zijn Goddelijke waarde weer te berekenen. 
Zo ontcijferen zij heilige boeken, o.a. de bijbel, en vinden een 
geheel nieuwe inhoud en volgorde der woorden, waardoor zi; Je ver-
borgen zin van de geopenbaarde geschriften kunnen lezen en be -
grijpen. 

666 Wat betekent het getal 666? 
Zoals U kunt zien uit het voorgaande, is zes het getal van de 
dierlijke mens, die nog niet zijn God erkent. Dus 3 X het getal 
van het dierlijk -menselijke. Ook het getal van het beest. 

Zes, zoals' ik II reeds gezegd heb, bevat de drie waarden van 
het Goddelijke en de drie waarden van de geest, zonder daarinnog 
tot een Godserkenning te komen, of te willen komen» 

Neem dit laatste aan en breng deze Godsontkenning over op 
alle drie der bestaande hoofdgebieden van het geuit Goddelijke, 
dan krijgt II het absoluut demonische. Want hetgeen weigert God 
te erkennen in al zijn tfaarden moet,alleen daardoor,. streven 
naar eigen vernietiging en de vernietiging van al let Zijnde , 
Vandaar dat het het getal is van de Anti-Christ, 

Het is maar een weet. Maar dat getal kennen de meesten wel, 
want er zijn heel veel mensen, die niet weten, wat er in de bij-
bel staat, of in de Evangeliën staat, -tenminste niet goed - , 
maar zij weten heel precies, wat Johannes geschreven heeft inde 
Openbaringen over het getal 666, het beest met het aanschijn 
'eens mensen» 

Dit*is overigens geen kritiek. Misschien klinkt het U zo 
in de oren, maar in dat geval zou ik willen zeggen: Ik heb de 
schoen alleen neergezet, wanneer U ze aantrekt, is dat Uw eigen 
Z cl elk • 

-Zo, dat is dan het antwoord op Uw vraag. Krijg ik nog meer 
met cijfers te maken? Maar a.u.b. niet op een laag vlak, want 
dan voel ik mij net een boekhouder. In mijn tijd was er nog 
geen omzetbelasting, dus behoefde ik niet op een wanhopige ma -
nier te rekenen. Het gewone rekenen laat ik maar liever over aan 
de moderne huismoeders. Die moeten heel hard rekenen om uitein-
delijk ten halve te kunnen doen, wat zijdlachten te kunnen doen, 

0 Y/aarom heeft U niets gezegdvan het eerste cijfer,de nul? Die 
komt toch voor de één? 

De nul is het symbool van het in zichzelf beslotene en dus niet-
geuite. Dit heeft voor ons geen enkele betekenis. Daarom is,net 
zoals bij de financiën, de nul ook geestelijk alleen in tel,wan-
neer hij ergens achter staat. 

Pas wanneer een in zichzelf besloten wereld een andere in 
zich besloten wereld raakt, ontstaat ér een tegenstelling,waar-
door waarden kenbaar worden. 
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Kijk maar eens naar het getal acht.Twee nullen, die elkaar 
raken. De wereld der materie raakt aan de wereld der Goddelijke 
kracht. Daardoor juist de priesterlijke mens, die een geestelij-
ke bewustwording binnen het totaal Goddelijke begint. 

Heeft U misschien nog een onderwerpje? 
x Zoudt iets kunnen zeggen over genade? 

Wat roept iemand, die niet meer kan en'een sterke tegenstander 
tegenover zich ziet? Genade'. M.a.W.: gebruik nu niet je ver-
stand, maar je gevoel. Gevoel, daar komt het wol op neer, wan ~ 
neer een mens iemand genade bewijst. 

Een mens, die iemand genade schenkt, laat immers genade 
voor recht gelden? M.a.w.s hij verzwakt zijn redelijke normen , 
zijn gezonde verstand, om een handeling te kunnen stellen, die 
voor z

;

'n gevoel beter is, 'maar die hij toch voor zichzelf niet 
redelijk rechtvaardigen kan. Hier hebben wij meteen de gehele 
definitie. 

Wanneer «ij z eggen, dat God ons genade bewijst - e'en term, 
die je, veel in en buiten de kerken hoort - dan nemen wr dus aan, 
dat Goa^l^e wetten of rede in iets voor ons ons doet. 

