
Zondagmorgenbijeenkomst, 
Groep B. 16 Juni 19^7» 

Goeden morgen, vrienden. 

Vandaag zullen we toch nog maar enkele punten uit de geheimleer bespre-
ken; daarna bent U dus vry om - indien IJ dat wenst - de A-groep te bezoeken, 
die voor IJ is opengesteld. Wenst ü dat niet, dan kunt IJ rustig hier blyven 
komen. Tot het begin van iiet nieuwe • seizoen wordt in beide groepen een los 
programma gedraaid. Het klinkt misschien een beetje lichtzinnig, maar we we-
ten zelf niet precies, wat voor sprekers Qp deze bijeenkomsten zullen doorko-
men, waar wij van de gelegenheid gebruik willen maken om ook ons eigen spre-
kerscorps in de gelegenheid te stellen in retraite te gaan en zo tot een mo-
gelijk nieuw inzicht te komen. Ik geloof, dat daarmee alles is gezegd. Ook Uw 
eigen groep is dus de volgende maal opengesteld. U kunt daar iedereen intro-
duceren, die lid is van de Orde. Wilt U een niet-lid op een Zondagochtend-
bijeenkomst voor een keer meebrengen, dan is er geen bezwaar tegen, maar wordt 
de groep weer gesloten, dan wordt alleen toegang verleend aan degenen, die 
minstens een bepaalde tijd - het Bestuur weet dat precies - reeds lid zijn en 
de bijeenkomsten hebben bijgewoond. Zo, dat waren de bestuurs-mededelingen. 

Wanneer wij ons bezighouden met de leer, die Jezus heeft verkondigd, 
dan valt het vaak op, dat die leer eigenlijk een klein beetje een pessimis-
tische leer is. Tenminste - wat de mensen ervan gemaakt hebben! Men zegt: 
Je mag geen goederen bezitten, je mag niets doen, waarin je plezier hebt. 
Je mag alleen maar met een somber gezicht , de Heer loven. Begrijpelijkerwijze 
is dit een vertekening van de werkelijke leer, die Jezus geeft. 

Ik zou Jezus' opvatting van waar geluk op deze bijeenkomst nog uiteen 
willen zetten. Ik citeer hier voor het grootste gedeelte woordelyk, wat Je-
zus heeft gezegd, hier en daar aanvullende met citaten uit de z.g. Griekse 
groep van Johannes (dat is de groep, die hij na het z.g. Pinksterfeest een 
tydlang gevormd heeft en waarin ook deze punten vaak werden besproken). 

Waar geluk is niet bezitten maar ondervinden. Hoe kan men "beter, ge-
lukkiger een-zyn met de wereld, met God en met de mensen dan zonder bezit? 
Wie my volgt moet zyn bezittingen achter zich laten, want alle bezit is een 
rem, wanneer men wil komen tot de Vader. De Vader alleen is de werkelijkheid, 
het ware geluk. Het Koninkrijk Gods benaderen, terwyl je beladen bent met ïel 
zit, is moeilyk; want het Koninkryk Gods, dat in IJ woont, vraagt Uw hele we-
zen. Ge kunt niet een deel van Uw wezen achterlaten om stoffelijke zaken te 
regelen en stoffelijke bezittingen te behoeden. Ge moet geheel en al ée'n-zL 
met de Vader, zoals Hy Zich in U openbaart. een-zyn 

Indien-gy echter het geluk kunt vinden, bedenk dan wel: De Vader ont-
zegt U niets. Hy gebiedt U niet de vreugde te verwerpen, die Hij voor U ge-
U el?r Zolol S l 6 ? t S ZJ g t ^ U' B 6 d e n k' d a t «« ü w liefhebt geiyk 
nill l'n d?« n i e t a a n d e n a a s t e e n n e e m niet van de naaste, zo gijzelve dit 
niet zoudt willen geven, zelve niet zoudt willen missen. Ware naastenliefde 
is de enige wet. Ik ben het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond is v 
De oude wet is teniet gegaan. Want ik verkondig U de wet van de waïl liefde 
De ware liefde eist niet en vraagt niet, maar geeft aan allen.Be lire lief' 
de is met persoonlijk. Want de persoonlyke liefde is te Jepeïitvoor le 

van liefde, die de Vader openbaart in al Zyn schepping. 
Fr, w 1 3 befryPel«k> d a t hier commentaren uit moesten voortvloeien 

= i ^ s r ^ c i r r r ir^SS?K-s 



- 11 -

Dit is echter niet waar, Johannes zegt erover tot zijn leerlingen, kort 
voordat de andere leerlingen hem zullen verloochenen en ontkennen, dat hy de 
ware leer van Jezus verkondigts Onze Meester kwam om de vreugde te brengen, 
die niet slechts bestaat in deze wereld maar te allen tyde. Het Koninkrijk 
Gods is van deze wereld zowel als van alle wereld. De Vader heeft geen wet 
geschreven, noch heeft de Meester een wet gesteld. De enige wet, die hy geeft 
iss Heb Uw naasten lief gelyk Uzelve. De enige raad, die hij geeft is: Doe 
wel aan een ander, omdat ook gijzelve gaarne welgedaan wordt. 

