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Woord van de uitgever
Geachte lezers,
Dit boek behoort tot de reeks van 27 boeken die via Jozef Rulof op aarde
zijn gekomen tussen 1933 en 1952. Deze boeken worden uitgegeven door
Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Christus”, die hiervoor in 1946 door Jozef Rulof werd opgericht. Als bestuur van
deze stichting staan wij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken
die wij heden ter beschikking stellen. In die tekst staan de toevoegingen door
de uitgever tussen (ronde) haakjes, om ze te onderscheiden van de oorspronkelijke tekst.
We hebben ook een toelichting bij de boeken gepubliceerd, die 140 artikelen bevat. Het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beschouwen we
als een onlosmakelijk geheel. Bij sommige passages uit de boeken verwijzen
we naar desbetreffende artikelen uit de toelichting. Zo bijvoorbeeld verwijst
(zie artikel ‘verklaring op zielsniveau’ op rulof.nl) naar het basisartikel ‘verklaring op zielsniveau’ zoals dat op de website rulof.nl te lezen is.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus
2021
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Boekenreeks
Overzicht van de boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen in de
volgorde dat ze gepubliceerd werden, met de jaartallen waarin de inhoud van
die boeken tot stand kwam:
Een Blik in het Hiernamaals (1933-1936)
Zij die terugkeerden uit de Dood (1937)
De Kringloop der Ziel (1938)
Zielsziekten van Gene Zijde bezien (1939-1945)
Het Ontstaan van het Heelal (1939)
Tussen Leven en Dood (1940)
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien (1941)
Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven (1942)
Geestelijke Gaven (1943)
Maskers en Mensen (1948)
Jeus van Moeder Crisje Deel 1 (1950)
Jeus van Moeder Crisje Deel 2 (1951)
Jeus van Moeder Crisje Deel 3 (1952)
Vraag en Antwoord Deel 1 (1949-1951)
Vraag en Antwoord Deel 2 (1951-1952)
Vraag en Antwoord Deel 3 (1952)
Vraag en Antwoord Deel 4 (1952)
Vraag en Antwoord Deel 5 (1949-1952)
Vraag en Antwoord Deel 6 (1951)
Lezingen Deel 1 (1949-1950)
Lezingen Deel 2 (1950-1951)
Lezingen Deel 3 (1951-1952)
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 1 (1944-1950)
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 (1944-1950)
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 (1944-1950)
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 4 (1944-1950)
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 5 (1944-1950)
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Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof
Het voorwoord van deze toelichting is:
Beste lezers,
In deze ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’ beschrijven we als uitgever de kern van zijn zienswijze. Hiermee beantwoorden we twee soorten
vragen die ons in de afgelopen jaren gesteld werden over de inhoud van deze
boeken.
Ten eerste zijn er de vragen over specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld
crematie en euthanasie. De informatie over dergelijke onderwerpen is dikwijls verspreid over de 27 boeken met in totaal meer dan 11.000 pagina’s.
Daarom hebben we per onderwerp relevante passages uit alle boeken bij elkaar gezet en telkens samengevat in een artikel.
De verspreide informatie is het gevolg van de kennisopbouw in de boekenreeks. In het artikel ‘verklaring op zielsniveau’ onderscheiden we twee
niveaus in deze kennisopbouw: het maatschappelijke denken enerzijds en de
verklaringen op zielsniveau anderzijds. Voor zijn eerste verklaring van vele
verschijnselen beperkte de schrijver zich tot woorden en begrippen die tot het
maatschappelijke denken van de eerste helft van de vorige eeuw behoorden.
Hierdoor stemde hij zich af op het wereldbeeld van zijn toenmalige lezers.
Boek na boek bouwde de schrijver daarnaast het zielsniveau op, waarbij de
menselijke ziel centraal staat. Om het leven op zielsniveau te verklaren, introduceerde hij nieuwe woorden en begrippen. Daarmee kwamen er nieuwe
verklaringen, die de informatie uit de vorige ronde over bepaalde onderwerpen aanvulden.
Meestal echter vulden de verklaringen op zielsniveau de eerste beschrijvingen niet aan, maar vervingen ze die. Zo kan er bijvoorbeeld in maatschappelijke terminologie gesproken worden over een ‘leven na de dood’, maar
op zielsniveau heeft het woord ‘dood’ elke betekenis verloren. Volgens de
schrijver gaat de ziel niet dood, maar laat zij het aardse lichaam los en gaat zij
dan over naar de volgende fase in haar eeuwige evolutie.
De onbekendheid met het verschil tussen deze twee verklaringsniveaus
zorgt voor een tweede soort vragen over woorden en opvattingen in de boeken waarover het huidige maatschappelijk denken gewijzigd is ten opzichte
van de eerste helft van de vorige eeuw. In deze toelichting belichten we die
onderwerpen vanuit het zielsniveau. Hierdoor wordt duidelijk dat woorden
zoals bijvoorbeeld rassen of psychopathie op zielsniveau geen rol meer spelen.
Deze woorden en de bijbehorende opvattingen werden in de boekenreeks
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alleen gebruikt om aan te sluiten bij het maatschappelijke denken in de tijdsperiode dat deze boeken tot stand kwamen, tussen 1933 en 1952. De passages met deze woorden behoren tot de toenmalige tijdsgeest van de lezers
en geven op geen enkele wijze de eigenlijke zienswijze van de schrijver of de
uitgever weer.
Dat is bij het huidige lezen van deze boeken niet altijd duidelijk, omdat de
schrijver meestal niet expliciet vermeld heeft op welk verklaringsniveau het
onderwerp in een bepaalde passage behandeld werd. Daarom voegen we als
uitgever bij een aantal passages een verwijzing toe naar een relevant artikel
uit deze toelichting. Dat artikel belicht dan het behandelde onderwerp in die
passage vanuit het zielsniveau, om de eigenlijke zienswijze van de schrijver
op dat onderwerp in het licht te stellen. Om cultuurhistorische en geestelijkwetenschappelijke redenen brengen we in de 27 boeken geen wijzigingen aan
in de oorspronkelijke formuleringen van de schrijver. Voor de leesbaarheid
hebben we alleen de spelling van het Oudnederlands aangepast. In de online
versie van de boeken op onze website rulof.nl zijn alle taaltechnische wijzigingen per zin opvraagbaar.
We beschouwen het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting als een
onlosmakelijk geheel. Daarom verwijzen we voortaan op de cover van elk
boek en in het ‘woord van de uitgever’ naar de toelichting. Voor een brede
beschikbaarheid geven we de 140 artikelen van deze toelichting uit als fysiek
boek (isbn 978-94-93165-77-9) en als e-book (zie pagina ‘downloaden’ op
rulof.nl), en staan alle artikelen als aparte webpagina’s op onze website.
Ook de relevante passages uit alle boeken van Jozef Rulof waar we de artikelen op gebaseerd hebben, zijn een integraal onderdeel van deze toelichting.
Die passages zijn samen met de desbetreffende artikelen gebundeld in boekvorm en beschikbaar als de vier delen van ´Het Jozef Rulof Naslagwerk´,
in de vorm van paperbacks en e-books. Bovendien is op onze website bij de
meeste artikelen onderaan een link opgenomen naar een aparte webpagina
met de bronteksten van dat artikel.
Met het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beogen we bij
te dragen aan een onderbouwd begrip van de eigenlijke boodschap van de
schrijver. Die werd reeds door Christus verwoord met: Heb elkander lief. Op
zielsniveau verklaart Jozef Rulof dat het gaat om de universele liefde die zich
niet bezighoudt met het uiterlijk of de persoonlijkheid van onze medemens,
maar zich richt naar zijn diepste kern, die Jozef de ziel of het leven noemt.
Met hartelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus,
Ludo Vrebos
11 juni 2020
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Artikelenlijst
De toelichting bestaat uit de volgende 140 artikelen:
Hiernamaals
1. Ons Hiernamaals
2. Bijnadoodervaring
3. Uittreding
4. Sferen in het hiernamaals
5. Lichtsferen
6. Eerste lichtsfeer
7. Tweede lichtsfeer
8. Derde lichtsfeer
9. Zomerland - Vierde lichtsfeer
10. Vijfde lichtsfeer
11. Zesde lichtsfeer
12. Zevende lichtsfeer
13. Mentale gebieden
14. Hemel
15. Gene Zijde
16. Kindersferen
17. Weide
18. Sterven als overgaan
19. De dood
20. Geest en geestelijk lichaam
21. Crematie of begraven
22. Balseming
23. Orgaandonatie en transplantatie
24. Aura
25. Fluïdekoord
26. Euthanasie en zelfmoord
27. Schijndood
28. Geesten op aarde
29. Duistere sferen
30. Schemerland
31. Land van haat en hartstocht en geweld
32. Dal van smarten
33. Hel
34. Dante en Doré
35. Engel
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36. Lantos
37. Meesters
38. Alcar
39. Zelanus
40. Boeken over het Hiernamaals
Reïncarnatie
41. Onze reïncarnaties
42. Herinneringen aan vorige levens
43. Wereld van het onbewuste
44. Aanleg talent gave
45. Wonderkind
46. Fobie en angst
47. Gevoel
48. Ziel
49. Gevoelsgraden
50. Stoffelijk of geestelijk
51. Onderbewustzijn
52. Dagbewustzijn
53. Van gevoel tot gedachte
54. Zonnevlecht
55. Hersenen
56. Overspannen en slapeloosheid
57. Leren denken
58. Gedachten van een ander
59. Wat weten we zeker
60. Wetenschap
61. Psychologie
62. Geestelijk-wetenschappelijk
63. Universele waarheid
64. Gevoelsverbinding
65. Geliefden uit vorige levens
66. Uiterlijke gelijkenis met onze ouders
67. Karakter
68. Persoonlijkheid
69. Deelpersoonlijkheden
70. Wil
71. Zelfkennis
72. Socrates
73. Wedergeboren voor een taak
74. Wedergeboren opperpriester Venry
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75. Alonzo vraagt waarom
76. Spijt wroeging berouw
77. Goedmaken
78. Wedergeboren als Anthony van Dyck
79. Tempel der ziel
80. Boeken over reïncarnatie
Onze Kosmische Ziel
81. Onze Kosmische Ziel
82. Verklaring op zielsniveau
83. Er bestaan geen rassen
84. Stoffelijke levensgraden
85. Mens of ziel
86. Anti racisme en discriminatie
87. Kosmologie
88. Alziel en Albron
89. Onze basiskrachten
90. Kosmische splitsing
91. Maan
92. Zon
93. Kosmische levensgraden
94. Onze eerste levens als cel
95. Evolutie in het water
96. Evolutie op het land
97. De vergissing van Darwin
98. Ons bewustzijn op Mars
99. Aarde
100. Goed en kwaad
101. Harmonie
102. Karma
103. Oorzaak en gevolg
104. Vrije wil
105. Rechtvaardigheid
106. Ontstaan van de astrale wereld
107. Schepper van licht
108. Vierde Kosmische Levensgraad
109. Het Al
110. Animatie van onze kosmische reis
Universiteit van Christus
111. Universiteit van Christus
112. Mozes en de profeten
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113. Bijbelschrijvers
114. God
115. De eerste priester-magiër
116. Het oude Egypte
117. Piramide van Gizeh
118. Jezus Christus
119. Judas
120. Pilatus
121. Caiphas
122. Gethsemane en Golgotha
123. Apostelen
124. Kerkelijke vertelsels
125. Evolutie van de mensheid
126. Hitler
127. Joodse volk
128. NSB en nationaalsocialisme
129. Genocide
130. Graden van Liefde
131. Tweelingzielen
132. Moederschap en vaderschap
133. Homoseksualiteit
134. Psychopathie
135. Krankzinnigheid
136. Het mediumschap van Jozef Rulof
137. De Eeuw van Christus
138. Lichtende toekomst
139. Ultiem genezingsinstrument
140. Directe-stemapparaat
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Jozef Rulof
Jozef Rulof (1898-1952) ontving allesomvattende kennis over het hiernamaals, reïncarnatie, onze kosmische ziel en Christus.