Hu zijn er mensen, die zo vroom z
r

n,dat zij,Wanneer het eens 
niet regent, wanneer wij goed weer nodig hebben, zeggen;"Kijk , 
dat is nu een genade Gods". Enfin, het klinkt in ieder geval 
nog redelijker dan h^t zeggen; "Dit is de schuld van de Tilt '

s 

wanneer het ïegent, terwijl ;'e het droog wilt hebben. 
Maar ook met het zeggen "Gods Genade" gaat men hier wel 

wat ver, wart er zijn hiervoor ongetwijfeld natuurlijk oorzaken 
te noemen. .«:aar er zijn ook dingen, die je krijgt, zonder dat 
daarvoor of voor de manier, waarop een redelijke uitleg te vin-
den is. In die gevallen zou een redelijke uitleg zo van toeval-
ligheden aan elkaar moeten hangen, dat" een verstandig wezen 
daar ni t meer uitkomt. Je kunt dan a'anvoelen.. dit komt van bui-
ten mijn wereld, het is iets hogers. 

Wanneer je binnen je wereld dus iets gegeven wordt op een 
manier, die je niet helemaal kunt bevatten, of je iets wordt ge» 
geven, dat je niet geheel kunt begrijpen, dan kun je m.i. werke-
lijk van genade spreken. 

Nu zegt men wel eens, dat God in Zijn genade - dus tegen 
beter vreten, tegen Zijn rechtvaardigheid in - ons uit Zijn liefde 
v .>r ons de kracht geeft om dit of dat te doen of te laten.Maar 
daarbij wordt - vreemd genoeg - de grootste- genade meestal ' ge -
heel over het hoofd gezien. 

Is'de grootste genade niet het feit, dat je leeft? Ik vind 
het helemaal niet zo'n grote genade, dat je de kracht krijgt om 
de zonde te weerstaan. Per slot van rekening zou je die kracht, 
als je niet leefde, niet nodig hebben, niet kunnen gebruiken. 

Het kunnen verkrijgen van deze kracht vloeit voort uit het 
leven zelf. •ïaar het leven zelf

:

 kunnen w? j ni t anders dan als 
een genade zien. Ons recht eu te leven kunnen wij niet bewij-
zen} het feit, dat wij leven, dat er leven'is, kunnen wij nooit 
terug voeren tot'een redelijk acceptabel punt. 

Wanneer jé b.v. stoffelijk terug wilt..gaan langs de'weg der 
rede, dan kun je misschien nog komen tot een mikroscopisch klein 
diertje, tot de eerste cel. Maar als je~verder terug zoudt wil-
len gaan en ook hie r redelijke ontwikkelingen en oorzaken zoe -
ken, dan kom je zozeer in een sprookjesland terecht,dat je even-
goed. en i et minder moeite aan God kunt geloven.Van de werkelij-
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ko gang van zaken weet je dan ook ge.n jota. 
Jota is een lettter, maar- staat meestal voor een titteltje, 

of een puntje. 
Als ik ditecnvoudiger en duidelijker, maar ook platter en 

hier dus minder gepast wil zeggen: 'Janneer je verder gaat dan 
het kenbare en waarneembare in de stof, dan deugt het niet, dan 
weet je er ook geer pest meer vanaf. 

Dat laatste is duidelijk, maar overigens ook
 ;
,,een logisch 

woordgebruik,
 lvl

aar laat ik niet, als mijn voorganger, over de be-
tekenis van. woorden gaan vechten, ,/ant dan heb je het al gauw o-
ver haarkloverijen, Maar bij mij is het nog erger-, wantdan wor -
den het wocrd-vlechterijen, ïï weet wel: wanneer je woorden ste -
vig vervlecht, dan vervlecht je mede de betekenis z6, dat het 
moeilijk wordt de zin uit zo'n zin te ontvlechten. 

Om kort te gaan: Ik-geloof,d at genade voor ons een uitdruk-
king is, die aangeeft hot volgens niet redelijke lijnen verkrij -

.gen van gunsten, terwijl het verkrijgen ook niet op enige wijze 
redelijk verklaarbaar mag zijn,-

Bij alle werkingen, die komen uit de kosmos buiten ons we -
ten of vermogen om, terwijl zij toch door ons kunnen worden erva-
ren als een direkte gave van het Goddelijke, is dit genade. Ook 
wanneer het andere krachten zijn, die daadwerkelijk ons deze 
dienst bewijzen, spreken wij nog van Goddelijke genade, waar God 
in alle wezen leeft en zo- hen ook- de krachten heeft gegeven,waar-
door de gave mogelijk werd. 

Dat er ook genaden zouden moeten zijn, die je in staat stel-
len om zus en zo te denken, te leven, dit of dat te doen, of te 
laten, ach, laten wij dat dan maar op de koop toe nemen. Dat is 
dan de menselijke voorstelling van de onvoorstelbare gaven des 
levens, die je zeker als een genade verkrijgt. 