Dit nu is de waarheid en de werkelijkheid. Wie een ander mint, zal hem 
niets nemen, zal hem niets ontstelen. Hoe zal dan Jezus nog verkondigen? 
Gy zult niet begeren? Hoe kunt gy een ander doden, doden op een niet-aanvaard-
bare wijze, wanneer gij die ander liefhebt, alsof hij deel van Uzelve ware? 
Deze wet is overbodig. Hoe zoudt gy Uw ouders niet eren, wanneer zij deel van 
Uzelve zijn en zij geëerd willen worden? Maar gy kent slechts één ware bron en 
één ware oorsprong: de Vader uit Wie we zijn voortgekomen. Onze Meester heeft 
ons geleerd al te verwerpen, alle wet, alle bezit en slechts te aanvaarden, 
wat de Vader ons geeft. En in deze aanvaarding één te zijn met al, wat de Va-
der geschapen heeft. 

Jezus voegt daas in de kleine kring commentaren aan toe, die zeer be-
langrijk kunnen zijn. Hij zegt hier nadrukkelijks Zo zeg ik U, al wat geschapen 
is, is geschapen ook voor U. De Vader heeft U het recht gegeven de wereld 
te beschouwen, te beleven en te genieten. Hy heeft U het recht gegeven al 
Zyn gaven op te eisen als de Uwe. Ja, wat meer is, door U het leven te geven 
heeft Hij U het recht gegeven te allen tijde een beroep op Hem te doen. Want 
uit Hem voortgekomen zyt ge deel van Hem. Zo zal Hij U nooit verloochenen. 
Wanneer er iets is, wat ge begeert, ga tot de Vader in vol geloof en Hy zal 
het U geven. Wanneer er iets is, wat U hindert, ga tot de Vader en klaag Hem 
en het zal U genomen worden. Niets is onmogelijk. Niets wordt U onthouden. 
Niets kan U als leed benaderen in deze wereld. Zolang gij de wereld aanhangt 
en niet. de Vader, zal Uw leven er een zyn van smarten. Zodra gij echter Uzel-
ve verwint en één zyt met de Vader in Uzelve, zal slechts vreugde Uw deel zyn. 
Want ziet, het paradys is niet teloor gegaan, maar de mens heeft het paradijs 
verlaten. Niet de vreugde is teloor gegaan, maar de mens heeft de vreugde 
verworpen. Niet God is teloor gegaan voor de mens, maar de mens heeft God ver-
worpen. De Vader is rond ons en leeft in ons zoals in alle dingen. Wie Hem 
aanvaardt is één met al; en zé vrij en vol van "de werkelijke vreugde. Slechts 
wanneer wij denken als mensen, kunnen wij lijden. Indien wij denken als delen van 
God, zullen wy bevrijd zijn niet slechts van lijden, maar zelfs van al, wat het 
leven biedt, omdat de vreugde Gods groter is, dan al wat in het leven bestaan kan. 

Jezus predikt geen stoffelyke vreugde. Hij predikt ook geen (toefzinnige 
onthouding. Hy is niet droefgeestig. Johannes heeft dat als volgt weergegeven-
Wanneer een lied U vreugde is en anderen vreugde geeft, zo zing. De Meester 
heeft ons vreugde gepredikt. Nooit heeft hy ontzegd een beker wijn, het voed-
sel, de vreugde van een volle dag, van een rustige avond. Altyd weer heeft . 
hy ons gegeven de volheid van zyn persoonlijkheid, de volheid van het bestaan. 
Hy kon dit doen, want hy kende de vreugde. Maar hy was dan ook niet mens. 
Slechts m zijn lijden was hij een korte wijle mens; en ziet, hy werd verheven 
boven zichzelve, zodat zelfs het menselijke hem niet meer kon beroeren. 

Johannes gelooft in de vreugde als een erkenning van God. Het is geen 
wonder, dat hij dat geloof in zich draagt. Want heeft Jezus zelve niet gezegd-
Wie weent om z-ichzelve, weent verkeerdelijk. Zyn tranen zyn een zonde tegen-" 
over de Vader. Wie weent om anderen, dat hij wene om hun onbegrip, niet om 
hun werkelijkheid. Want zie, de Vader leeft in hen en zo zyn zij één met Hem, 
onverbrekelijk verbonden met de Volmaaktheid, die de werkelyke en grote vreug-
de is. Doch zo gy ziet, dat zy niet bevatten en begrypen, ween met hen, op-
dat Uw tranen hun tot troost zijn, waar Uw kracht dit nog niet kan worden. 
.. . Jez?f ^loofde in een ontkenning van het leed. Geen daadloze of onprac-

L r n g r r v l 6 e d ' Hij g e l°° f d e i n e e n ^kenning, die daadwerke-lyk was, Zelve zeide hy hierover: Zo ik genees, genees ik de ziel. En waar de 
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ziel genezen is, daar is al genezen en is er werkelijke vreugde/ Want niet zij, 
die zonder gebreken zijn, maar zij die gebreken overwinnen, zijn de bron van 
werkelijke jubel. Zij immers vinden het licht terug en geven zo rijker licht 
aan allen. Slechts dat, wat nog niet erkend Y/as, is een verblindende onthul-
ling, Slechts dat, wat nog niet ervaren werd, kan e'en grotere vreugde beteke-
nen, zil if s in volmaaktheid, 

Johannes amendeert dit mijns inziens a,h,w, volledig in de zin van zijn 
Meester, wanneer hij zegt: Onze Meester genas de zieken. Maar zijn genezen was 
niet een ingrijpen in het leven van mensen, doch slechts het hen bewust maken 
van de kracht des Vaders, die in henzelven woonde, Y/anneer onze Meester met 
de bedroefden weende, zo weende hij, omdat zijn tranen hun troost zouden zijn. 
Indien hij lachte met hen, die lachten, zo was zijn lach beperkt, opdat nie-
mand zou menen, dat zijn vreugde uit andere 'bron stamde dan de hunne. Maar de 
ware vreugde leefde in hem, omdat hij de Vader kende. Wie met hem is geschre-
den langs de wegen, wie met hem heeft gerust aan de bronnen weet, dat er geen 
was, in wie de vreugde zo intens brandde als juist in Jezus van Nazareth.. 

