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Zondagmorgenbijeenkomst groep B 1955-1956
04-09-1955 Een paar dialogen vertalen
18-09-1955 Oude waarheden uit het Inca-rijk
02-10-1955 De waarheden die uiteindelijk liggen in de achtergronden van elke grote leer
16-10-1955 Achtergrondwaarheden bij de christelijke inwijding
06-11-1955 Allerzielen:Kennismaking van iemand met het leven na de dood
20-11-1955 Het offer
04-12-1955 De wereld van Licht
18-12-1955 Het Kerstfeest in zijn volle betekenis
08-01-1956 Verandering
22-01-1956 Oude wijsheden uit geheime bronnen
05-02-1956 Het oordeel, dat Jezus had over de wereld
19-02-1956 Waarom Jezus gekruisigd moest worden
26-02-1956 Ode aan het Leed
04-03-1956 Het Paasgebeuren bezien door een niet-Christen
18-03-1956 Het paasei als een van de symptomen van het naderend Paasfeest
01-04-1956 Paasbijeenkomst - weergegeven door een ooggetuige
15-04-1956 Het mysterie van de transmutatie
06-05-1956 Samenspraken en citaten van Jezus over het Pinkstergebeuren
20-05-1956 Pinksteren - Feest van Licht originerend vanaf Atlantis
03-06-1956 Juist in het kleine en het nederige liggen de belangrijkste waarden van het Geestelijk Rijk
17-06-1956 Het leven van Jezus en zijn uitspraken
01-07-1956 De werkelijke grondslagen van het Christendom
15-07-1956 De leringen van het Christendom
05-08-1956 De bruiloft te Kanaän

Zondagmorgenbijeenkomst groep B 1956-1957
02-09-1956 Het leven van Jezus zoals hij dit zelf beschouwde
16-09-1956 De geschiedenis van Jezus leven en de achtergronden en betekenis daarvan
07-10-1956 Bepaalde aspecten van Jezus' leven
21-10-1956 De aspecten van Jezus' leven
04-11-1956 Jezus als overwinnaar van de dood
18-11-1956 Een Gastspreker over Jezus' leven
02-12-1956 Bepaalde aspecten van Jezus leven (2)
16-12-1956 De tijd tussen verschillende typen van denkers tijdens Jezus' geboorte
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06-01-1957 Jezus' verhouding tot het Mozaïsch geloof
20-01-1957 Hoe kunnen wij de figuur Jezus benaderen uit minder stoffelijk standpunt
03-02-1957 Het beeld van het geloof als realisatie van het Goddelijke
17-02-1957 Gedeelte van Jezus leven, dat niet bekend is
03-03-1957 De geheimleer zoals Jezus die heeft gegeven aan zijn leerlingen
17-03-1957 Een les over esoterische leerstelling achter het Christendom verborgen
07-04-1957 Enkele fragmenten uit de geheimleer van Jezus
21-04-1957 Jezus zelf over dood en herrijzenis
05-05-1957 Jezus' houding t.o.v. zijn God
19-05-1957 Jezus' voorstelling van de innerlijke wereld of hemelwereld
02-06-1957 Nog een paar punten uit Jezus' geheimleer
16-06-1957 Toch nog maar enkele punten uit de geheimleer
07-07-1957 Het denksysteem der eenzamen
21-07-1957 Hemel en hemelwereld
04-08-1957 De algemene bronnen van wijsheid
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