Ik meen, dat de grootste genade, die er bestaat, wel is,dat 
je moogt leven en denken als geest of mens. Dat je je bewust 
moogt worden van je eigen wezen en de krachten, die daarin be -
staan. 

Verdiend heb je dit alles immers niet? Verworven heb je het 
wel, maar onbewust. De kracht en de leiding,die daarvoor nodig 
waren, heb je dus bij voortduring gekregen. Het feit, dat je -
als mens of geest levende - steeds weer verder kunt gaan,zou ik 
ook een grote genade willen noemen, Uij zijn zo klein t.o*v-» het 
grote en volmaakte Geheel, dat dit zeker recht noch noodzaak is 
vanuit het Goddelijke. 

Vandaar ook dat degene, die voor zijn eigen ^oostelijke stij-
ging een redelijke rechtvaardiging zoekt, m.i. alleen maar een 
touw knoopt, waaraan hij zich geestelijk op kan hangen. Want een 
dergelijk streven en dergelijke persoonlijke konklusies beteke -
non uiteindelijk niets in de kosmos. 

Ja, de grootste genade is misschien wel, zoveel hiervan te 
grijpen, dat je kunt zeggen: dus beteken ik niets, voor mijzelf .Nu 
ja. en dit alles lijkt mij dan dan wel hot voornaamste punt,waar-
over je kunt spreken. 

Genade is dus een gave, maar ec-n gave, die op voor ons onre-
delijke wijze ontstaat. Vandaar dat ik hierover gesproken heb en 
het verder aan ü over -2,1 laten verder te spreken over hetgeen ik 
besproken heb. LIaar zoudt

 ü

 uitgesproken geraken over hetgeen U 
zegt, dat ik gesproken heb,dan zal ik ongetwijfeld de vrijheid ne-
men om over hetgeen er door U gesproken werd,mijn uitgesproken 



- 329 -

mening uit te spreken op het ogenblik, dat ik,sprekende, mijn me-
ning uit kan spreken. Dan zal ik, uitdrukkelijk mijn mening zeg -
gende, nadrukkelijk uitspreken,dat bij elke bespreking de spreker 
ongetwijfeld mede het gesprokene en ie inhoud van wat wij bespre-
ken bepaalt. 

Zo heeft U nu reeds ons gesprek en het gesprokene bep^^" ',zo-
dat ik U uitgesproken dankbaar ben,dat J mijn rede als redelijk 
uitgesproken wilt beschouwen en zelfs be'èren met een nadere be 
spreking. 

Zo, dat was dan meteen even mijn visitekaartje, want ik ben 
nu toch klaar. Ka de pauze krijgt U dan nog een andere spreker. Ik 
hoop, dat dit geen teleurstelling zal zijn. Ik ben geweest,ik was 
het niet, laat het nu dan maar eens een ander zijn. 

Op deze spreker volgt dan nog'het "Schone Woord". De volgen-
de week is weer de gelegenheid om vragen te stellen en wel na de 
pauze. 

Vandaag zult U mij niet meer horen, maar ik zal zeker hore^., 
wat ik van U nog te horen krijg. 

Goeden avond. 

-o-o-o-o-o-

Goeden avond, vrienden, 
N

u
 mij na langere tijd de gelegenheid wordt gegeven met een 

geheel eigen om.orwerp naar voren te komen, zou ik deze avond 
graag,vanuit mijn standpunt, voor U belichten het vraagstuk; 

WAT IS WERKELIJKHEID, WAT IS REALITEIT? 

• Dan wil ik dit onderwerp beginnen met een kleine gelijkenis: 
Er waren eens twee mensen, .beiden wilden zij een huis bouwen. Zo 
spraken zij tot elkaar en zeiden; "Wanneer gij mij helpt, danzal 
ik U helpen". ^ 

Al werkende spr, .kenyover de vraag; "Wat is nu workelijkheid
1

.' 
De <5én zei tot do ander; "Wanneer ik mijn hamer op üw voet laat 
vallen, is dit voor U werkelijkheid". 

De ander bestreed 'dit, w aarop de eerste do hamer inderd?-d 
liet vallen. Helaas verbiedt Uw eerwaardig aanzien mijnde woor -
den te herhalen, waarmede deze tweede dit zeer tastbaar argument 
beantwoordde. 

Nog rijkelijker vloeiden zijn woorden echter, toen de eer -
ste hem zeide: "Nu eerst is dit beeld, waarover wij spreken,

 r

J 
tot werkelijkheid geworden". 