Dit is een heel andere visie van Jezus, dan de meesten van ü zullen 
hebben gehoord tot nog toe. Toch is ze waar. Zij is zo waar, dat Jezus zelve 
na zijn herrijzenis - dus kort voor zijn daadwerkelijk afscheid van deze wereld -
aan zijn leerlingen enkele regelen geeft. Regelen, die o,a. door Petrus en 
Andreas samen met Simon (simon II) volkomen foutief worden uitgelegd en lei-
den tot de stichting van de eerste commune Christengemeenschap in Jeruzalem, 
Gelukkig echter zijn er anderen, die deze interpretatie beter hebben begrepen 
en is ondanks alles zijn woord niet geheel voor de wereld teloor gegaan. 
Hij leerde hun toens 

Tot U ben ik gekomen uit het Oneindige en van U keer ik terug tot het 
Oneindige, Want ziet, ik ben één net de Vader en één met de Vader kan ik niet 
één zijn met U alleen. Maar voor ik ga, wil ik II leren, wat de kracht des Va-
ders is en het Koninkrijk Gods, zoals het in werkelijkheid bestaat. Y/een niet. 
Zij, die wenen, beklagen zichzelven. Wie zichzelf beklaagt, vervreemdt zich 
van de wereld, We en niet om anderen. En zo ge al mèt anderen v/eent, ween 
slechts om de vreugde te vergroten. Als ik ben heengegaan, deel wat gij bezit 
met anderen. Zeg nimmers"Dit is mijn," of "dat is het Uwe." Want al wat gij be-
zit, hebt gij gekregen van de Vader. Al wat gij van de Vader gekregen hebt is 
niet slechts van IJ, maar van al, wat uit de Vader is voortgekomen. Zo aarzel 
niet, indien een ander IJ iets reikt. Want ook wat hij bezit is uit de Vader. 
En zo neemt gy niets dan Uw rechtmatig deel. Wanneer ik zal zijn heengegaan, 
zo leg ik ü dit ops Wees vreugdig, treur niet, noch om mij, noch om wat ge 
vérder in de wereld schijnt te verliezen. Treur niet on hetgeen men U zal aan-
doen en treur niet om hetgeen gij niet kunt volbrengen. Doch verheug U, omdat 
in U woont de machtige God, Die in U en rond ü werkt door alle eeuwen. Uit 
Hem zijn Uw daden5 uit Hem dat, wat gij verlies noemt zowel als wat gij gewin 
noemt. Zo wees Uzelve gelijk te allen tijde; Uzelve gelijk als een deel van Hem, 
Die ons heeft voortgebracht. Slechts zo zult gij de werkelijkheid ervaren en 
weten, wat de Y/aarheid van het leven is. 

Niet treuren en niet je verheugen, dat is een vreemde opdracht, die 
aan een mens wordt gegeven. Toch wordt het, duidelijk, wanneer wij Johannes' le-
ringen hier Y/eer als commentaar gebruiken.' Wie zegt zich te verheugen, kent 
niet de werkelijkheid. Wie zegt te treuren, kent niet de werkelijkheid. Want 
zo ge mij vraagt, "wat is waar?" zo zeg ik Ur niet datgeen, Y/aarover gij U 
verheugt. Want Uw verheugen stelt het als persoonlijk, als behorende tot Uzel-
ve. Maar niet gij doch de aarde is de drager van hetgeen, waarover gij U ver-
heugt. En zo gij treurt, treurt gij verkeerdelijk. Want Uw leed is niet een per-
soonlek verlies, maar het verlies van de aarde. En wat kan de aarde treuren, 
indien zy gewint of verliest, Y/aar haar baan in de eeuwigheid behaald is? 
Wij weten niet, hoe de Vader deze Y/ereld zal voeren. Wij weten niet, of Hij de 
pilaren-onder haar zal breken, zodat zy ineenstort, of haar zal verheffen bo-
ven zichzelve en plaatsen temidden van Zijn hemelen. Maar wel weten we, dat 
God m ons kenbaar is, en dat dit .het :;„nig belangrijke is* God kennen zonder 
een verheuging, zonder eeri droefenis. Y/ant vreugde noch leed zijn in de Vader 
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doch vrede. Vrede, die is de xtéro vreugde. 
Dit hoeft Jezus ü gepredikt en dit herhaal ik ïïs Wees zonder schulden. 