Kennis uit het hiernamaals
Toen Jozef Rulof in 1898 in het landelijke ’s-Heerenberg in Nederland
geboren werd, had zijn geestelijke leider Alcar al grote plannen met hem.
Alcar was in 1641 overgegaan naar het hiernamaals, na zijn laatste leven
op aarde als Anthony van Dyck. Sindsdien had hij een omvangrijke kennis
opgebouwd over het leven van de mens op aarde en in het hiernamaals. Om
die kennis op aarde te brengen, wilde hij Jozef ontwikkelen tot schrijvend
medium.
Nadat Jozef zich in 1922 in Den Haag had gevestigd als taxichauffeur,
ontwikkelde Alcar hem eerst tot genezend en schilderend medium, om de
trance op te bouwen die nodig was voor het ontvangen van boeken. Jozef
ontving honderden schilderijen, en door de verkoop daarvan kon de uitgave
van de boeken in eigen hand gehouden worden.
Toen Alcar in 1933 begon met het doorgeven van zijn eerste boek, ‘Een
Blik in het Hiernamaals’, gaf hij Jozef de keuze hoe diep de mediamieke
trance zou worden. Hij zou Jozef in een zeer diepe slaap kunnen brengen en
zijn lichaam overnemen om boeken te schrijven buiten het bewustzijn van
het medium om. Dan zou Alcar vanaf de eerste zin zijn eigen woordkeus
kunnen gebruiken om de lezer uit die tijd te verklaren hoe hijzelf de werkelijkheid had leren kennen op zielsniveau, waarbij het eeuwige leven van de
menselijke ziel centraal staat.
Een andere mogelijkheid was om een lichtere trance toe te passen, waarbij
het medium tijdens het schrijven kon voelen wat er geschreven werd. Dat zou
Jozef in staat stellen om geestelijk mee te groeien met de doorgegeven kennis.
Maar dan moest de opbouw van de kennis in de boekenreeks wel afgestemd
worden op de geestelijke ontwikkeling van het medium. En dan kon Alcar
de verklaringen op zielsniveau pas geven als ook het medium daaraan toe
was.
Jozef koos voor de lichtere trance. Hierdoor was Alcar wat beperkt in de
woorden die hij in de eerste boeken kon gebruiken. Hij liet dit Jozef ervaren
door in trance het woord ‘Jozef’ neer te schrijven. Op datzelfde moment
werd Jozef uit trance wakker, omdat hij zich geroepen voelde. Om dit te
voorkomen, koos Alcar de naam ‘André’ om de ervaringen van Jozef in de
boeken te beschrijven. Alcar wijzigde of omzeilde ook andere namen en omstandigheden in ‘Een Blik in het Hiernamaals’, zodat Jozef in trance kon
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blijven. Zo komt de lezer in dit eerste boek wel te weten dat André getrouwd
was, maar niet dat dit in 1923 gebeurde en dat zijn vrouw Anna heette.
Om in harmonie te blijven met het gevoelsleven van Jozef liet Alcar zijn
medium alles wat in de boeken werd beschreven eerst zelf beleven. Daartoe
liet Alcar hem uit zijn lichaam treden, zodat Jozef de geestelijke werelden van
het hiernamaals zelf kon waarnemen. De boeken beschrijven hun gezamenlijke reizen door de duistere sferen en de lichtsferen. Jozef zag dat de mens na
zijn overgang op aarde terechtkomt in de sfeer die bij zijn gevoelsleven hoort.
Hij was in uitgetreden toestand ook getuige van vele overgangen op aarde.
Door de beschrijving hiervan wordt in de boeken vastgelegd wat er precies
met de menselijke ziel gebeurt bij crematie, begraven, balseming, euthanasie,
zelfmoord en orgaantransplantatie.
Jozef leert zijn vorige levens kennen
De naam André werd door Alcar gekozen, omdat Jozef die naam ooit
gedragen had in een vorig leven in Frankrijk. Toen was André een geleerde,
en de toewijding om alles grondig te onderzoeken kon helpen om het verklaringsniveau van de boeken stap voor stap te verdiepen.
Zo kon Jozef in 1938 het boek ‘De Kringloop der Ziel’ ontvangen van
meester Zelanus, een leerling van Alcar. Hierin beschreef Zelanus zijn vorige levens. Hij liet hiermee zien hoe al zijn ervaringen in zijn vorige levens
uiteindelijk zijn gevoelsleven hebben opgebouwd, en ervoor zorgden dat hij
steeds meer kon aanvoelen.
In 1940 was Jozef ver genoeg ontwikkeld om het boek ‘Tussen Leven en
Dood’ te beleven. Hierdoor leerde hij Dectar kennen, zijn eigen vorige leven
als tempelpriester in het oude Egypte. Dectar had zijn geestelijke krachten in
de tempels hoog opgevoerd, waardoor hij intense ervaringen in uitgetreden
toestand kon beleven, en daarnaast zijn aardse leven niet verwaarloosde. Die
krachten waren nu nodig om de ultieme graad van mediumschap te bereiken: het kosmische bewustzijn.
Onze kosmische ziel
In 1944 was Jozef Rulof als ‘André-Dectar’ zover ontwikkeld dat hij samen
met Alcar en Zelanus geestelijke reizen door de kosmos kon beleven. Door
de beschrijvingen van die reizen in de boekenreeks ‘De Kosmologie van Jozef
Rulof’ werd de hoogste kennis uit het hiernamaals op aarde gebracht.
Nu konden de meesters Alcar en Zelanus eindelijk de werkelijkheid beschrijven zoals zij die voor zichzelf als waarheid hadden leren kennen. Nu
pas konden ze woorden en begrippen gebruiken, die de kern van onze ziel
beschrijven en hiermee het wezen van de mens onthullen.
In de kosmologie verklaren de meesters op zielsniveau waar wij vandaan
komen en hoe onze kosmische evolutie begon doordat onze ziel zich af16

scheidde van de Alziel. André-Dectar leerde nu zijn vorige levens op andere planeten kennen, en de gigantische ontwikkelingsweg die zijn ziel heeft
doorlopen om van een ijle cel op de eerste planeet in de ruimte tot het leven
op aarde te evolueren.
Daarnaast bezocht hij met de meesters de hogere kosmische levensgraden
die ons wachten na onze aardse levens. De kosmologie beschrijft waar we
naartoe gaan, en op welke wijze onze levens op aarde hierin noodzakelijk
zijn. Dit werpt een kosmisch licht op de zin van ons leven en het wezen van
de mens als ziel.
De Universiteit van Christus
De meesters konden al de kosmische graden bereizen en deze ultieme kennis doorgeven, omdat ze zelf geholpen werden door hun orde van leraren.
Deze orde wordt ‘De Universiteit van Christus’ genoemd, omdat Christus de
mentor van deze universiteit is.
In zijn leven op aarde kon Christus deze kennis niet doorgeven, omdat de
mensheid daar toen niet aan toe was. Christus werd al vermoord voor het
weinige dat hij heeft kunnen zeggen. Maar hij wist dat zijn orde deze kennis
op aarde zou brengen, zodra er een medium geboren kon worden, dat hiervoor niet meer omgebracht zou worden.
Dat medium was Jozef Rulof, en de boeken die hij ontving luidden een
nieuwe tijd in: ‘De Eeuw van Christus’. Christus zelf had zich moeten beperken tot de kern van zijn boodschap: de onbaatzuchtige liefde. In de Eeuw
van Christus konden Zijn leerlingen door Jozef Rulof tekst en uitleg geven
hoe we door het geven van universele liefde onszelf in gevoel verhogen en
hierdoor hogere lichtsferen en kosmische levensgraden bereiken.
In opdracht van zijn meesters richtte Jozef in 1946 Stichting De Eeuw van
Christus op, om de boeken en schilderijen te beheren. In datzelfde jaar reisde
hij naar Amerika om zijn ontvangen kennis daar bekend te maken, in samenwerking met zijn geëmigreerde broers. Hij hield er net als in Nederland
trancelezingen en schilderdemonstraties.
Terug in Nederland gaf hij naast de honderden trancelezingen ook jarenlang contactavonden, om vragen te beantwoorden van lezers van de boeken.
In 1950 kon meester Zelanus de biografie van Jozef met als titel ‘Jeus van
Moeder Crisje’ schrijven met de naam ‘Jozef’ en de jeugdnaam ‘Jeus’, zonder
de trance te doorbreken.
De meesters wisten dat de mensheid de Universiteit van Christus nog niet
zou aanvaarden, ondanks alle doorgegeven kennis en inspanningen van Jozef. De wetenschap zal alleen een bewijs van het leven na de dood aanvaarden, als dat zonder een menselijk medium tot stand komt, zodat beïnvloeding door de persoonlijkheid van het medium uitgesloten kan worden.
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Dat bewijs zal worden geleverd door wat de meesters het ‘directe-stemapparaat’ noemen. Ze voorspellen dat dit technisch instrument een directe
communicatie tussen de mens op aarde en de meesters van het licht zal brengen. Op dat moment zullen Jozef en andere meesters vanuit het hiernamaals
de wereld kunnen toespreken, en de mensheid het geluk kunnen geven van
het zekere weten dat we als kosmische ziel oneindig leven.
Om zich op deze taak voor te bereiden, is Jozef in 1952 naar het hiernamaals overgegaan. Meester Zelanus had al op het einde van zijn boek ‘Geestelijke Gaven’ vermeld dat Jozef en de meesters zich na de overgang van Jozef
niet meer tot menselijke mediums zullen richten, omdat de ultieme kennis
uit het hiernamaals al te vinden is in de boeken die Jozef tijdens zijn aardse
leven mocht ontvangen.
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Dankbaarheid
Goedemorgen, mijn zusters en broeders.
Wij gaan beginnen met vragen te stellen over de boeken en geestelijke
problemen. Maar ik had u vanmorgen iets anders willen geven, voor de eerste
morgen, na al die tijd dat u alleen bent geweest, ook al was ik elke avond bij
u; wellicht hebt u dat kunnen voelen zo nu en dan. Ik zou u willen vragen:
geef mij één woord deze morgen en u krijgt uw lezing. Waar zullen wij over
spreken? Ik leg de lezing hedenmorgen in uw handen.
(Een aanwezige zegt woorden van dank.)
Ik dank u en dan zullen we beginnen ...
De dankbaarheid van de mens – dit wordt uw lezing – ten opzichte van
de kosmologie, Christus, God, vader- en moederschap. De dankbaarheid
van de mens die gaat weten, die gaat voelen, die bewust wordt voor het leven
achter de kist. De dankbaarheid van de vader die ten opzichte van zijn eigen
persoonlijkheid gaat aanvoelen waarvoor hij leeft. De dankbaarheid van de
apostelen toen zij de Messias gingen begrijpen. De dankbaarheid van het
kind dat gaat leren zien dat God alleen een Vader van liefde kan zijn en altijd
is geweest.
Wanneer wij de wetten voor leven en dood gaan aanvoelen, mijn zusters en
broeders, en u betreedt de astrale ruimte waarin u nú reeds leeft, dan komt
de universele dankbaarheid in ons hart.
We gaan begrijpen hoe ons leven op aarde is geweest. De talloze lezingen
die ik u gaf, de beelden die ik naar voren bracht om uw persoonlijkheid
enigszins te kunnen prikkelen, uw persoonlijkheid te kunnen openen, was
alleen om u die universele, goddelijke, ruimtelijke dankbaarheid te laten zien,
maar in de tweede plaats om u die gevoelens wakker te laten maken. Gij zélf
moet eraan beginnen, wil het ontwaken voor de ruimte, de persoonlijkheid
voor hier, voor de maatschappij, maar vooral voor het leven achter de kist,
de welsprekendheid bezitten en krijgen om u aanstonds te kúnnen overgeven
aan de meester die dan voor u staat.