Met deze kleine parabel tracht ik U duidelijk te maken, dat 
werkelijkheid voor ons niet datgene is, wat wij f-ns vc-.r kunnen 
stellen, maar dat vrat wij aan den lijve ondervinden. 

Duizenden dreigingen van onheil betekenen uiteindelijk niets 
dan iets, waarover je kunt denken, waarover je filosofeert,rapr-
voor je misschien vreost,Maar onderga je een slag in het leven , 
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dan weet je eerst, wat zij werkelijk betekent, iïiet slechts voor 
. deze ene maal, maar voor alle tijden. 

Met het vallen van deze ene hamer werden voor deze tweede 
spreker bij het in aanbouw zijnde huis uiteindelijk alle vallen-
de hamers in de wereld tot werkelijkheid. 

Wanneer een mens spreekt over realiteit,is hij geneigd aan 
te nemen, dat al hetgeen voor hem bevattelijk of zichtbaar is,re-
eel is. liet een tweede gelijkenis hoop ik ü duidelijk te naken, 
dat dit zeker niet altijd het geval behoeft te zijn. 

l
e
mand moest een verre weg afleggen. Tijdens zijn reis zag 

hij een medereiziger, die zich in dezelfde richting spoedde. 
"Laat ons samen gaan" sprak nu de eerste tot de tweede. "Zo 

zullen wij sterker zijn en niet zo snel door rovers ?rorden over-
vallen". 

De tweede nu was do roverhooldman, die met zijn benden die 
weg onveilig maakte. De tweede stond het. samengaan redelijk toe . 
Maar de rov. rhoofdman was zo zeer gespannen op het doel van zijn 
eigen reis, dat hij de schamele bezittingen van zijn gezel spaar-
de, evenals diens leven. 

Toen zij het doel van hun reis bereikt hadden, zeide de eer-
ste, staande voor een khan, tot de tweede. "Ziet gij nu hoe' goed 
hot is, dat op do weg twee mensen samen gaan. Want dan durven de 
rovers hen niet te benaderen". 

Wanneer oen mens in zijn leven bepaalde dingen als waar aan-
neemt, omdat hij zo nu eenmaal zo beleefd heeft, dan vergeet hij 
vaak, dat door het algemeen geldend stellen van zijn ervaringen, 
hij waarden mede. bi^r/j-pt in zijn betoog, die hij kent noch over-
zien kan. inst^^t /kxt 

Wanneer men ü zegt - en dit is een term, die in deze dagen 
nogal vaak wordt gebruikt 'De politieke spanningen zijn onrust-
barend, doch er bestaat geen reden om te vrezen, dat..,.. hier 
volgen dan reeksen van dingen, die binnenkort dan tóch gebeuren. 
Toch geeft men U een beredeneerd voorbeeld. U weet nu uit erva -
ring reeds, dat men dan tracht U gerust te stellen. 

Het genoemde feit is mogelijk reëel, door U te ervaren en 
na te gaan. Maar het geheel betreft ook andere, niet na te' gt&tc 
v/aarden. Daarom is het seheel niet reëel. * 

N
u
 kunt U mij verwijten, evenals Lao Tse dit. een leraar ver-

weet: Dit zeggende kan Uw betoog'voor m i y geen werkelijkheid zijn'.' 
De leraar echter, die de wijsgeer wel ha<^erkend, zeide hem."In-
derdaad. rekkelijkheid wordt voor U mijn wijsheid eerst, wanneer 
zij in du Dwe is 

Zo gaat het ongetwijfeld met al wat wij spreken, al wat wij 
denken en doen. Alleen dat wordt voor ons werkelijkheid, wat wij 
werkelijk beleefd hebben, of voor onszelven wéten en geloven. 

Werkelijk is voor ons alleen, wat wij aan den lijve'hebben 
ervaren en persoonlijk hebbön doorgemaakt. 

Nu bestaan er echter mensen, die niet slechts één,doch vele 
malen op deze wereld als mens geleefd hebben. Dezen vragen zich 
dan vaak a f "Hoe komt hot,dat ik dit ken, dit weet, terwijl ik 
hot toch niet ontmoet of beleefd heb?'

1

. Indien wij blijven bij de 
definitie van de werkelijkheid, zoals die U is voorgelegd,zouden 
zij moeten zeggen: "Dit alles,wat slechts in mij leeft, is niet 
werkelijk", i ̂ ar in feite bestaat er in ons een persoonlijke wer-
kelijkheid: onze voorstelling van leven en bestaan. 