Ni et ompontwille van de Vader maar ommentwille van Uzelve. Opdat gij zonder 
"beklag of bewustzijn van schuld zult kunnen gaan tot Hem en aanvaarden de 
kracht, die in IJ woont. Verheug U niet dan over de Vader; opdat gij niet -
door de vreugden verleid - Hem vergete. Doch verheug IJ om de Vader, Die in 
U is, om het Koninkryk Gods, dat IJ geopenbaard wordt. Want ziet, hierin zijn 
alle dingen vervuld, hierin wordt al beëindigd en is de eenheid met God, de 
eenheid met onze Meester en de voleinding van de weg. 

Ik geloof, vrienden, dat na al deze leringen, U één ding is duidelijk 
geworden. Jezus1 leer is.anders? anders dan men ze predikt. Het is geen leer 
van onverschilligheid. Het is ook geen leer van een voortdurend streven naar 
hier nog niet bestaande dingen» Jezus.' leer is een simpele leers De aanvaar-
ding van het leven zonder beklag, zonder vreugde, als een uiting van Jod; en 

• het beleven van die God in vreugde. Dat is de "waarheid. En wanneer Jezus 
dit uitdrukt door ons te zeggen, dat alle dingen één zijn met de Vader en dus 
één met ons, zo wijst hij er te sterker op, hoe groot deze eenheid in werkelijk-
heid moet zijn. 

Er zym zeer veel geheimen, die wij in deze ..kring nog niet hebben bespro-
ken. Dat zal een volgend jaar in de z.g. A-groep gebeuren. 'Maar toch meen ik, 
dat deze reeks van lezingen. ïï iets heeft kunnen zeggen. Dat ze U heeft ge-
zegds Wij zijn ten slotte vrijer dan wij denken. Maar het enig nut, dat wij van 

. onze vrijheid kunnen hebben, is niet het aanvaarden van wetten of van plicht 
ten, maar het is het aanvaarden van God Zelf, de Vader, zoals Jezus zegt. 
En de eenheid met Hem, die hij noemts Het Koninkrijk Gods. Er is geen ogenblik, 
dat wij verlaten of eenzaam zyn. Er is geen ogenblik, dat ons bestaan doelloos 
of nutteloos is, ook al schijnt het ons zo toe. Er is geen ogenblik, dat wy 
rijker zyn dan anderen of armer. Zo is de werkelijkheid. Wij zijn niet hoger of 
lager dan anderen, geestelijk noch stoffelijk. Wij zijn allen één, Eén in de ' 

, Schepper, Die ons voortbrengt. 
Dat is Jezus' leer. En zyn leer vo,egt daaraan toes Wees bewust hiervan. 

Wees ïï ervan bewust, dat gij één zijt met. de schepping; en door de schepping 
met d<? Schepper. Wees ïï ervan bewust, dat alles, wat gij niet beoordelen kunt 
m dxe schepping, zyn doel en zijn reden heeft. Wees ÏÏ ervan bewust, dat zo-
lang ge ïï gedraagt als een werkelijk deel van deze grote eenheid, deze eenheid 
ïï te allen tyde zal helpen, steunen, troosten en in stand houden. En onver-
schillig wat voor offers ge zult brengen aan die eenheid, ge zult niet werke-
lyk kunnen lijden van af het oge.nblik, dat ge ïï die eenheid bewust zijt. 

Dit is het criterium van Jezus' leer. Hierin ligt alles opgesloten, 
hierin is alles bijeengebracht. Hoe ge ïï ook denkt, hoe ge wilt streven, hoe 
ge wilt leven, het is., onbelangrijk, zoals ïïw handelingen en daden op zichzelf 
onbelangrijk zyn. Er is maar één waarlijk belangrijk ding in die hele wereld 
in het hele zijn en het hele Als Eén-zyn met God. En hoe meer je je dat reali-
seert, hoe vrijer je zult worden van werelden en sferen; hoe intenser -ie ie 
een zult voelen met de werkelijke, levende Kracht. 

. w e n i e t vergeten, dat Jezus zeides Wie het Koninkryk Gods vindt 
m zich, die heeft de waarheid gevonden. En voor deze is er geen leed, seen 
vreugd, geen bestaan dan in God. Slechts indien de Vader ons oplegt Zijn wil 
te volbrengen, kunnen wy soms aarzelen? maar indien wij durven aanvaarden, zo 
zal wat ons leed schijnt, onze vreugde en verheerlijking betekenen. 

Vrienden, daarmee moeten wy besluiten. De reeks is afgelopen. Voor dit 
jaar, voor dit seizoen is er hierover genoeg gezegd. Maar al de^tijd, dat ïï 
ons hebt aangehoord, hopen we, dat ïï toch ook iets begrepen hebt. Het komt 
niet aan op ïïw stoffelijke wereld. Het komt er helemaal niet op aan. wie of 
reld iTf l ü ° f ^ ° f m G n ü g 0 e d 0 f n i e t ^oed heet p dLe we-
ren d 5 G?daineS S ^ V T * ü V a n Ü 2 e l v e d e waarheid aooepte-ren, die God m ïï legt. Dat is het punt, waar het om «aat. Ik hoon n +0v, 
richtenden T " *>* * * " «emakkelijk^tan LTeï'e U^en te richten op deze grote werkelflkheids het erkennen van God- en het ,H t ^ .Li! 
van die vele btjkcstigheden, die scs zo-n droom, " ^ o L Ï Ï k e ^ k L i d 
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dat niemand de realiteit meer kan benaderen,wanneer'hy in die droom verzon-
ken is. En daarmee besluit ik mijn lezing voor deze bijeenkomst en geef ik het 
woord over aan de volgende spreker. Ik wens U nog een. aangename Zondag. 