Wát is dankbaarheid? Wanneer een mens iets geeft aan het andere leven,
dan is die dankbaarheid doorspekt, bezield van een daad, een daad die u het
leven aantoont, een daad van een vader en een moeder die hun kinderen een
opgewekt iets schenken, waardoor het kind leert.
De dank voor een schone bloem, de dank voor de wijsheid die u door de
maatschappelijke stelsels worden geschonken. Ja, hebben zij betekenis, hebben zij de honderd procent voor het wijsgerige stelsel beleefd? Want een wijsgerig stelsel is élk woord waarvoor Socrates, Plato en Aristoteles hun levens
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hebben gegeven.
Ik voer u echter naar het leven achter de kist, want het is dáár waar ge zult
ontwaken om de dankbaarheid te kunnen voelen dat het ‘woord’ aan uw
levens werd geschonken.
We hebben beschreven de Tempel der Medici, maar vooral de Tempel voor
de Moeder, de Tempel van Wijsheid. Wanneer de kunstenaar aanstonds dit
leven verlaat, dan moet hij zijn dankbaarheid kunnen betonen om de welsprekendheid en de inspiratie van de Messias uit te beelden door wijsheid en
zijn kunst. Wat hebben de meesters gedaan?
We hebben u aangetoond hoe ge aanstonds achter de kist in die dankbaarheid en die ontwaking zult toeven, maar híér leeft ge reeds in het oneindige
ontzag, dat alleen de ruimte kan zijn. En nu is dankbaarheid een wet, de
dankbaarheid die u voelt omdat de meesters u wijsheid hebben geschonken.
Dat is beleefd in de tempel van Ra, Ré en Isis, in China en Japan, in BritsIndië, in Tibet. Ja, de maatschappij kreeg de dankbaarheid van Onze-LieveHeer te zien en te voelen, te beleven, toen de meesters begonnen om de mensheid het geloof te schenken, de mensheid de wijsheid te schenken hóé ge zult
leven, hóé ge zult ontwaken. Begrijp goed waarom het gaat, wil zeggen dat ge
nú reeds in de oneindigheid van uw godheid leeft. Ge zijt niet meer op aarde,
ge leeft niet in de stof, want achter de kist is het ontwaken tot u gekomen en
zult ge zeggen en innerlijk moeten beamen: ja, ik ben zover, mijn ontwaking
heeft die en die graad bereikt. De dankbaarheid in mijn leven is het aanvaarden, is het hoofd buigen voor alles wat ik heb ontvangen.
Wanneer wij, wanneer u de eerste sfeer betreedt, en een meester tot u komt
en u de vraag gaat stellen: ‘Wat en hoe zal mijn taak zijn hier in deze oneindigheid?’ dan vragen wij u: ‘Is de dankbaarheid voor de ruimte reeds in u?’
In de eerste plaats zullen wij u moeten aantonen dat élk woord wet is. De
dankbaarheid nu, het gevoel om te mógen bezielen, om te mógen spreken,
dat wordt de heilige ernst van de persoonlijkheid. Het is de stap, het fundament om binnen te gaan ín de Moeder van de ruimte, zoals Ramakrishna het
heeft beleefd en aan zijn apostelen doorgaf.
De boeken die u hier reeds in handen hebt ... wanneer u díé boeken leest,
dan kán er niet in u komen: ja, dit werk is een verhaaltje, en die en die boeken zouden niet geschreven zijn?
De bron van rechtvaardigheid, de bron van bezieling die alléén op de Messias is ingesteld, die alléén het goddelijke gezag vertegenwoordigt, dat blijkt
nu het innerlijke gevoelsleven te vertegenwoordigen van de mens, van elk
dier, elk leven, embryonaal, waar u ook leeft. Al het leven wandelt, is bezield
door de goddelijke rechtvaardigheid, waarna dan uw dankbaarheid sprekend
het leven zal vertolken en begint ge aan het eerste woord.
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U begint nu te denken: wat moet ik doen? Welaan ... ofschoon ge die
trede niet kúnt betreden, ofschoon ge de fundamenten nog niet hebt kúnnen
leggen, verzoekt de meester u opwaarts te gaan en dan de Tempel van de
Moeder te betreden.
Wanneer we nu de vergelijking gaan maken met het aardse leven, de
aardse persoonlijkheid, dan staan we onmiddellijk voor een goddelijke oneindigheid, een machtig gevoelsleven, want dát is de moeder wanneer zij de
rechtvaardigheid, de dankbaarheid in zich voelt en het hoofdbuigen heeft
aanvaard.
Er komt geen één, niet één verkeerd woord over uw lippen, in u, in u is
alles in orde, want u bent orde gewórden. Welke betekenis heeft het wanneer u hier op aarde vandaag iets moois verricht en morgen uzelf weer door
één woord verliest? Ik heb u duidelijk gemaakt dat elk woord een universele
oneindigheid is, want elk woord heeft goddelijke betekenis, het begint bij
dankbaarheid. Maar waarheen voert u de dankbaarheid? Naar de stelsels van
Socrates, naar een tempel, naar een fundament, een universeel planetenstelsel. Dat is de dankbaarheid van uw Vader, uw Christus, uw Golgotha!
Wanneer de dankbaarheid in u leeft, waarlijk honderd procent gevoelskracht en bezieling bezit, mijn zusters en broeders, dan zijt ge geen toerist
meer in Jeruzalem, maar dan gaat ge opwaarts. Elke trede beleeft u, elke
voetstap dringt tot uw persoonlijkheid door en krijgt ruimtelijk spreken. De
ruimte zegt u nu: ‘Nóg dieper, nóg dieper!’ U moet de smart van het heelal
kunnen beleven, de smart van een opening, als een bloem de ontwaking
voor Moeder Natuur heeft aanvaard en beleven zal, de dankbaarheid van een
kind, de dankbaarheid van uw maatschappij, de vriendschap van een persoon, uw vader en moeder, uw zuster en broeder. Waarlijk, dit is het woord
om de eerste fundamenten te leggen voor de nieuwe persoonlijkheid, het
nieuwe ontwaken; u moet er ééns aan beginnen.
Wanneer – zoals ik u meermalen heb mogen aantonen – de mens, als een
kind van een volk in het Oosten of uit het Westen, het Zuiden of Noorden,
de sferen van licht betreedt, de astrale wereld, de persoonlijkheid, die nu
een gestalte is, dan komt het gevraag: ‘Ja, waar leef ik en wat zal ik kunnen
ontvangen?’
‘Hebt u voor mij iets te doen?’ zegt de bewuste.
U bent begenadigd, want aanstonds zult ge in deze leer verdergaan. En
wie nu de dankbaarheid voelt, de honderd procent bezieling in zich opneemt
en het gevoel reeds uitdijend wil beleven, de maatschappij tot de ontwaking
zal brengen, díé mens bezit aanstonds licht, die mens bezit een geestelijke
persoonlijkheid. De meesten hier op aarde denken waarlijk dat zij stoffelijk
leven, maar u komt slechts los van het lichaam, en aanstonds betreedt ge de
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wereld voor uw ziel, de wereld voor uw geest en zijt ge een astrale persoonlijkheid. Wanneer het moederlijke leven tot u spreekt, dan eerst zult ge ontwaken. Dan eerst spreken de wetten van de ruimte tot uw innerlijke ik, uw innerlijke ziel, die nu de gestalte is, die ruimtelijk zal aanvaarden en waarvoor
elk woord wet is. Wanneer we hier de Tempel voor de Moeder voor ons zien,
dan ligt daar het wezen van de aarde neergeknield, biddende, denkende; u
bent dankbaar voor een glimlach.
Wanneer u tussen de sfeer die tussen het land van haat en die mistachtige
wereld aankomt, wanneer u die wereld ziet, die u verbindt aanstonds met
de eerste sfeer, dan ziet u daar niets anders dan mensen neerliggen die zich
gereedmaken om tot die ontwaking te komen. De mens die nog niet gereed
is om de honderd procent rechtvaardigheid te kunnen vertegenwoordigen,
de mens die los is van de stof, de mens die los is van de lagere eigenschappen,
de lagere karaktertrekken ... díé mens ligt daar neergeknield en maakt zich
gereed om die eenheid met het Al, waardoor God zich heeft gemanifesteerd,
in zich op te nemen en daarna eerst aan zijn taak te beginnen.
Wat moet u nu doen? We gaan die mensen voorbij. Wanneer een glimlach
over uw lippen komt en die ziel in die eenzaamheid de goddelijke stelsels
ondergaat, dan is de meester gelukkig, dan is de meester blij.
Hoe was de Christus toen Hij op aarde wandelde en Zijn Goddelijke wijsheid, het evangelie, aan de mensen doorgaf?
Wanneer een ziel waarlijk vertrouwen kreeg en de dankbaarheid Zijn heilige persoonlijkheid raakte, ja, dan weende de Messias, want Hij weet: elk
kind, elke vonk door God geschapen behoort u toe, dat is úw leven, een
vreemd iemand ís er niet in de ruimte, ál het leven is van u! Ge zijt vaders
en moeders, kinderen van één Vader, van één ruimte, al die cellen moet
gij tot de ontwikkeling voeren. Voelt u dit? Wat wil dat zeggen? Waarom
spreekt God, waarom zegt het heilige evangelie van Christus dat de mens
(uit)eindelijk universeel diep is en een eenheid beleeft en ondergaat, dat wil
zeggen dat ge door elke cel het ruimtelijke voelen en denken in u opneemt,
beleeft als vader en moeder? We gingen van planeet tot planeet, we hebben
miljoenen levens afgelegd. We waren onder ál de volkeren op aarde; u bent
zwart, bruin, wit, blank. U was in de oerwouden en nu leeft u in de maatschappij en betreedt ge aanstonds uw ruimtelijke bewustzijn. Dat kan dierlijk, dat kan stoffelijk, grofstoffelijk zijn, maar het wordt geestelijk wanneer
u begint aan te voelen dat wát gij ook krijgt hier op aarde, wát u ook beleven
kunt, regelrecht vanuit het goddelijke gezag tot u is gekomen en waarvoor
Christus heeft geleefd. Wie begrijpt Christus, wanneer u de Tempel van de
Moeder betreedt, wanneer u de Tempel voor de Medici ondergaat, de kunsten en de wetenschappen? Eerst begint ge dankbaar te zijn en de ruimte in
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u op te nemen en tegen God te zeggen: ‘Ja, in mij moet die dankbaarheid
ontwaken.’ Want de dankbaarheid, het gevoel, het welwillende gevoel dat u
gelukkig bent, brengt u naar de nieuwe bezieling. Het is de eerste stap, het
is een eerste fundament om de liefde te beleven, de liefde dan te ondergaan.
Want het gevoel te kunnen stuwen, bezielen, inspireren, iets aan de mensen
te schenken, dat maakt uw geluk uit. Ja, wanneer we liggen neergeknield
op de trappen van de Tempel voor de Moeder ... In elke sfeer vindt u een
majestueus gebouw, een machtige eenheid is het en in dat gebouw beziet u
en beleeft u de moeder, Gód als moeder. Hier voor de eerste sfeer en daar
voor de tweede, de derde, de vierde – en dan maakt u zich gereed voor de
Vierde Kosmische Graad. Als u die mannen daar ziet neerliggen, wanneer u
deze mensen, persoonlijkheden ... Alles van de aarde is nu weg, uw geleerdheid heeft niets meer te betekenen. En wanneer u dit goed voelt, dan kunt
u dit ook aanvaarden: alles wat de aarde bezit, heeft níéts meer te betekenen
indien u (uw) persoonlijkheid daarin hebt verloren en afdalend de goddelijke
stelsels onderging, en wil zeggen: hoe hebt gij uw daad verricht? Had ge
waarlijk die moeder lief, was die moeder liefde, was zij een openbaring, had
zij het verlangen, had zij het verlangen om liefde te geven, de rechtvaardigheid te ondergaan? Wat wil zij, heeft ze ruimtelijk voelen en denken, opdat
het leven achter de kist bewustzijn bezit?