Zolang gij niet geheel weet wie en wat gijzelf zijt,zolang 
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gij Uw wezen niet met alle ervaren en levensfasen kent, hoe kant 
gij beweren zelfs omtrent "Uzelf te weten, ret werkelijk is, wat 
voor b altans reëel bestaat? Gij kunt U alleen beroepen op het -
geen Uzelf overkomen is en zelfs daar nog alleen in zoverre het 
zich op Uzelf betrekt. Uv/ groot verstand heeft ongetwijfeld de 
punten reeds omvat, die ik met dit laatste duidelijk wil maken. 

Indien volgens U
w
 oordeel mijn tong niet geslaagd is in haar 

armzalige pogingen simpele gedachten in woorden om te zetten,kunt 
U mij opdragen, de gemaakte fout zo goed mogelijk te herstellen . 
Uw hoffelijk zwijgende glimlach vleit mij. 

In sommigen van U-meen ik echter de vraag op te zien komen s 
Is deze hoffelijkheid wel wer'-elijk? Laat mij U Uw raadsel ont -
sluieren en U mededelen, wat Uzelf ongetwijfeld evenzeer zoudt 
kunnen vaststellen. Maar zelfs Uw wijsheid kan niet geheel in mijn 
wezen doordringen. Mijn hoffelijkheid is ro'öel, waar ik daarmede 
aan wil tonen, hoe ik U evenzeer eer en waardeer als mijzelf. 

Zo ik U al in woorden hoog boven mij verhef, neem ik daarbij 
Uv/ grote nederigheid mede in rekening. Zo zult gij, Uzelf verne -
derende, Uzelf toch nog kennen in mijn woorden. 

Ik zou U nog graag een parabel vertellen over een meer kos -
misch gebeuren, die ook een meer kosmische werkelijkheid be^ipht. 

De oude Chun Tsu, die uit de Chou-dynastie stam»©»de,üe een 
lange tijd op aarde had gedroomd, werd opgeroepen tot het hof van 
de hemelse keizer. Hij zeide dan tot de hemelse keizers 

"Ziet, hoe goed h*.b ik op aarde geleefd, hoe edel ben ik ge-
weest in mijn gedragingen. Wijs mij dus de plaats aan Uw hof, die 
mij toekomt". 

De hemelse keizer zeide hem echter: "Gij vaart edel,omdat gij 
Uzelf te hoog a c h t é ^ o m laag te zijn. Zo bergt Uw edelmoedigheid 
geen verdienste. Gij waart geleerd. Doch hebt gij niet slechts dat-
gene geleerd, wat in de klassieken geschreven staat? Uw geleerd -
heid was slechts een weten omtrent wat anderen eens dachten.Daar-
in zie ik geen verdienste". 

Reeds wilde de keizer Chun verwijzen naar de buitenste werel-
den,toen een kleine God, die vaak op aarde vertoefde,zich tot hem 
wendde en sprak: "Verheven en machtige heerser. Verwaardig U mij 
aan t'e horen. Ik heb heer Chun gezien toon zijn dragers met zijn 
draagstoel struikelden en zo ook een kind bespatten met -modder . 
Heer Chun verweet zijn dragers njet alleen, dat zij hem hadden la-
ten vallen, doch ook, dat zij daarbij een kind gedeerd hadden". 

Do hemelse keizer streelde eens zijn baard, dacht na en sprak. 
"Eenmaal dus heeft deze mens een waarheid gezien, die groter was 
dan hijzelf". 

Zich wendende tot heer Chun zeide hij hem: "Ga naar mijn tui-
nen in hot westen. Ik stel U hierbij aan tot mijn tweede hulp-ho-
venier. Op h ;t ogenblik, dat gij daar geleerd hebt de bloesem der 
mensen te waarderen en te begrijpen, kunt gij wederom voor mij 
verschijnen. Want dan-kunnen d e gedachten van anderen U misschien 
worden tot e en bron van eigen wijsheid". 

Wanneer wij ons ! ero«pen op hetgeen wij zijn, zullen wij vaak 
onze eigen eigenschappen beschouwen als verdiensten.Dan zal men 
zeggen: "Heb ik niet altijd geleefd naar de geboden en de wet",of: 
"Heb ik niet altijd gestreefd n ar geestelijke bewustwording", en 
dit zien als een werkelijke verdienste, een werkelijke bewustwor-
ding. Maar dit alles is eerst werkelijk, wanneer het voortvloeit 
uit onze eenheid met het Al, dus geheel natuurlijk. 
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Buitendien is het geen werkelijke verdienste, of bewustwor -
ding. 