Goeden morgen, vrienden. , 

Een dichter zeide eenss "Wanneer een vogel zingt in een kooi, wie zal 
zeggen of zijn lied vreugde uitdrukt of smart?" Wanneer ik hoor, hoe er wordt 
gesproken over de vreugde, die Jezus predikt, dan komt mij dit beeld weer on-
middellijk voor ogen. Want zijn wij niet allen eigenlijk gevangen vogels? In de 
vrijheid ' van een oneindig bestaan zijn wij tezamen gedrongen hier in deze klei-
ne wereld, deze kleine ruimte, in de beperking van onze wereld, onze sfeer. 
En veel van hetgeen wy uitstoten als een jubelklank, is eigenlijk, een beklag, 
een klagen, omdat deze dingen slechts zelden komen. 

Er werd ook eens gezegds "De arme verheugt zich over één rijstkorrel. 
De rijke ̂  treurt nog by een volledig maal." En ook hierin ligt weer dezelfde 
gelykenis. Hoe arm moeten wij zyn, wanneer de beperkingen van onze sfeer en 
wereld ons zo grote vreugde kunnen geven. Maar hoe goed is het arm te zijn. 
Want de vreugde'van de rykdom kunnen wij nog niet ondergaan. Zo wij de rijkdom 
.bezitten, is onze vreugde weg. En de vreugde is de kracht des levens. 

Ik kan voor een groot gedeelte de stellingen van de Christelyke leer 
volgen en ik kan mij er grotendeels mee verenigen. Toch verstout ik mij in miin 
onwetendheid naar voren te brengen, dat er ook andere dingen zijn, die belang-
rijk zyn. Er is eens gezegds "Wie weet, hoe de weg der ouden de weg is, die 
werkelykheid betekent en wie zich houdt aan de leer van gedrag en de volle-
dige werkelykheid en ook het geluk vindt voor zichzelve en dit vormt voor de 
gemeenschap, die zal zich niet vervreemden van het oude. Want alle dingen 
zijn geleid en alle dingen, zyn wetten. En wie de wetten volgt en zich laat ge-
leiden door de wetten, vindt een geluk, dat voor hem werkelyk is en voor de 
gemeenschap betekent de bevestiging en het blijvendbestaan van de gelukzalige 
toestand van.evenwicht," • 6 

, , f V f 1 ^losgekomen van deze principes. Ik geloof, dat er een ogenblik 
komt, dat de wetten der ouden onvolledig zyn. Ik gelo:of, dat er een ogenblik 

\ ° T Q Qigen, ̂ agslijnen de werkelijke grandelag zijn van de maatschap-
u? ! + t Se*ruilcen o f wetten, die door overlevering zijn gehandhaafd. 
Maar toch-meen ik, myne vrienden, dat een vast-getreden weg beter is dan een 
bergspoor. Toch meen ik, dat het be.ter is rustig, en waardig te schrijden dan 
zich te vermoeien en halverwege neer te storten. Dus daarom wil ik de volgen-
de gelykenis onder ïïw aandacht brengenj ë 

Er was • eens een pelgrim, die zocht naar de plaa.ts, waar Boeddha's voet-
stap drie heilige bronnen had doen ontstaan. Hy trad door.het hele land en 
hy nam al de moeilijkste wegen. Want hy wist, dat niemand de bronnen had ont-
dekt; en zo schuwde hy elke grote weg. Zijn bestaan was er e'e'n van armoede 
De wind en de koude plaagden hem in de bergen; de natte moesson en do w ™ t P 

d e V S n Y i j ? Y e l 1 ± n ë l n ± n d e V l a k t e ' * o e n V n u echter oud C gïwordln zon! r
h f „ e 1. 6 bereiken, keerde hy terug langs de grote weg. "wfnt?" zo zei-

s?« sara.'MjB « S i 
en leraarde aan allen van zyn gezindte, van zijn faMlieV J h U 1 S W a a r t s 

treedt °!!±t u i t g a a t 0ffi t e z o ^ e n naar de waarheid en werkelykheid 

niet vinden kunt." g e t r e ü e n e n V l n<" daar de nieuwe kracht, die gij elders 
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Dit, mijne zeer geëerde vrienden, is geloof ik de raad, die ik van uit 
mijn standpunt zou moeten geven aan een ieder, die het Christendom navolgt 
in zijn ware betekenis. Zoek toch niet naa,r Uw licht, naar ïïw kracht, buiten 
de 'bega,ne paden. Zoek niet naar iets, wat in het onkenbare ligt. Zo menige 
filosoof spreekt over het leven als een moeizaam pad, waar men de steile 
berg omhoog klautert onder gevaar neer te storten. Waar men alles offert, 
tot men onder pijnen eindelijk de top bereikt. Sta mij toe een vergelijking te 
maken% 

De enige maal van mijn leven, dat ik in Europa Y/as, bezocht ik een berg, 
die een zeer moeilijk pad omhoog toonde. Er waren nu mensen, die besloten had-
den te voet deze berg te bestijgen. Doch mijn aarzelende, misschien niet spor-
tieve ziel weigerde dit moeilijke pad te beschouwen als een redelijke v/eg voor 
de tere voeten, die ik in het mij ongewone leren schoeisel had geperst. En zo 
besloot ik te wachten tot de anderen weerkeerden. Toen kwam er iemand tot mij 
met een kleine ezel en zeide mijs "Heer, wilt gij naar boven ?fahrenf, dat 
"kost ïï ik meen "20 Pfennig, 2 Groschen." Zo steeg ik op het zadel van 
' deze kleine vierbenige en langs een gladde, langzaam stijgende weg ging ik op 
vier benen, terwijl de anderen met handen en voeten zich vastklampten aan de 
ruwe rotsen. En toen zij boven kwamen, zo was ik daar gezeten naast mijn grauv/-
tje en dronk de glorierijke wijn, die mijn gids mij had verschaft. 