Dat hebt u allemaal in handen, dat leeft er in u! Neer te liggen aan de
voeten van de meesters, dat is geen kunst wanneer het welwillende bewuste
wezen over uw persoonlijkheid waakt. Maar neer te liggen in éénzaamheid
... want u krijgt niets cadeau, elke stap moet u zich eigen maken; u moet
denken, léren denken: wat wil welwillendheid zijn? En dan komen wij tot
die machtige scheppingen, die openbaringen die God door Zijn ruimtelijke
persoonlijkheid aan het menselijke kind voor de aarde gaf en leren wij Hem
zien, leren wij Hem voelen, we gaan Hem nu kennen. Dan valt de stilte in
u, dan is er niets meer te zeggen, we willen alleen beleven. Dan liggen wij
neergeknield aan de voeten van de moeder. Ja ... Niet die gestalte, nee, de
geboorte! Hóé kreeg zij haar leven, hóé bracht zij zichzelf tot de stoffelijke
openbaring? Het is het in contact zijn met de ruimte! Nu staan we niet alleen, u komt niet alleen tot het moederlijke hart, u staat nu voor vader- en
moederschap, het contact met een planeet en de ruimte. Want u gaat weer
terug met de geboorte, met psychopathie, met krankzinnigheid, indien u
de lagere eigenschappen als verlangens beleeft en laat uitdijen. Moeder-zijn
betekent voor de ruimte: het contact beleven met een wet die geboorte ís. Het
is het baringsproces, het is scheppend vermogen, het is bezieling, bestuwing
en inspiratie, het is wéten, alles wordt weten! Maanden ... nee, jaren liggen
de mensen daar neergeknield om te denken. Wanneer komt u tot de heilige,
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maatschappelijke, geestelijke, stoffelijke meditatie? Elk ding van het leven
kan u die eenheid geven. Een bloem kan u vertellen waar zij is geboren en
hoe zij haar kleuren kreeg. Men vraagt ons: hoe moet ik beginnen te denken?
Wanneer dit kind daar neerligt en de meester ontwaakt en de meester
stuurt zijn gedachten tot de adept, dan voelt dit leven zich omstraald. Er
komt een heilig verlangen in dit leven, het is een zachte aanraking. Het is
het gesprek dat de moeder beleeft op de Vierde Kosmische Graad met haar
kind – en meermalen reeds op aarde gebeurt, wanneer deze heilige eenheid
tot ontwaking komt. Dan beleeft u iets van de goddelijke telepathie ... Nee,
u beleeft het heilige één-zijn voor de geboorte, voor groei, bloei, ontwaking,
de welwillendheid van een ziel, een persoonlijkheid die spreekt, en staat ge
voor universele waarachtigheden. Het universele beeld van vroeger dat komt
tot bewustzijn, dat wil zeggen: uw verleden gaat spreken, u kunt nu vader- en
moederschap aanvaarden. U bent niet meer vreemd in deze maatschappij,
want elk leven behoort u toe. Ik heb u eens gezegd, er zijn vaders en moeders
onder u en die zendt u van u weg. Ik heb u ook duidelijk gemaakt dat u niet
alles van uzelf moet weggeven, omdat dit de bedoeling niet is. Elk mens
moet zich een maatschappelijk bewustzijn opbouwen, u hebt voor uzelf te
zorgen. De mens die nog niet kan, dat is de psychopaat, dat is de ziekelijke
krankzinnigheid, de ziekelijke persoonlijkheid, die het aanvaarden moet dat
een ander, de welbewuste, helpend en dragend dit leven wil verzekeren, dat
wil zeggen, zal opvoeden.
Maar de bewuste mens die aanvoelt waarom het gaat, die legt door elke
gedachte het universele beeld in de handen van de Messias, want Híj – zoals
de Bijbel het ook zegt, zoals het evangelie tot u komt en heeft gevraagd – Hij
vangt uw gedachten altijd op en komt de natuurlijke eenheid tot stand.
Het is niet zo eenvoudig om u los te maken van de maatschappij waarin u
leeft en toch is dat mogelijk wanneer de heilige bezieling in u komt.
U spreekt van dankbaarheid, maar wat is de waarlijke dankbaarheid? Hoe
reageert die dankbaarheid? Dat heeft met álles contact; wanneer u die fundamenten hebt gelegd, dan bent u voor honderd procent moeder en vader ...
want dáár gaat het om. Het is het één-zijn met een goddelijke wet, nu is elke
gedachte een deel van Zijn schepping. De waarachtigheid van de macrokosmos, die voor de mensen niet te dragen is, geeft toch het beeld dat ook in uw
hart aanwezig is, want het is het menselijke gevoel, het is uw directe gedachte. Nu krijgt elke gedachte weer een macrokosmische eenheid te ondergaan
en die voedt u, die brengt u tot stuwing, die brengt u tot ontwaking. Maar u
móét die daad beleven en vasthouden, u moet niets meer willen verliezen, u
moet de stuwing vervolmaken. Er zijn er zoveel hier nog in deze wereld die
zeggen: ik wil dit en ik wil dat, maar waar ligt het eerste fundament? Wan24

neer u de sferen betreedt, dan kunt u waarlijk zeggen: ik heb alles verdiend.
En er zijn mensen, er zijn waarlijk mensen die nog aan hun geestelijke studie,
hun welsprekendheid moeten beginnen.
Wat wilt u aanstonds doen? Een taak daar aanvaarden voor God, de ruimte en Christus? Neerzitten en luisteren? Maar ook op honderd procent neer
te zitten en uzelf te kunnen overgeven, dat is een machtige studie. Daarvoor
zijn er honderden en duizenden gesneuveld in het oude Egypte, de tempels
van Ra, Ré en Isis kregen hun persoonlijkheid hierdoor; maar zij gingen
door de krankzinnigheid, zij gingen door de dood, maar zij keerden terug.
Langzaamaan komt dat gevoel omhoog, langzaamaan gaat u beseffen dat u
méér bent als mens, en dat kan u de Bijbel niet geven. Dat kunt ge ook niet
leren, dat hebt u door de dingen in de maatschappij op te bouwen, steen voor
steen te leggen, een tempel te bouwen, waarin u aanstonds leeft. En eerst dan
spreekt het leven achter de kist tot uw persoonlijkheid.
Waar moeten we het over hebben? U regelrecht verbinden met de planetenstelsels, die u door de boeken ‘Het ontstaan van het heelal’ zijn geschonken, dat is geen kunst. Maar de wetten zó ontleden dat u er in de maatschappij iets aan hebt, zegt méér, omdat u aanstonds toch voor deze waarheid
komt te staan.
En nu heet het: hoe moet ik me buigen? Honderd procent, dag en nacht
wíllen beleven, wíllen bezielen, wíllen bestuwen. Dat is het: een gedachte afmaken, altijd zorgen dat de waarheid, de werkelijkheid, het openbaren en het
overgeven naar voren treedt! Nu komt u achter de kist en het eerste woord is
nu alweer en altijd weer: waar ben ik? Waar leef ik? Nu moet u dat menselijke
gelaat eens bekijken. Waarom hebt u hier zo’n drukte, waarom voelt u zich
hier op aarde zo geweldig? U hebt aanstonds niets meer te vertellen! Wat bent
u als u een minister bent, een groot kunstenaar, wat? Wat is het dat de wereld
u schenkt en u door de wereld wordt aanvaard? Ga na wat u doet, wat er al
zo op de wereld te koop is, dan krijgt u uw beeld; u bent aanstonds achter de
kist alleen maar een gedachte, een gevoel. Maar dat gevoel heeft goddelijk
ontzag, dat gevoel stemt u af op de welsprekendheid van de ruimte.
Waar het mij om gaat, is, door al deze lezingen, door alles wat u in de
sferen van licht – en ook in de duisternis – kunt beleven en moet ondergaan,
de mens wakker te schudden, de mens tot openbaring te brengen voor zijn
eigen gevoel, zijn eigen gedachten. Altijd te zorgen dat u in harmonie bent
met álles. Begin er eens aan, het is toch eenvoudig, als u dit kunt leren, als u
eraan begint om ernstig te denken. Stoor u niet aan de maatschappij, stoor u
niet aan de mens die u afbreekt, híj is de vernietiger.
Sta er eens voor ... Ga eens even naar die afbraak toe, het geroddel waarin
u leeft, de bezoedeling, de mismaking van een mens, nu wij weten dat gij
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tegenover de goddelijke cel, de goddelijke kern staat! Hoe kunt u de goddelijke kern zo mismaken en vernietigen, waarom breekt u een kern af als dat
kind nog niet bewust is? U slaat niet meer met zwaarden, u schiet niet meer
wanneer u Golgotha wáárlijk beleeft. Door elke verkeerde gedachte – geloof
het toch, aanvaard het toch – slaat ge opnieuw de doornenkroon in het hoofd
van de Messias. Door elke snauw en grauw laat u Zijn bloed vloeien en dat
moeten wij kwijt. U moet wíllen niemand meer iets aan te doen, u moet
angstig worden voor uzelf. Waarom zegt de mens die dan de hartelijkheid
bezit: ‘Kijk eens wat een heerlijk gevoel!’? Wanneer begint u te bouwen aan
universele, geestelijke rust?
Boeken lezen is geen kunst! ‘Maskers en mensen’ te beleven en die te ondergaan en dan half te bezwijken is geen kunst! Néé ... staande te blijven in
de maatschappij, álles aanvaarden ... ziekten, melaatsheid, alles, ook al vernietigt men u; u bént niet te vernietigen! U bent levend en stralend bewust, u
blijft dat altijd, de opgewektheid van uw karakter trekt zonnestelsels aan. U
bént een zonnestelsel, u bent levend licht, bezielende waarachtigheid, heilige
rechtvaardigheid en dan is er van demonisme geen sprake. Wanneer u in de
hellen, de duisternis afdaalt, dan moet u die mensen kunnen liefhebben, u
moet die mensen in uw hart kunnen optrekken. Wanneer voelt u zich beledigd? God en Christus zijn nimmer beledigd, geen meester is er beledigd,
maar een meester kan streng zijn ... maar hij laat u wachten.
Daar liggen ze, neergeknield voor de tempels, miljoenen mensen kunt u
daar vinden. Dom zijn ze, jazeker ... dom. Ze verspelen hun tijd? Voor enkelen is deze goddelijke begenadiging waarachtig gefundamenteerd, omdat we
weten dat ze de stilte, het één-zijn met de moeder ondergaan.
Wat is hier op aarde ... Hóé is hier op aarde de moeder?
Het heilig ontzag van de mens achter de kist, wanneer dit moederlijke,
scheppende, barende gevoelsleven tot openbaring komt onder uw hart ... Ja,
mijn zusters en broeders, dan ligt ge neer en zijt ge als een klein kind. Dan
komt de professor en het koningskind van de planeet aarde tot ons en mogen
wij deze kinderen, deze cellen van God bewust begeleiden naar de eerste
stap. Hoe hoger – heb ik u duidelijk gemaakt, zeggen wij u – dat u op aarde
klimt, de maatschappelijke ladder opstijgt, des te zwaarder, des te moeilijker
wordt uw leven. Hoeveel ballast brengt u mee? Het gaat er niet om dat u alles
maar weg moet smijten, maar wát vragen nu de goddelijke wetten? Nu vraagt
God, en Christus, het licht uit de ruimte dwingt u om u thans te buigen, en
komt het woord: ‘Wat hebt u met die middelen gedaan? Hebt u gewerkt voor
opbouw of afbraak? Diende gij alleen maar uzelf?’