In èen vergetelheid tegenover het "IK" schuilt vaak meer 
waarheid en waarde dan in alle streven. Tot degenen onder U, die 
nu menen te moeten zeggen: "Maar hoe moeten wij dan verder komen',

1 

geef ik het volgende antwoord:- miet uit mijzelf hel ik ditj het 
is deel van de wijsheid,die ik mocht putt n uit het bewustzijn van 
anderen 

Indien gij U
Z G
l f vergeet en toch anderen kent, ziet het oog 

van de Machtige, Die alle dingen scheet metadoor U een deel van 
de Schepping. In de eenheid met Zijn almacht wordt gij verhevento-
ven Uzelf. Doch indien gij slechts op Uzelf schouwt en slechts 
vanuit Uzelf op anderen, hoe kan het beeld dan verder doordringen 
dan de begrensdheid, die U als alle Schepping, eigen is?Hoe zul -
len wij ooit hoger kunnen stijgen dan ons "IK",indien wij slechts 
vanuit onszelven oordelen? » 

Gij ziet, lieve vrienden, hoe onze werkelijkheid simpel en 
eenvoudig wegsmelt onder onze handen. Er blijft ons weinig over . 
Want al'wat je waardeert in je leven, is niet reëel. De realiteit 
is datgene, wat buiten je bestaat en niet slechts dat, wat in ver» 
band staat, mot wat je binnen jezelf ervaart. Toch m^et je wel de-
gelijk zelf beleven. 

Nu "kunnen wij over de eerste gelijkenis - Uw lang en oud ge-
heugen zal zichdeze nog duidelijk herinneren - zeggen, dat de ont-
moeting tussen voet en hamer het element "ervaring -'illustreerde . 
Maar de reaktie daarop, die Uw aanzienlijkheid en'mijn bescheiden-
heid mij verboden U uitvoerig mede te delen, was de uiting vaneen 
onbewustzijn. 

Waar het bewuste'zich in dit element op hot ogenblik der er-
varin terugtrok en daarvoor in de plaats het gevoel trad, kwam 
een reaktie,' die ook in wijze en veelheid van woordkeuze, de be-
wuste waarden van het "IK" te boven kon gaan. 

Hieruit volgt dan wel, dat de gevoelswereld verder reikt dan 
bewust denken en handelen ooit kunnen doen in de werkelijkheid\an 
de persoon, 

In mijn belachelijk voorbeeld, waarbij een stoffelijk gevoel 
de aanleiding word tot een werkelijkheidservaring, vinden wij een 
waarde, die ook op hoger plan is door te voeren, wanneer vrij zeg -
gen: "Al hetgeen ik werkelijk beleef, doet mij in do beleving mijn 
"IK" tijdelijk vergeten, behalve zover dit met de beleving " in 
verband staat. 

Hiermede realiseer ik dus een ogenblik een zuivere waarde der 
Schepping. 

Zo benadert men dan in dit ogenblik van beleving de Goddelij-
ke waarden, die binnen de beleving van dit moment liggen,behouden. 
Het ogenblik van ervaring maakt het mogelijk, grötere waarden te 
doorleven en te behouden in het volgende ogenblik van zelfvergetel-
heid. 

Zo ontstaat in ons do schatkamer van herinneringen en waar -
den, die gedachten vrekken, ja, uiteindelijk ook gedachtenloze o -
genblikken schept, waarin gij êén kunt zijn met Uw eigen 'wereld 
en dus met de kosmos, die als ondergrond der verschijnselen, deel 
van Uw wereld uitmaakt. 

Ongetwijfeld zult gij allen zelf naar deze waarheid zoeken . 
Onthoudt daarbij echter dit - sta mij toe, ook hier wederom een 
parabel te gebruiken: 
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Eens, toon de geesten der zeven winden tesamen waren, schiepen 
zij gezamenlijk vier tovervoorwerpen, Eén daarvan was een grote 
kristallen bol, geladen met een wonderlijke eigenschap. Zij wierpen 
nu hun gaven op aarde, opdat de stervelingen daardoor bftewel tot 
de onsterfelijken - de Goden - zouden kunnen stijgen, danwel aan bun 
eigen nietigheden ten onder zouden gaan. 

De bol nu werd gevonden door een jonge man, Zichzelve in de bol 
aanschouwende, zag hij nu, dat hij zo in de bol leefde als daarbui-
ten. Hij beschouwde zijn beeld aandachtig, denkende:"Hoe schoon 
ben ik, hoe slank zijn mijn leden, hoe waardig is mijn uiterlijk,hoe 
gepast mijn kleed

1

,' 
Doch - nader beschouwende - zag hij vol ontsteltenis, dat zijn 

beeld in de bol door een straat schreed en in de modder viel. Het 
stemde hem treurig. 