Zo gaat het menigeen, die meent, dat juist de harde, de onbegaanbare 
paden de werkelijke weg zijn, vrienden. De verstandige mens ziet eerst, of er 
geen andere mogelijkheid is. Dan overweegt hij .of het doel de moeite waard is. 
Gaat hij dan, zo zal hij niet aarzelen. Maar veelal blijkt, dat er twee wegen 
zijn. Eén die licht is en gemakkelijk te gaan. Eén die moeizaam en moeilijk te 
gaan is. 

Nu heeft men ïï geleerds De brede en gemakkelijke weg leidt naar de hel. 
Hoe dom en dwaas. Degeen, die de goede weg gaat met een goede wil, kan niet 
in een hel terecht komen. "Wie zich richt tot God kan niet bij de duivel te 
land komen. De brede weg leidt evenzeer naar hetzelfde doel. Zeker, het duurt 
wat langer misschien, maar het spaart ïïw krachten. De smalle v/eg is korter, 
maar zij vraagt veel groter kracht en groter offers. Ik kan Jezus eerbiedigen, 
wanneer hij spreekt over het smalle pad en de brede weg, die tot verderf voert. 
Want de brede weg doet ons vaak denken, dat wij kunnen verpozen. Zo vergeten 
wij ons doel te bereiken. Maar het smalle pad vraagt krachten, die niet allen 
bezitten. Daarom wil ik aan deze Zondagmorgen toevoegen - en zo gij misschien 
meent, dat dit onjuist zou zyn, vergeef mijn onwetendheid - maar sta mij dan 
toch toe mijn dwaasheid te voegen bij de wijsheid, die ïï allen bezits 

Wanneer gij een doel nastreeft, overweeg-* Zie hoeveel wegen naar dit 
doel voeren en kies de weg, die voor ïï het best te begaan is. Vergeet niet, 
dat ge ïï vaak kunt laten dragen een korte wijle des weegs - voor enige kosten -
maar zé in staat zijnde de werkelijkheid te genieten van de verdere weg. 
Bedenk-' steeds, dat het doel de moeite waard moet zijn; anders is het dwaas 
de moeite te doen. En bedenk verders Alles wat de ouden hebben gedaan, is 
niet alleen uit dwaasheid geboren. Nieuwe wegen zijn niet noodzakelijkerwijze 
goede wegen. De beste weg echter is de weg, die de ouden gegaan hebben,ver-
beterd en verkort door hen, die de weg hebben leren overzien en zo het doel 
sneller bereiken met gebruikmaking van alle oude mogelijkheden. 

Nu zal ik ïï niet langer met mijn onwaardige persoonlijkheid hinderen. 
Sta mij toe mij van ÏÏ terug te trekken en ïï toe te wensen, dat deze. zonnige 
dag voor ïï een ware vreugdedag moge zijn, een beeld van ïïw verdere leven. 
Goeden morgen. 
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Goeden morgen, vrienden. 

IJ had v/aarschynlijk gedacht, dat U er al van af v/as en dat het Schone 
Woord deze bijeenkomst voo-rtydig zou beëindigen,. Daar heeft U gedeeltelik ge-
lijk in maar niet helemaal. Want voordat ik begin,met deze slotrede, heb ik 
toch nog wel een paar andere punten naar voren te brengen ook. Per slot van 
rekening, ik kan me zo echt begrijpen, dat II zegts Ja, de zon schijnt nu, het 
is warm, laten we nu genieten van het weer zo ver ór te gènieten is. Laten 
we de wereld opzoeken daar, waar ze ons-bevalt - in een schaduwrijk bos of 
misschien aan het strand - en verkqeling zoeken in het water of misschien 
terugvluchten in de schaduw van onze woning. Ieder voor zich en ieder met een 
eigen doel en eigen gedachten. Men zegt, dat de wereld er is om te beleven en 
nu geeft ze ons de mogelijkheid om iets aangenaams te beleven. Laten we nu zor-
gen, dat we niet tekort komen. 

Natuurlijk, ïï heeft gelijk. Maar er zijn nog veel meer dingen in het beleT 
ven, weet U en veel meer dingen in de wereld ook. Ik zou er op willen wijzen, 
dat het mooie weer in een paar dagen voorbij is. Dan komt er regen. Dan is het 
eigenlek .dus erg onbelangrijk of het mooi weer is of niet. 