Wanneer ge uzelf liefhebt en het dienen niet verder gaat dan uw eigen
vloertje, de drempel van uw huis, dan bezit u ook in het leven achter de kist
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maar een klein kringetje, u bént niet meer dan dit, want alles stuift op u af.
Elk woord is een fundament ... nee, is een muur, daar kan een ander leven
niet doorheen, u stuurt alles van uw leven weg, want ge kent het leven niet.
Wilt u nu spreken van dankbaarheid, is dát de opoffering voor uw bestaan?
Er zijn er reeds onder u die zich doodwerken om de Tempel de ‘Universiteit
van Christus’ nú te kunnen optrekken. Wij kennen deze kinderen. Maar
wanneer ge met honderden zijt en allen begint om die waarachtigheid te
betreden en uit te voeren, dan geschieden er goddelijke wonderen. Maar dan
loopt ge geen maanden en maanden te zoeken, dan doet u het nú! Dan is uw
voetstap verzekerd. U bent niet eens meer van de maatschappij; u bent een
kind, levenslustig en verruimd, goddelijk bewust. U bent tot eenheid gekomen met licht, leven en liefde, met rechtvaardigheid. Nu leeft en spreekt de
dankbaarheid onder en in uw hart. Wanneer ge het geluk waarlijk kunt voelen en beleven, hier op aarde reeds, dat Christus naast u wandelt ... want dat
doet Hij. U zoekt naar Zijn persoonlijkheid, u ligt neergeknield en bidt; dat
gebid helpt u niet wanneer de daad u naar de afgrond voert en het bezwijken
komt. Maar elk ogenblik kan de Messias naast u wandelen en kunt u Hem
horen, Hij is overal, want Hij heeft úw leven beleefd. Hij ís het licht, Hij ís
de spraak, Hij ís het gevoelsleven, Hij is álles, want dat kunnen wij het kind
achter de kist bewijzen en aantonen!
Er is een broeder van mij – ik zou u de naam kunnen geven – nog eerst
kort van de aarde heengegaan, een mens die voor de maatschappij veel heeft
gedaan, want wij vangen al deze levens op. Wie is dat nu, ‘wij’? Dat is de
orde van de Messias, dat is de ‘Universiteit van Christus’. Wie waarlijk door
de ‘Universiteit van Christus’ wordt aanvaard, die ís dankbaarheid, die ís
welwillendheid en rechtvaardigheid, en die mens, die ziel, die persoonlijkheid, die heeft lief ten koste van alles. Die is niet moe, die is niet ziek. U
behoeft niet ziek te zijn wanneer uw wil daadwerkelijk bezielend de woorden
en gevoelens van een ander leven wil ontvangen, dan is er geen ziekte meer.
Daarom zegt de Christus: ‘Laat de blinde de blinde genezen.’ We weten dat
elk ogenblik deze wonderen tot stand zijn te brengen, deze wonderen kunnen
elk ogenblik plaatsvinden.
Dat had dit kind beleefd, deze professor, deze astronoom, dit godgeleerde
kind, en toen kwam hij ... Hij had in zijn leven moeten aanvaarden dat hij
de God van al het leven verdoemde, want de verdoemdheid was er nog, en
tóch ...
En toch ... in een sfeer die vrij is van haat – haten deed dit kind niet, maar
hij stond stil. Indien hij die verdoemdheid had kunnen afleggen, de dankbaarheid van God in zich tot de ruimtelijke bezieling had kunnen voeren
tijdens zijn leven op aarde, dan had hij die verdoemdheid gevoeld. En nu is
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het woord ónbewustzijn. En als het woord uit u komt en u bespreekt het, u
verstoffelijkt het – u kunt het niet aanvaarden, ook al wilt u dat woord niet
eens verstoffelijken en innerlijk bent u nog zover dat u dit niet aanvaarden
wílt, kúnt – dan is uw persoonlijkheid nog altijd onbewust. Want het Licht
van de ruimte, als u aanstonds aan uw geestelijke leven begint, zegt: ‘Ho,
wacht eens even!’ U komt er niet door, u botst tegen dat licht, het is een
muur, het is uw prikkeldraad, het is een afscherming, dat zegt: ‘Tot hier en
niet verder. Bent u in harmonie met mijn licht?’ Ik ben dankbaarheid, ik ben
welwillendheid, ik ben liefde, ik ben rechtvaardig, in mij is er niets. En nu
staan we hier, ruimtelijk bewust, tot een eenheid gekomen die ons regelrecht
naar Golgotha voert. Die ons regelrecht met de Messias verbindt, die ons regelrecht tot de geestelijke gestalte brengt, het fundament dat u voor honderd
procent hebt beleefd en waarvan u de bewustwording eigen maakte. Steen
voor steen ziet u die tempel ontstaan.
En die man die zegt: ‘Ik heb een tempel gebouwd, ik heb alles van mijn
leven voor de mensheid willen geven en nu heb ik nóg geen licht.’ Nee, u
moet eerst vrijkomen van het geloven. U moet de dingen kunnen beleven, u
moet de dingen kunnen aanvoelen, u moet ze kunnen zien, en eerst dan zegt
uw persoonlijkheid tot het andere leven: ‘Geloof het niet langer, aanvaard het
niet langer! Er ís geen verdoemenis, er is alleen liefde, alleen evolutie.’
Wanneer u blijft staren op het woord dat u de mens geeft ... U moet mij
ook kunnen begrijpen, u moet mij ook kunnen aanvaarden, u moet in alles
kunnen geloven. Ik heb u eerder gezegd: ik bén wét! Ik ben met de Alwetendheid van deze, úw ruimte verbonden, mijn woord is waarheid! Waarom aanvaardt u het niet, waarom gaat u er niet ín voor honderd procent? Waarom
verliest u zich niet, waarom geeft u zich niet volkomen?
Daar ligt de professor, daar ligt de godgeleerde: ‘Wat moet ik doen?’ Op
aarde aanvaardde hij de dingetjes van de maatschappij. Ruk die medailles
maar van u af! U moet eerst het besef krijgen dat de maatschappij een wereld
is om te ontwaken. Alles wat u hebt gedaan is prachtig, u hebt de mensen tot
God teruggevoerd, maar van de wal in de sloot; u hebt ze erin getrápt en nu
wilt ge dat God u opvangt, en uw leven zegent?
Wij worden niet gezegend, u bént zegening, want om ingezegend te zijn
wil zeggen: een eenheid te ondergaan van alles wat u in de ruimte waarneemt. Dat gebeurt onmiddellijk.
Nu kunnen wij dit kind opvoeden. Dit kind heeft een machtige positie
bereikt. De mensen, de maatschappij, de wereld spreekt over dit genie, dit
geestelijke wonder en in het leven achter de kist heeft het voor zover nú nog
geen betekenis, want – nu komt het – wat hebt u gedaan met dit? U gaf daar
een machtige bezieling aan uw mensen, u trok uw mensen op tot God, tot
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de ruimte, u had het woord, een welsprekendheid die het kind van de aarde
kon bezielen. Maar waarom legde u weer het halt voor uw eigen voeten door
de God van al het leven te verdoemen? Voelt u, u komt voor de werkelijkheid van het woord te staan, het uitdijende voor het woord, totdat het woord
geestelijk is bezield, geestelijke waarachtigheid krijgt. En nu kunt u met de
mensen omgaan, nu liggen de mensen aan uw voeten. Nu zijn ze lief, nu zijn
ze sprekend, ze hebben iets voor u over. U krijgt ruimte, u wordt aanvaard,
er is altijd rust, er is altijd geluk. U bent als een klein kind zo gelukkig, níéts
kan er meer zijn dat u stoort, waar u ook leeft. Ook al daalt u in de duisternis
af, ook al gaat u naar de demonen, u blíjft en bént geluk, alwetend, want u
weet: u bent nu met de waarheid verbonden!
Wij hebben hem overtuigd: ‘Gaat u maar mee. Eerst ‘de kist’ ... daar bent
u gestorven. Men heeft u ook nog verbrand, en u kunt blij wezen en gelukkig, de brand ín u is het die aanstonds zal ontwaken.’
Nu moet de crematie oplossen. Hoe? Alleen door het wóórd. Omdat hij nu
gaat begrijpen, omdat we hem nu optrekken in de universele waarachtigheid
voor de ruimte, voor elk ding, voor een sfeer, voor vader- en moederschap,
lost die brand op, hij krijgt verruiming. Omdát hij bekrompen is, omdát hij
die verdoemdheid aanvaardt, zit hij ook aan dat verbrandingsproces vast. En
wanneer we zover zijn, dan beginnen we aan de geestelijke stelsels. Dan voeren we hem tot de Tempel van de Moeder, de Tempel van de Ruimte. Want
de ruimte ís moeder en zegt: ‘Legt u zich hier maar neer, ik kom aanstonds
tot u terug.’
Weken, maanden, voor anderen jaren en jaren, gaan er voorbij voordat het
leven zich verroert, voordat het leven weer ontspant, voordat de gedachte een
handeling ondergaat, denkende ... denkend: wie ben ik? Ik leef in een ruimte,
ik ben nu achter de kist.
Dat lichaam zegt niets meer, u bent het kwijt. Alles wat u daar hebt gedaan dat behoort u toe, want u bént het! Elke daad is nu een voetstap, is een
fundament, is de grond. U hebt die bodem verdicht! Want de mens die zich
vergeet, de mens die maar raak leeft, heeft geen bodem in onze wereld. Die
bodem, die grond moet u zelf verdichten door de daden. Dan wandelt u op
astrale plasma, totdat u in het goddelijke bent en dan beleeft u de goddelijke
plasma. En dan is uw tempel goddelijk, uw gedachten zijn goddelijk. Uw leven is universeel onmetelijk. U vangt alles, álles wat maar op u afkomt vangt
u op door liefde, door een goed woord. Nu is er wijsheid. U hebt mij deze
morgen deze machtige, mooie bloemen geschonken ... daar is mijn wóórd
een bloem. Elk woord – zei ik u door de vorige lezingen – is een orchidee.
Maak van een woord een orchidee, maak van uw vriendschap een ruimtelijke
bezieling, door het licht, de waarheid, de dankbaarheid, de rechtvaardigheid
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te beleven! Moeilijk ...?
Daar ligt het kind, denkende. Hoe raakt u uzelf kwijt? Dat is niet mogelijk. Nu bent u geen verlangen, u dórst niet. Nu komt het kind tot ontwaking
en vraagt: ‘O mijn God, geef me een nieuw leven, dat ik het nogmaals over
kan doen.’
Ja, nu gaan er miljoenen vóór. In de sferen leven er biljoenen die gaarne
uw plaats zouden willen beleven als stoffelijk mens, omdat u die wetten nog
niet begrijpt. Om het wéér te ondergaan onder het en in het stoffelijke hart,
door de stoffelijke bloedsomloop, door de hersens, het denken, de stoffelijke
weefsels te bevoelen, te beleven, te bezielen en dán het goddelijke in u tot
ontwaking te brengen in de stof, in de kunst, door het woord, door een
gevoel, door de maatschappij, door de vriendschap, maar vooral door uw
machtige één-zijn: uw huwelijk!
Nu komt het woord over de lippen van dit kind: ‘Wat ben ik voor mijn
vrouw geweest?’ en ‘Hoe was ik voor mijn man?’
Dat is uw man niet en dat is uw vrouw niet, dat was uw moeder niet en
dat was uw man niet. Dat is scheppende kracht, dat is het baringsproces, dat
is het moeder-zijn van de ruimte en dat hebt u verwaarloosd!