De volgende dag snelde hij vol waardige haast naar een groot -
machtig beschermer. Hij struikelde en bevuilde zich met het vuil 
der straat, juist zoals hij dit reeds de dag tevoren in de bol had 
gezien. 

Deze jonge, man was gee
v

n dwaas. Zo zeide hij zichzelf - nadat 
hij van de e'erste ontsteltenis was bekomen: "Voortaan zal ik elke 
dag deze bol schouwen en mij zo onttrekken aan de mogelijke onaange-
naamheden, die mij 'wachten". 

Zodra hij echter.trachtte dit ook werkelijk te doen,verscheen in 
een droom hem de geest van de westenwind, die hem zeide: "ontwijk het 
lot door Uzelf Uzelf geschapen en zie, waar gij belanden zult". 

De jonge man zag zichzelf opeens ouder, beladen met een schand-
kraag, op weg naar een openbare plaats van terechtstelling. Zozeer 
vreesde hij dit onwaardig lot, dat hij de bol niet meer durfde aan-
schouwen. Dit duurde totdat hij ziek werd. 

w

ij schouwde v/ederom in de diepten van de bol.Zichzelf daarin 
genezen ziende, strevende en werkende, dacht hij na.Daarna sprak hij 
tot zichzelf:"Niet opdat ik tijd en gebeurtenissen veranderen zal , 
is mij d eze gave geworden, doch opdat ik lere en begrijpe mijzelve , 
ziende met andere ogen", 

Voortaa,n beschouwde hij zichzelf als een vreemdeling in de bol. 
Daardoor zag hij zichzelf bij al, wat hij beleefde met de ogen der 
omstanders. Zo begreep hij ook, waar hij werkelijk slaagde en waar 
hij faalde. 

Toen nu, in een vermomming de dood tot hem kwam - zoals hij tot 
ieder onzer komt of kwam - en hem zeide: "Het is tijd, heer; mijn 
sampan ligt klaar, opdat wij zullen varen op de eeuwige stroom', iu-
lachte de jonge man en antwoordde: "Waarom zou ik met U gaan, lk: , 
die niets ben in de ogen van anderen", 

"Maar gij zijt even werkelijk als alle anderenj'zeide do dood . 
De jongeman glimlachte en toonde de dood zijn bol. 

"Ziet gij, dat deze bol mij in glanzen niet weerkaatst?" De 
dood echter sprak: "In deze bol zie ik een licht. Dit licht zijt gij 
als werkelijkheid. Daarom dient gij mij te volgen". Toen werd de 
jonge man tot een licht. 

De dood trachtte het te doven, maar met al zijn mecht kon hij 
de gleed niet blussen. De astrologen bepaalden ec-n gunstige : dag •voor 
de begrafenis, want een beeld van de jonge man was achtergebleven . 

Toen de stoet,met muzikanten en gehuurde klaagvrouwen rijkelijk 
aan.; vuld, door de straten trok om zijn resten toepte vertrouwen aan 
de grond zijner vaderen, flonkerde er boven een ogenblik een glim -
lachend licht aan de hemel. 
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Up aarde zag men hot en sprak: "Ziet, een ster groet de dag 
en ons allen." Maar in de godenwereld ze'ide men: "Ziet het licht. 
Er is een nieuwe God geboren'.' 

De wijste onder hen sprak het uit: "Deze mens kende zichzelf 
als door de eren van anderen. Zo overwon hij de dood en had hij 
de waan gebannen. De werkelijkheid is nu zijn rijk . 

Dit verhaal is zeer oud. Voor het eerst werd het lan- /-ele -
den verteld door Pu Chien, een dichter van grote waarde. 

In dit verhaal tekende hij zijn beeld van de mensen. Wanneer 
je weet, wat je betekent voor anderen, ken je je eigen betekenis. 
Dan ken je ook pas, vat je werkelijk betekent voor degenen, die 
rond je zijn. 

Niet zoals je misschien denkt: een zelf bestuurde kracht in 
een wereld, die gekend wordt. Dit ben je slechts voor jezelf.kaar 
voor anderen ben je een werktuig van ongekende machten in een we-
reld, die geheel anders is, dan je ienkt. Je wordt tot de vol -
brenger van een Goddelijk oordeel, tot de brenger van door jezelf 
niet begrepen, of verwachte zegeningen. 

Begrijp je dit echter, weet je,wat je werkelijk betekent in 
do wereld ven anderen, dan weet je ook,dat je deel bent van hoge-
re krachten. Een zijnde met deze kracht en bewust van deze een -

straalt echter je bewustzijn met de kracht van een zon. 
Wie zichzelf echter zo kent, zal die misschien nog zich on -

derwerpen aan de schijn, ondergaan in onbegrepen waan?' 
Neenl Doven alles zal hij zijn, ook in de wereld der Goden . 