Er is iemand het niet met me.eens. Nu ja, ik kan wel zo'n klein beetje 
met ïï meevoelen. Maar toch, denk je nu eens in, wat betekent het eigenlijk 
voor een verandering in je leven. Zolang als het weer maar ligt tussen gren-
zen, waarin je leven kunt, dan leef je. En als je niet leeft, dan kun je he-
lemaal geen vreugde hebben. Dus de vreugde schuilt in het leven en niet in 
het weer. Het is niet een kwestie vans Bestaat het Al en hoe bestaat het -Al? 
Neen, het is een kwestie vans Besta ik en hoe bestaat het Al voor mij] En daar 
ligt nu zo 'n heerlyk punt, (ik bedoel.... .mijn voorgangers hebben zich er ook 
al mee bezig gehouden, waarom zou ik het niet doen) daar ligt nu zo'n heerlijk 
punt om eens eventjes jezelf stevig in vast te byten. Om te zeggen; Kijk, zo-
lang als ik besta, bestaat de wereld. Voor my bestaat de wereld, zoals ik ze 
zie. 

De rest weet IJ niet. U kunt van mij wel horen, hoe het er by ons uit-
ziet; en dan weet ïï nog niets. Dan weefïï hoe voor my mijn wereld er uit ziet; 
en dan weet ÏÏ nog helemaal niet hoe ïïw eigen wereld er daardoor uit ziet of 
hoe voor ïï later een soortgelyke wereld als de mijne er zal uitzien, nietwaar? 
Het gaat er om,, dat je werkelyk bewust en redelijk kunt nagaan, waar nu eigen-
lijk de mogelijkheid ligt tot leven. Dat is het belangrijke} leven. En dan zou 
ik zeggens Mogelykheden tot leven heeft ïï te over. Zoveel mogelykheden tot 
leven zelfs, dat je.... 

Nu ja, laten we eens eerlijk zijn. Elke ademhaling, die je doet, is onbe-
tekenend. Maar als je eens een keer diep adem haalt, dan heb je in eens het 
gevoel, dat het wat betekent en dan zeg je: "Hè, ja." Wanneer je gewoon loopt " 
omdat je lopen moet, is er niets aan, dan verveel je je. Bah, moet ik nu al 
weer lopen! Maar op het ogenblik, dat je loopt om te lopen, dan is het een 
vreugde, dan is het een plezier. Op het ogenblik dat je kijkt omdat je moet, 
zeg jes "He, is het nu nog ni.et afgelopen!" Maar op het ogenblik dat je je 
ogen zit te vermoeien misschien, alleen maar om eens zelf wat te bekijken, 
omdat jij dat wilt, omdat jy dat wenst, dan is het een vreugde. En hoe meer 
je je daar nu maar van bewust bent, hoe beter het is. 

De hele wereld staat voor ons open, maar we moeten leren de dingen, 
die we doen, te doen met ons hele wezen. En dan kan het weer ook niets uitma-
ken. Of het nu een graad te warm of te koud is, of het ,nu droog is of dat het 
regent, dat maakt niets uit. Wanneer het regent en wy kunnen die regen zien 
als iets moois, als iets prettigs, we kunnen ér desnoods in gaan en het erva-
ren als iets leuks, dan is het leuk. En wanneer de aarde half verschroeit en 
wy kunnen die warmte voor onszelf verwerken, we kunnen zeggens "Dit is pret-
tig, we accepteren dit," dan is het mooi en dan is het leuk. Het gaat er maar 
om, hoe wy staan-tegenover de dingen, die wij beleven, nietwaar? Dat maakt de 
werkelykheid uit. Gebruik nou eens eventjes een beetje je verstand, en denk 
na. De hele wereld buiten is ïïw wereld. Natuurlijk, een andere wereld is er 



niet dan ïïw wereld; en als ïï dadelijk hier weg bent, dan is ïïw wereld ook weg; 
die is dan ergens anders. Maar ïïw wereld blijft bestaan. 

Die wereld draag je in je. Het is je kostbaarste bezit. Het is je enige 
mogelijkheid om werkelijk te leven. Probeer nu jezelf zo in te stellen, dat je 
met die wereld in harmonie bent. Probeer het zo te doen, dat die wereld je 
zoveel mogelijk vreugde geeft, zoals jij ze verlangt en dat omgekeerd jij voor 
die wereld steeds een vergroting van mogelijkheden tot vreugde betekent. Het 
is eigenlijk heel simpel. Ze zeggen nu wel? "Ja, je moet rekening houden met 
je naaste, en je moet de buren niet boos maken. Je moet je houden aan de ver-
keersregels, en je moet je houden aan die reglementen. En denk er om, dat je 
je hondje uitlaat maar dat hij niet op het trottoir mag." 

Allemaal heel aardig, vrienden. Maar die regels.... zijn het- nu werkelijke 
regels? Of zijn het ook regels van ènze wereld? Van onze wereld toch] Wij ken-
nen ze toch? We houden ons er aan en wij werken er toch mee? Al die anderen, 
daar hebben we niets mee te maken. Wat Jansen en Pietersen en Klaassen doen, 
dat interesseert ons niet. Wij hebben alleen te maken met onszelf, met ons we-
reldje. En in ons wereldje zijn bepaalde dingen goed en bepaalde dingen fout. 
In ons wereldje is het mogelijk uit bepaalde dingen geluk te puren en andere 
dingen moet je voorzichtig terzijde laten liggen, omdat die te veel leed en 
te veel verwarring in zich bergen. Nu goed, dan doe je dat toch. Je hebt je 
eigen wereld, Je hebt niets te maken met wat je buren doen. Je hebt niets te 
doen met de voorschriften van anderen. Je hebt alleen te maken met die wereld 
van jou. En weet ïï, daarom is het eigenlijk zo gemakkelijk om te leven en om 
prettig, plezierig en vrolijk te leven. 