De mens slaat, de mens trapt, de mens zegt: ‘Ga uit mijn leven!’ Maar u
stuurt uw godheid weg, hóé dat leven ook is, want we weten – moeten wij
hem aantonen – dat het oorzaak en gevolg u tot de cel brengt van leven waarmee gij door uw vorige levens hebt te maken. Er gebeurt niets voor niets, toeval is er niet voor de goddelijke stelsels. Dan had Socrates zijn gifbeker niet
behoeven te drinken. En dan hoefde het christenkind zich niet te schamen
dat de Messias aan het kruis werd geslagen. Door het Joodse ras? Nee, dat
bent u zélf. Nóg worden die dingen gekruisigd, nóg breekt u af, professor,
dokter, omdat ge de waarheid niet wilt. En nu is het voor de maatschappij
niet zó erg, niet zó gevaarlijk, maar betreed nu eens de geestelijke werelden,
het gevoelsleven, uw ziel, uw geest, uw universele persoonlijkheid. Welk licht
straalt er uit uw oog? Wat is stilte? Spreek nu eens, eindelijk eens ... door de
waarheid, door dankbaarheid!
Wees eens dankbaar wanneer ge spreken kunt met een mens, want aanstonds achter de kist is het mogelijk dat u in duizenden eeuwen niemand
meer ziet. Jaag een mens maar weg, trap een mens maar van uw leven weg
en ge hebt achter de kist niemand. U leeft in een wereld waar niemand is! Ja,
nu kunt u wel zeggen: ik hou van dit en ik hou van daar. Uw eigen bezit lief
te hebben, dat is het niet. Dát in de eerste plaats zult ge moeten opbouwen,
wilt ge de Tempel voor de Moeder betreden, want nu is úw moeder, úw man
een tempel! Jazeker, ook de scheppende kracht kan de moeder beleven. Dáár
staat de Tempel van de Moeder en daar aan de rechterzijde staat de Tempel
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voor de Scheppende Kracht, het organisme, die man, vader, is voor God ...
daar is de moeder ... en dit wordt overkoepeld door de God van al het leven.
U kunt zijn straling beleven ín de moeder, want zij en hij zijn één, dat is een
planetenstelsel en een zonnestelsel. Dat is universele bewustwording, dat is
dankbaarheid, dat is aanvaarding, dat is geluk, levensvreugde, want de rechtvaardigheid, als een bloem vertolkt, betreedt uw levens.
En dan lacht zij en dan hoort u muziek en dan kunt u het eerste woord
spreken en is het een gedicht. Ja, dan komt de dankbaarheid in u!
U moet die miljoenen mensen daar eens zien in de duisternis, mensen die
zich hebben gegeven voor Christus, maar náást het lichaam wandelden.
‘Ja’, zegt het oosterse kind, zegt de ruimte, ‘u had stof, alles was maar stoffelijk wat u hebt gezegd, alles had maar betekenis voor de maatschappij, maar
wanneer sprak uw ziel?’
Zijn daardoor niet de boeken ontstaan die aan de mensheid bewustwording gaven? Heeft hierdoor niet Beethoven en Mozart hun stralende kennis,
door de klanken vertolkt, aan deze mensheid kunnen schenken? Hebben
Rembrandt, Van Dyck en Titiaan niet hun kleurenrijk vertolkt door de penselen? Was elke penseel niet wétend bewustzijn, door kleur vertolkt?
Maak van uw gedachten een kleurenrijk, laat die geest als het woord stralen, geef het bezieling, want het is een deel van uw persoonlijkheid, u bent
het zélf. Het kleinste ding moet tot de ontwaking worden gebracht, of u hebt
in dát leven geen betekenis. U bent daar niets. U komt in een eenzaamheid
waar zich niemand bevindt, want het ontwaken was er niet, de werkelijkheid
was er niet, u deed alles maar zo en zo. En dit is nu de afbraak voor uzelf, dat
kan u niemand geven. Het blijkt nu dat het genieschap voor de aarde niets
te betekenen heeft indien u het leven niet aanvaardt. Wat is kunst, wat is een
boek, wat is wijsheid? Alles wat u in de maatschappij hebt opgebouwd, zinkt
onder uw persoonlijkheid vandaan indien uw gevoelens, uw gedachten die
universele liefde niet bezitten. En daarvoor ging de Messias naar Golgotha.
Het wordt heel eenvoudig. Lig neer, dat kunt u doen onder uw wandeling.
U ligt áltijd neer ... als u het weten wilt; het gaat heel eenvoudig, het ís allemaal zo eenvoudig, zo kinderlijk naïef. Elke gedachte die u instelt, afstemt,
op de geestelijke graad, dat is het neerliggen voor de moeder, het neerliggen
op Golgotha. U gaat eerst met de moeder beginnen. Waardoor hebt u het
leven gekregen? Dat gaat u zich afvragen. U móét het u afvragen. Waarom
ben ik vader, waarom ben ik moeder, waarom is dat de dood, waarom is er
krankzinnigheid? U leert de disharmonie kennen en later begrijpen, maar u
maakt zich de bewuste harmonie eigen door het leven, door het leven in de
maatschappij en door élke gedachte – dat hoop ik u deze morgen te geven –
door élke gedachte ligt ... u legt zichzelf daar neer. U gaat neerliggen om te
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mediteren en om uw levens te openen, en u wandelt tegelijk in de maatschappij. U krijgt uw kus ... u krijgt de liefde. U komt tot de moeder, als man, en
zegt: ‘Mijn kind, als je maar weet dat ik álles wil aanvaarden. Breng mij tot
de ontwaking.’
U behoeft niet sentimenteel te zijn, u kunt opgewekt zijn, blijheid moet er
in u leven, maar bewúst denken en voelen.
U komt daar ... Met hoeveel mensen bent u in aanraking, dagelijks, wekelijks, in een jaar? Wat hebt u met een dag gedaan? Waarlijk, de mystieken
zeiden: ‘Ik ga eerst mediteren.’ Er zijn sekten ontstaan, die begonnen in de
morgen te bidden, zonderden zich af. Dat is helemaal niet nodig. Het is heel
eenvoudig. Wanneer u ontwaakt en u kijkt door de ruimte en zegt: ‘Ik leef
weer en aan dit leven komt er geen einde en ik ga aanstonds me gereedmaken
voor de maatschappij. Ik ben opgewekt.’ En dan moet u eens kijken wat er
gebeurt wanneer de ander óók begint. Wanneer de moeder begint, de man
begint en u uw kinderen kunt u iets schenken, dan krijgt u de opvoedende
stelsels tot uw levens en wanneer die opvoeding waarlijk wordt beleefd en u
al dankbaar bent dat dat wezen om u gaat en u verzorgt ... o mijn hemel, hóé
diep wordt alles niet! Ook al hebt ge niets in de maatschappij, u kunt nooit
eens een aardigheidje beleven, wat zegt het ...? U bezit de rúímte. Aanstonds
hebt ge de Grote Vleugelen. U bouwt aan de Grote Vleugelen door een gedachte, een daad. U vergrijpt zich niet aan geestelijke dingen. U hebt lief.
Als u de narigheid en de ellende, de afbraak, de verschrikkingen van een
lagere wereld voor u ziet, dan smeekt u niet: geef mij een taak, dan wordt u
hartstocht en geweld – dat André u door andere zittingen en één-zijn duidelijk zal maken, en waarvoor wij hem bezielen, élk woord komt tot ons. Dan
wórdt u bezieling, dan wórdt u dankbaarheid, dan wordt u welwillend en in
de eerste plaats rechtvaardig. Dan gaat u analyseren, dan gaat u een gedachte
wórden, dat wórdt levend bezield! Elk uur is nu een genade, want u ligt altijd
neer aan de voeten van de meesters, máár ... neergeknield voor de liefde,
want de Tempel van de Moeder is de universele liefde.
En nu moet u eens kijken hoe een man is, hoe een waarachtig leven kan
zijn; en nu kunt u een moeder gelukkig maken. Wanneer zij pertinent niets
wíl, dan gaat ge vooruit.
Wanneer een kind ... ik zal u het bewijs geven – als dit kind hier is – hoe
ik met u leef, hoe God ook met u één is. Toen u van de week de zitting had
en er een moeder tot André kwam: ‘Mijn man wil mij de deur uitjagen, omdat ik dit beleef. Mijn leven wordt mismaakt, ik word geslagen omdat ik me
verrijken wil.’ Wat is dit voor een individu? Ik stond naast André, ik hoorde
het. Dan zegt André: ‘Gaat u maar gerust ... laat hem maar gerust naar een
advocaat gaan.’
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In het verleden kwam er nog een moeder ... en toen zegt die advocaat: ‘Ik
lees die boeken ook, meneer, van die man. Wilt u dáárvoor scheiden? Omdat
een mens zich gereed wil maken voor God en Christus?’
Die mensen zíjn er, het is daar de man die de universele bezieling voelt en
beleven wil, en daar is het de moeder. En wanneer die levens niet in elkaar
gaan, wanneer u zegt: ‘Ik moet dat niet’ ... U hoeft het niet eens te zeggen,
maar wij, de wereld, de ruimte ziet het, voelt het: ik moet dat niet, ik wíl die
sentimentaliteit niet. Maar u staat stil!
U gaat eens mee, u gaat met elkaar mee; u geeft zich over, u verliest niets,
u wórdt alleen maar wat. U krijgt uw fundamenten te zien. Líg dan neergeknield. U wílt niet leren, u wílt geen geluk. U vraagt en smeekt om liefde,
maar u krijgt het niet, u gééft er niets voor.
U moet eerst willen neerliggen, ga toch neerliggen voor een mens. U hebt
Christus, u hebt Golgotha, u bent geen toerist meer. Het toerisme in Jeruzalem is te beleven in uw hart, in uw maatschappij, in uw dagelijkse dingen,
want de waarheid en de ónwaarheid zal u zeggen: ja, hier behoeft ge nog niet
te komen. U te verbeelden dat u iets wil doen en u doet het niet, u kunt het
niet, dat ziet de maatschappij. Iets af te maken van het kind dat u toebehoort,
dat hóórt God, dat voelen de wetten, u neemt onmiddellijk het licht van de
ruimte weg en u verduistert uzelf! U ligt daar niet neer; u rent, u vliegt, u
slaat het leven dag en nacht! U hebt nu maar te aanvaarden en te bewijzen
wat u kunt. Toen Christus aan de apostelen vroeg: ‘Wilt ge Mij volgen?’ toen
deden zij dat door hun eigen gevoelsleven, maar er waren er miljoenen die
wílden dat niet eens. Elk woord – heb ik u verklaard – is afbraak óf opbouw.
De ondankbaarheid in de maatschappij – dat kunt u zó in u opnemen –
dat zijn reeds bergen. Maar dankbaarheid voert u tot de welwillendheid, de
dankbaarheid voert u tot het gezegende ik, het waarachtige woord, het blijde
aanvaarden, dat ‘ik ben met u één en ik ben van haar, en zij is van hem, van
mij.’
U hebt een eigen gestalte, u hebt een persoonlijkheid gekregen en die persoonlijkheid moet tot de ontwaking worden gevoerd.
Wanneer begint u neer te liggen voor de Tempel van de Moeder, als man;
en de moeder voor haar scheppende bezieling, voor haar rechtvaardigheid,
haar liefde, haar Jeruzalem?
Christus ... Híj is het waarvoor wij leven en sterven! Hij is het die het
licht van de ruimte verzekerde door Zijn bloed; ja ... maar ge zult het door
uw dáden tot Zijn leven terugvoeren, elke gedachte is een druppel. Wat wilt
u, wanneer begint u? Het gaat er niet om, om u een pak slaag te geven. Ik
wil mij leegschreien voor uw leven, zeggen wij, ik wil stérven voor u, ik wil
álles doen, maar wanneer ge zegt: ik moet het niet, dan sta ik en staan zij,
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dan staat Hij machteloos en kunnen we niets bereiken. Bééf dan eindelijk
eens onder uw hart, bezwijk door een goede daad! Ge wilt altijd maar weer
bezwijken door onrechtvaardigheid, ondankbaarheid, onbegrijpen. Bezwijk
dan eens door waarachtige liefde, en God komt tot u. Christus zit naast u op
de trappen voor de Tempel en zegt: ‘Hebt ge Mij niet gekend?’ Hij is dichtbij
u, maar Hij is óók ver weg.