Zo "ordende tot een God der Goden, voltrekt de mens d e . w a a r d e n w 
zichzelf door geheel de Schepping en door alle werelden. 

Dit is werkelijkheid. Misschien kunt gij nu beseffen, waarom 
ik vanavond dit woord "realiteit" in het bijzonder wilde belich -
ten en behandelen, dat ik speciaal met ü wilde spreken over de 
waarden daarvan. 

Achter alle voorstellingen, die wij kennen, schuilt een we -
reld, een grote werkelijkheid. De vraag is: "hoe zullen wij deze 
leren kennen en waarderen, wanneer wij onszelven nog steeds be -
schouwen en waarderen volgens onze eigen inzichten?" 

Zegt niet reeds het oude spreekwoord: De rechter oordeelt o-
ver zijn bijzit en glimlacht. De rechter oordeelt over zijn' viiand 
en sohenkt de dood.

 J J d u 

Zo zijn wij ook. Hard in ons.oordeel over anderen,zacht is 
ons oordeel over onszelven en degenen, die ons lief zijn.Daardoor 
juist zijn wij nog dwazen. Zodra wij ons realiseren, hoe w ü een 
werktuig van het Goddelijke zijn in de wereld van aideren,dat wij 
naast ons persoonlijk beleven - zij'het onbewust - gelijk een 
Goddelijke taak vervullen,dan leren wij onze eigen waan te laten 
en daarvoor de grote waarheid te aanvaarden. Dan bestaat er voor 
ons geen grens meer dan de wil van het Goddelijke,die in ons wordt 
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Goeden avond, vrienden. Wij zullen tans de bijeenkomst besluiten 
met het "Schone Woord". 

^ . I S ^ G H O g ^ Z I C H Z E L V E J E ^ ^ l ^ E n 

Indien ik slaaf ben van mijzelven, 
ben ik de slaaf van zelf-geschapen waan 
en wordt mij het daaglijks bestaan, 
tot een keten,die mij drukt. 

Overwin ik echter eens. mijzelve, 
da„n breek ik d e keten stuk, 
die,zwaarj,het leven mij deed dragen 
zonder vreugde en geluk,. 

Bevrijd ik mijzelve van alle waan, 
mijzelve verwinnend,onbevreesd, 
kan ik mijn wegen verder gaan 
met alle: vreugden steeds.Hot meest 
vrijdom van smart en vrij van waan. 

^Verwinnende mijzelve, 
•ir ef ik eerst des levens wijn, 
waar ik vreugde aller dagen, 
mijzelf en één met God kan zijn. 

Dit is het strijden waard. 
Wil heden nog beginnen 
en gij ervaart^ijk wie het deed: 
H

e
t is schoon zichzelf te^verwinnen. 

,ie tegen zichzelf strijdt uit liefde voor de werkelijkheid 
en het licht, niet strijdende uit haat tegen zijn wereld en zich-
zelve, zal het Goddelijke Licht in zich gvawinnon als prijs van 
zijn strijd. '

 a 

Vnn-ml y^rjTiiien echter het besef : Wat mij vervreemde van de 
wereld en mijn God waren mijn eigen fouten. Daarom bevestig ik 
deze spreuk: Zalig is hot zichzelf te overwinnen. Wan£ daarmede, 
zeg ik immers gelijktijdig: Wie zichzelveTierwint daarmede 't 
besef van het Goddelijke Licht, dat in ons allen leeft. 

Hiermede heb ik het mijne over dit citaat gezegd. Alleen dit 
zou ik er nog aan toe willen, voegen: 

Zelfoverwinning betekent voor ons' het uitdrukken in de we -
reld van ons innerlijk weten. De strijd in ons ontbrandt immers 
door het verschil tussen bewustzijn en drang? 

Waar het bewustzijn zegeviert, is een opgang tot God vel^ ze-
ker. Zolang echter het dierlijke in de mens, de begeertevorm, "de 
geest blijft regeren,zullen wij - ondanks alle bewustzijn -nooit 
op kunnen gaan tot hogere wereld, omdat"wij gebonden zijn door 
dingen, die buiten onze wereld geen enkele betekenis hebben. 

Daarom eindig ik net de wens,dat gij allen in staat zult zijn 
Uw innerlijk weten uit te drukken in Uw wereld, elke dag weer, in 
elke sfeer, waarin gij ooit zult vertoeven. 

Goeden avond, 
-o-o-o-o-ó-
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