U weet, ik ben zo'n beetje de optimist van het gezelschap. Ik heb ïï al 
meermalen verteld? Vreugde, dat is nu eigenlijk hetgeen, waarvoor je bestaat. 
Ik heb ïï al meermalen vertelds Wees nu geen pessimist en zit er nu niet zo 
somber bij en doe niet zo plechtstatig. ïï mag heus wel eens een woord zeggen, 
dat een beetje verkeerd valt, ook op een bijeenkomst als deze. Je zit hier ten 
slotte niet alleen maar om met za,lvende woorden langzaam maar zeker in te slui-
meren. Neen, je zit hier om wakker te worden, hè. Om je ogen eens flink wijd 
open te doen, zodat je precies kunt zien wat er gaande is in j.ouw wereld. 
Ja, in ïïw wereld. Ieder van ïï heeft zijn eigen wereld, zijn eigen opvatting, zijn 
eigen gedachte. Nu, dan is het logisch, wanneer we verdergaan, dat-we zeggens 
Ik wil in mijn wereld, in mijn persoonlijke wereldje, vreugde en licht hebben. 
Dus ik ga alles zo beleven, dat het voor mijn wereld goed is. Ik stoor me niet 
aan wat anderen doen, aan wat anderen denken en wat anderen zeggen. Dat gaat 
me niet aan. Ik heb te maken met mijn wereld als geheel. En zolang voor mij die 
wereld vreugdig wordt, doe ik dat. Dan mag ik dat doen. Zolang die wereld voor 
mij beter wordt door een bepaald streven, is dat streven goed. Zolang die we-
reld aanvaardbaar wordt voor mij, doordat ik bepaalde dingen vergeet of nalaat, 
is dat goed. 

ïï zegts Dat is gevaarlijk, hè. Een soort existentialisme, hè. Nu, daar 
zou ik me niet druk over maken, vrienden. Vfant per slot van rekening, je kunt 
een wereld nooit goed maken door iets te doen, waarvan je zólf voelt, dat het 
verkeerd is. Daarmee kun je jezelf nooit gelukkig maken. Weet ïï, er zijn na-
tuurlijk mensen, die denken, dat je dat kunt doen. Dat je zelfs een ogenblikje 
eruit kunt breken en alles vergeten en alles kunt doen wat je wilt. Want het 
is toch immers goed, nietwaar? En dan doe je maar de grootste stommiteit, die 
je je kunt voorstellen en je bent er even gelukkig mee. Accoordi Maar vergeet 
niet, dat er een kater achteraan komt. Dat weet ïï vóór ïï begint. En een zui-
ver plezier heeft ïï er dan al niet van en de kater, die komt, is verschrikke-
lijk. Die maakt je wereld slechter. Dat kun je niet doen. Maar als je nu wer-
kelijk zo zoekt naar alles wat vreugde geeft, als je je leven nu zo inricht, 
dat je zegt $ "Ja, daar ben ik nu mee tevreden," wat heeft het dan nog met het 
weer te maken? Maakt het wat uit of het regent of dat de zon schijnt? ïï denkt 
nu: "Ja," hè? Neen, dat maakt niets meer uitl Want als je in jezelf die bepaal-
de gulden eenheid van een besloten, maar ook goede wereld draagt, kan er dan 
eens een buitje zijn, dat niet goed is? Zo als ïï bent, is de wereld. Niets zo-
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als de wereld is, bent ü. 
Zo moet het zyn. Wy vormen de wereld. Wy vormen onze sfeer, wy vormen 

ons bestaan, ons hele leven en al onze wijsheid, elk op eigen wijze, naar eigen 
ervaring, naar eigen inzicht. Ieder misschien wat anders dan een ander. Hou-
den we ons daarbij en proberen we niet verder in te grijpen, zodra anderen daar-
bij te pas komen, proberen we alleen voor onszelf goed te zyn en te doen, wat 
wy vinden, dat noodzakelijk is, dat voor öns goed en aanvaardbaar is, dan zyn 
we klaar, vrienden. Niets geen laat. Geen last van de warmte, geen last van 
de kou. Geen last van de regen, geen last van de zon. Alleen maar geluk van 
binnen. 

En nu lijkt het allemaal moeilijk, maar als U het probeert, zult ïï merken 
hoe gemakkelyk het eigenlijk is. Hoe gemakkelijk het is, wanneer je je eigen 
wereld vormt. Mens en geest, zijn we geschapen als scheppers en het is onze 
eigen stomme schuld, als we van die gave geen gebruik maken en zo in de el-
lende zitten, die volgens ons door anderen is geschapen, maar die in werke-
lijkheid uit onze eigen innerlyke laksheid voortkomt. 

Dat is mijn korte bydrage en moet ik ïï nu een prettige zondag gaan wen-
sen. Dat doe ik dan ook van ganser harte en ook namens de andere sprekers. 
Een prettige, plezierige zondag, met niet alleen een zonnetje buiten, maar 
ook een beetje geestelyk licht in jezelf. En met niet alleen een dreigend 
onweer aan de hemel maar een zelfbeheersing, die in jezelf de hemel zuiver • 
kan houden, wanneer het donderen dreigt te worden. Vrienden, prettige zondag. 