Wanneer ge gelooft en ge kunt aanvaarden ... bedenk nu: u hebt een persoonlijkheid gekregen, u gaat de dingen zíén wanneer u weet: God is Liefde
...
Neem de zeven fundamentele stelsels in u op ... liefde, rechtvaardigheid,
licht, leven, liefde, moeder en vader ... Neem de Drieheiligheid: wat is vader,
wat is geest, wat is zoon? U bent als moeder óók een kind van God, u bent
als vader een Godskind.
Wórd zoon, wórd moeder, wórd zuster en broeder. Kijk elkaar nu eens
eindelijk in de ogen met menselijke waarachtigheid en u bouwt voor uzelf
sferengeluk, oneindig geluk, één-zijn.
Wanneer de moeder zichzelf mismaakt, wanneer ze snauwt en grauwt en
afbreekt, hóé kunt ge nu de scheppende kracht voor de ruimte bezielen?
Door uw moederschap hebt u ruimtelijk contact gekregen. Ge leeft in een
paradijs, in het Hof van Eden, dagelijks staat gij in het Hof van Eden, maar
... is er het waken in en tot u gekomen? Ben ik in slaap of ben ik wakker
indien de heilige inspiratie uit de ruimte tot mijn leven spreekt? Bent u wakker? Word wakker ... u slaapt! Wanneer de meester begint ... Er komt een
kind, een moeder, miljoenen problemen, er zijn mensen, er komt een moeder
achter de kist aan en kijkt in een paar ogen. ‘Ik ken die ogen’, zegt ze. ‘Waar
heb ik die ogen gezien? U bent toch niet mijn man?’
De meester laat haar spreken. ‘Komt u maar, mijn kind ...’
Een goeie, een goede moeder, een moeder met leven, met bezieling, met
het smekende gevoel van een kind, een reine, mooie, machtige gestalte. Ze
kijkt in ogen die niet van haar zijn, want die heeft ze niet gekend. Haar
man leeft ergens anders, daar in die duisternis, u bent hem ineens kwijt ...
Voelt u, ná het verkeerde staat onmiddellijk het goede, en dat ging spreken
en zegt: ‘Geef mij uw hand en ik voer u terug naar de tempels van Ra, Ré
en Isis. We hebben miljoenen levens gekend, mijn kind. We gingen tezamen
als man en vrouw door het leven. We hebben de heilige aanraking gevoeld,
hoe God zich ging manifesteren. We werden priester en priesteres en toen
kregen wij ontzag voor elkaar. Ik aanbad u ... ik keek in uw ogen, maanden
en maanden. We gingen wandelen door de natuur. De bloemen kwamen tot
ons leven, de vogels gingen zingen. Een slang, een wild dier lachte ons toe,
omdat we niets anders waren dan geluk, levensvreugde en welwillendheid.’
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Kinderen van deze aarde, tussen dit leven en dát lagen duizenden levens
en het licht van dat ene leven brak door en kwam weer tot de eigenlijke kern
toen het oorzaak en gevolg was beleefd. Voel nu eens die heilige liefde. Een
vreemd leven? Neen ... er is niemand op de wereld – dat kunnen we aanstonds aan uw leven openbaren – of ge hebt dat leven reeds ontvangen, ge
hebt dat leven reeds als man en als moeder, als scheppende en barende kracht
beleefd. U kent elkaar al zo lang, waarom neemt u die eenheid niet in u op?
Het is voor de geleerde: verliest ge uw genieschap maar, want wat hebt u
nu voor de aarde gedaan? Kanonnen gemaakt. Met die mensen behoeven
we niet te gaan spreken, en toch zijn daarin weer machtige, mooie persoonlijkheden te zien. Ze weten niet beter. Ze zeggen: ‘Ja, de mens wil tóch niet
anders, dan maar door de vernietiging naar de bewustwording.’ En daardoor – dat hebben wij u ook mogen geven, móéten geven, of u miste een
fundament ... door ‘De Volkeren der Aarde’ – dat de mens door de afbraak
naar de ontwikkeling wíl. Maar u bent eenlingen, u kunt het zélf doen. U
moet smeken om te wíllen, u moet die wil gaan versterken, elke dag zoveel
gram gevoel óp die wil om een woord maar te doen. Nee ... niet zoveel, want
u bént al een berg onbegrijpen, u bent een berg ondankbaarheid! Wanneer
knabbelt u daar iets van af? En neem maar een kleine, kleine gedachte, een
klein woordje: ik wil waarachtig zijn, ik wil beginnen. Waarmee begint u?
Altijd weer, het is zo eenvoudig om in het goede te denken, het goede te
zien. Er is niets verkeerd, ook al ziet u daar de moordenaar, de dief, ook al
ziet u daar en beleeft u daar de hartstocht, de afbraak. Alles is góéd, u hebt
er alleen niet mee te maken, ú doet het niet! Zo begint het wanneer u wilt
bezielen en wanneer u dan gaat spreken tegen uw vrouw, uw man ... Het
is geen kunst om u maar op te trekken in de ruimte en te zeggen: ‘Ja, ...eh
...eh, de maan was moeder en we waren eens in het cellenleven. En de sferen
van licht ... ik kan ze u zó verklaren, er zijn er één, twee, drie, vier, vijf, zes,
zeven en dan gaan we naar de Vierde Kosmische Graad! Puh! Wat heeft die
maatschappij te betekenen?!’
Maar u bent te lui om te dienen, u vergeet uw stoffelijke welvarendheid, u
laat uw vrouw en kinderen verhongeren, u mismaakt die levens. Dan heeft
die ruimte ook niets te betekenen, dan hebben planeten u niets te zeggen,
geen tempels, geen moeder-, geen vaderschap. U bent een onbewuste, een
schreeuwerd! U moet éérst zorgen dat uw voetstap goed is, dat u normaal
bent in de maatschappij. Wanneer u een ziekte suggereert, kan er geen beterschap komen, de wíl moet erin! U hoeft niet te rusten, dagen en maanden, de
ziekte zélf zal u ertoe dwingen. Ontzag zult ge hebben voor de waarachtige
ziekte, maar niet voor de kletspraat. Bedenk eens wat u zegt. Maak u los van
alles wat de aarde heeft. Volg geen communisme, maar ga eens naar Geth35

semane en bevoel de stilte, het karakter dat welsprekend uw leven bezielt,
verzorgt, als een vader en moeder voor u is! Maar dat doet u niet.
U hebt duizenden gedachten, een mens wordt moe van uw gepraat, niet
één waarachtig woord hoort u. Ga eens beluisteren wat de mens zegt, ga eens
vóélen wat de mens u heeft te geven, dan leert u te zwijgen. U hébt nog niets
te zeggen.
Wanneer de mensen hier willen komen om het leven te overtuigen, om
het leven toe te spreken; waarom komt u, als u voelt dat u nog niets hebt?
Dat moet u eens voor God, dat moet u eens in Gethsemane proberen, op
Golgotha! Het licht van de heilige Drie-eenheid jaagt u uit Jeruzalem! U
moet u eerst los kunnen maken van uw maatschappij. U moet uzelf kunnen
bezielen? Nee, het andere leven! Praten en praten en praten zegt niets, ik heb
het gezien ... het heeft niets te betekenen wanneer u niet begínt. U moet ééns
beginnen.
Wat hebt ge als moeder niet aan de man te schenken! Ja, zoals André het
heeft gezegd – en dan weet u dat ik dag en nacht, dat de meesters met u
zijn; dat elk woord van u, omdat u hier bent, tot de sferen van licht komt – :
U koert niet genoeg, dat is heilige verzekering. Wij koeren dag en nacht,
want we hebben ‘de vleugelen’. Wij zijn beleefd, wij zijn dankbaarheid. U
moet óns zien, om een mens te kunnen bezielen, hoe vaak, hoe bezield wij
worden indien het moederlijke gevoel onder ons hart spreekt. Dan vliegen
de orchideeën uit uw en mijn leven en díé aanvaardt de Messias. Dan komt
de dankbaarheid, dan komt het eeuwige licht, dan komt de verbroedering.
Mensen, mensen, kinderen van God, begin! Begin eindelijk en wórd bewust, wórd wakker! Indien u het niet móét, besef goed, begrijp: u leeft in
de oneindigheid. U bent universeel, u bent macrokosmisch, u hebt vaderen moederschap. Wees liefde! Begin om te leren denken ... in onze wereld,
geleerd of niet geleerd, koning of koningin, prins of prinses. Wanneer de
meester tot u komt, hij moet u tot de ontwaking brengen, dan hebt u te
zwijgen en dan bent u dankbaar. U neemt alles in u op. Eeuwen en eeuwen
gaan er voorbij voordat u het eerste woord spreekt ... en dat eerste woord is
een wet, is waarheid, is dankbaarheid, welwillendheid, rechtvaardigheid, is
liefde, leven, geest, ziel, vader en moeder, God, Christus, Gethsemane ... Ja,
het eerste woord is Golgotha.
Heb ik u even op de eerste morgen wakker kunnen schudden? Heb ik u
iets mogen schenken? Dan voer ik die orchidee naar Golgotha of ik leg hem
neer aan de voeten van een moeder, omdat ik haar eerste geestelijke kus mag
ontvangen. En díé moet u eens beleven! De kus ... elk woord ... elk woord is
nu een kus, de kus van Christus, de liefde van God! De liefde voor alles en
alles dat u door Zijn Goddelijke openbaringen geschonken werd, dat leven,
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licht, liefde is en geest, maar voor alles – aanvaard het – universele waarheid
... vóór alles! Ik gun u de stilte.
Ik dank u wel.
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De mens en zijn universum
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt de lezing ‘De mens en
zijn universum’.
Door de boeken van de meesters hebt u een klein beeld gekregen wat dan
eigenlijk voor u, hier op aarde en voor de ruimte, uw universum is.
Maar wát hebt gij daarvoor te doen om het universum voor uw leven tot
evolutie te voeren? Wij hebben daardoor de wetten van God en de ruimte te
leren kennen. De mens die zich losmaakt van de stoffelijke stelsels – heb ik
u meermalen aangetoond en mogen verklaren – begint eerst achter de kist
te denken.
Ik heb u door de maatschappij gevoerd, ik bracht u tot de werkelijkheid
voor het leven. Ik verbond u met leven en dood, met de geboorte, de reïncarnatie, met het oude Egypte, met duisternis en licht, de hellen en de hemelen,
met de Bijbel, het goede en het verkeerde wat u door de Bijbel is geschonken.
Ja, wij hebben u gevoerd naar de ‘Universiteit van Christus’, een universiteit die de wetten voor uw ziel, geest en lichaam verklaart. Wat weet de
wetenschap van al deze dingen af, ook dat is u duidelijk geworden. Wat
hebben de oude Egyptenaren voor úw bewustzijn gedaan, wat hebben zij u
geschonken? Wat hebben de tempels op de wereld voor een bewustzijn gekregen naarmate de eeuwen voorbijgingen? Hoe is de maatschappij ingesteld
op het eigen ik, het ruimtelijke bewustzijn? Men heeft van dit alles nog niets!
Men wil de wetten nog niet aanvaarden, en toch, zo nu en dan komt er een
glimp, een enkel woord van een geleerde tot uw leven, die dan verklaart dat
de mens als embryonaal leven is begonnen.
Ik voer u van de aarde weg naar de eerste sfeer, want het is dáár dat wij
de ruimte, ons universum leren kennen. U hebt op aarde geen gevoel om u
los te maken van dit stoffelijke deel waartoe gij behoort. U wílt nog niet, en
toch, gij kunt er niet aan ontkomen, want de wetten voor de ruimte ... elke
gedachte betekent een universum. Een gedachte is universeel diep, heeft fundamenten gekregen omdat de ziel afstemming vindt op God, op de Albron.
Vanuit het Alleven, het Allicht, het Alvader- en moederschap zijn wij aan
ons leven begonnen. U hebt een weg afgelegd van planeet tot planeet. U ging
door miljoenen levens naar het uiteindelijke, dat nog steeds ‘de kist’ is. U
bent gegaan vanuit het oerwoud naar een maatschappij. De rassen (zie artikel
‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) op aarde hebt ge moeten aanvaarden.
Het is geen wartaal meer wat er wordt gesproken, de metafysische wetten
wijzen u naar het eerste begin, de eerste voetstap die u als mens, als vader en
moeder hebt moeten aanvaarden.
38

De mens in zijn maatschappij voelt zich ontzagwekkend sterk en bewust.
Maar wat is het voor een bewustzijn dat de maatschappij bezit? Wat kan de
universiteit u nu schenken? Wat kan die universiteit u geven voor ziel, geest
en stof? Jazeker, het is niet de bedoeling om alles terug te voeren tot het niets.
Maar de wereld, de metafysische leer heeft u die bewijzen geschonken toen
Amenhotep, de eerste machtige priester die nu nog voor uw wereld betekenis
heeft, in het oude Egypte zijn bewustwording kreeg en hij zijn Grote Vleugelen kon aanvaarden. Toen hij achter de kist leefde en de meesters, die meesters daar, die hogepriesters hun eerste woord konden spreken, de eerste vraag
konden stellen aan zijn leven. ‘Waar bent u? Leeft u? Hebt u het gezicht? Is
er daar kleur? Is er daar gevoel? Vertel ons onomwonden, onherroepelijk de
waarheid, want gij zult sterven voor deze leer indien de leugen u overvalt, uw
leven bezoedelt.’
De tempels van Isis, Ra, Ré en Luxor hebben deze wetten moeten aanvaarden!
En dan staat de priester achter de kist, maar hij is zich levend bewust. Hij
kijkt om zich heen, hij ziet zijn universum. De beleefdheid, de eerbied die
hem overvalt, die vanuit die ruimte tot hem komt, is ontzagwekkend! En dan
komt het machtige woord over zijn lippen, maar ook hij is weer geïnspireerd.
Hij ziet een licht, hij voelt het leven om zich heen. En dan zegt de meester –
een mens die op aarde heeft geleefd, die in de ruimte leeft en daar bewust is,
die het oude Egypte een fundament heeft geschonken van en voor de God
van al het leven, een ziel, een geest, een persoonlijkheid die alleen liefde is,
om de mens op te trekken, los te maken van de stoffelijke stelsels, omdat die
persoonlijkheid zal zien dat de ziel het oneindige is, dat de geest het leven
achter de kist moet vertegenwoordigen en dat de persoonlijkheid een universele welsprekendheid zal kunnen ontvangen – : ‘Ziet u mij?’
‘Ja’, zegt dit kind, ‘waar bent u?’
‘Vraag niet dat ik mij zichtbaar maak, wíl mij niet zien, want mijn beeld
zou u neerslaan, het licht uit mijn ogen zal u neervellen. Klamp u niet vast
aan mijn persoonlijkheid, maar luister alléén naar dit woord, naar mijn gevoel, luister alleen en geef door wat ik u zeg. Wij zijn van ziel tot ziel één, wij
zijn van geest tot geest één, ons gevoelsleven krijgt universele betekenis. Ja,
gij leeft waarlijk in een universum en dat universum is uw bezit.’
Wanneer Amenhotep, de priester die zich gereed heeft gemaakt om vanuit
de ruimte een bezieling te beleven, om voor Isis zichzelf in te zetten om de
wereld te kunnen dienen, opdat God Zijn fundamenten leggen kan, krijgt
nu het eerste woord en zegt, door zijn lichaam dat daar neerligt: ‘Ja, kinderen
van de godin, ik leef, ik kan zien, ik ben mijzelf.’
Een schok is het voor allen die dit beleven. De helderzienden nemen waar
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dat die persoonlijkheid zichzelf is. De genezers zenden hun krachten uit om
dit leven te bezielen, opdat dit contact niet verbroken zal worden, want de
godin zal spreken.
Ja, voor het oude Egypte was dat nog een godin, zij hebben aan elk ding
een godheid geschonken. De meesters begonnen daar met het eerste woord,
ze legden het fundament neer om van het menselijke wezen een universeel
ik te maken.
‘Kunt gij u verplaatsen?’
‘Ja’, zegt de leerling – de meester hier, de Groot Gevleugelde op aarde,
maar tussen leven en dood de leerling – ‘ik kan mij verplaatsen.’
‘Ga dan’, is de vraag, ‘tot de ruimte en vertel ons, geef ons de waarheid, alléén de waarheid; want gij weet: het dierlijk instinct zal u vernietigen indien
de leugen, het bedrog u overvalt.’
En nu zweeft deze persoonlijkheid door de ruimte. Er is een kracht die
dwingt, die dwingend is en aan de persoonlijkheid wordt opgelegd om verder
te gaan, om zich te verwijderen van de stof.
En dan zegt de meester: ‘Los te zijn van de aarde is het één-zijn met dit
universum. Vríj te zijn van de piramide, dat daar leeft, uw gevoelsleven daar,
is het één-zijn met God.’
Ja, hij durfde niet te zeggen ‘de God van al het leven’, want het had dit
kind overrompeld. En wanneer de priester nu vanuit de ruimte, tussen de
sterren en de planeten zichzelf waarneemt en voelt dat hij een levend bewust
kind is, dan vliegt zijn uitstraling terug naar de Tempel van Isis, dan legt hij
de orchideeën van zijn hart aan de voeten van de godin. Hij legt ze neer voor
de ruimte, voor de piramide, voor de farao, voor al de priesters en de priesteressen, en zegt: ‘Ik leef, ik zweef in een machtige ruimte en ik ben mijzelf. De
welwillendheid van mijn ziel is sprekende tot u waarheid. Ik geef alles wat ik
zie en wat ik voel, want naast mij leeft het machtige ik. Ik voel deze enorme
stilte in mij komen. Mijn woord krijgt vleugelen. Ik zal zijn als deze ruimte.
Elke gedachte van mijn persoonlijkheid is dragend bezield.’
De priesters durven geen vragen meer te stellen. Zij weten niet waarvandaan deze woorden komen, maar zij dringen tot het menselijke ik door, ze
krijgen houvast aan de persoonlijkheid.
Wanneer de priester zijn welbewust ik instelt op de nevelen en op het licht,
wanneer hij ziet dat de aarde is als een sikkel, er nacht is op aarde en hij
kan stijgen boven die duisternis uit en daar het woord beleeft en voor zich
ziet, dan vallen de tranen over zijn wangen, dan bloedt zijn hart van vurig
verlangen, dan streeft hij alleen om die machtige bezieling in zich te kunnen opnemen. Dan buigt hij zich daar en ligt neergeknield aan de voeten
van zijn God, de Albron, het Alleven, de Alziel, de Algeest, het Alvader- en
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moederschap.
Na een korte tijd komen de hogepriesters zover om hun vragen te formuleren. En nu gaat het vlug, elk woord heeft nu bezieling. De schrijvers zijn
gereed, hun harten bonken tot in hun keel. Het bloed loopt over de lippen
van de Groot Gevleugelde wanneer de bezieling te hevig is en hij vanuit de
ruimte, zich al concentrerend, zichzelf bezielt. De menselijke organen kunnen die kracht niet eens meer verwerken. Men denkt aan stoornissen, maar
zij hebben honderden zittingen beleefd, zij kennen het gevaar! Zij weten ook
dat er een steun is, dat er een middel is dat hun zal dragen, dat hem kan
opvangen: de godin waakt! Zij waakt altijd.
‘Waarin ik leef, dat is licht, dat is leven en ik voel mij gelukkig. Waarin ik
leef, dat hoort mij toe’, zegt de stem van de ruimte. ‘Waarvoor wij leven, dat
zal dienen voor deze ganse mensheid. Waarin ik leef, dat ís dit licht. Mijn
gevoel zegt dat ik een deel ben van dit alles en dat ik door mijn denken en
voelen, mijn werk, mijn dienen, dit alles zal kunnen verdienen, waarvoor ik
nu mijn leven zal inzetten.’
Op deze wijze kreeg het oude Egypte de bewijzen dat er leven was na de
dood. Er zijn honderden priesters verongelukt, alleen omdat zij dóór de wetten gingen voor vader- en moederschap. Maar zij leerden de slaap kennen, zij
daalden in hun persoonlijkheid af en gingen naar die ‘kist’, ze gingen naar de
ziel, naar de geest, en in deze duisternis kwam er opnieuw leven, nieuw denken, nieuw voelen, nieuw begrijpen. Elkeen plaatste zich voor het eerste fundament. En zij wisten ook dat zij miljoenen levens hadden afgelegd en dat de
ziel achter dit leven een eigen persoonlijkheid bezit, met de ruimte als gevoel,
waarin het kind leeft, met een ruimte die door elke gedachte bezielend werd
gevoed. Elke gedachte – heeft het oude Egypte het westerse kind kunnen
schenken – is een universum. En die miljoenen gedachten hebben de kleur
van de ruimte te aanvaarden en leggen zichzelf op de weegschaal voor al die
stelsels, voor al die gedachten, al die wetten, al dat vader- en moederschap,
waarvoor gij leeft en waardoor wij die wetten als mens kunnen overwinnen.
‘Waarin ik leef’, zei de Groot Gevleugelde, ‘is een ruimte voor mij en al
het leven dat u, waarin u bent, ontmoet. Hier is de waarheid, ik ben met de
waarheid verbonden. Want wanneer ik maar even verkeerd – dus stoffelijk,
volgens úw beleven daar – denk, dan komt er duisternis om mij heen. Dat
wil dus zeggen dat mijn gedachten bezielend kunnen zijn wanneer ik die
ruimte beklim. Ik ga stap voor stap verder. Ik zie daar een wereld die niet
de onze is. Ik zie een wereld voor het dier, voor een bloem, maar wij mensen
zijn universeel, wij gaan vóór dit alles. Ik denk. En nu komt het woord tot
de godin terug.’
Ja, want wanneer dit Ramakrishna had kunnen weten, wanneer Rama41

krishna dit door zijn leven had kunnen stuwen, dan had hij het universele
macrokosmische bewustzijn gekregen. Maar hij wilde geen adept zijn, hij
was adept voor zichzelf; ook Pythagoras.
Ook al hebben zij de diepten van hun levens kunnen peilen, achter hun
persoonlijkheid leefden er miljoenen, waarvan zij zich de karaktereigenschappen en de werelden nog eigen moesten maken.
In het oude Egypte is het gebeurd. Het oude Egypte heeft de fundamenten
gelegd voor deze maatschappij, voor deze mensheid. Het oude Egypte bezit
wáárheid. Het oude Egypte, de tempels van Ré, Ra, Ré en Luxor, zij hebben
zichzelf geschonken voor de ‘Universiteit van Christus’, voor uw maatschappij! En wát zet het Westen daarvoor in?
De tempels van Ra, Ré en Isis hebben de welwillendheid van een goddelijke persoonlijkheid beleefd, zij hebben de rechtvaardigheid genoten. Ze
lagen neergeknield, ze maakten zich één met Moeder Water. Zij beleefden
het vader- en moederschap niet alleen menselijk, maar rúímtelijk diep, want
zij wisten: door de goede daden zouden zij het goede aantrekken. Zij waren
één, altijd één, met een heiligheid waarvoor zij leefden en zouden sterven.
Voor elke gedachte zette een priester zijn leven in. Voor vriendschap en welwillendheid gingen zij door het vuur. Zij lieten zich slaan en mishandelen, ze
namen het gevecht op met een wild beest, een slang, een tijger, een leeuw. Ze
waren niet angstig, voor niets, omdat zij die wijsheid wilden leren kennen,
omdat zij wilden dienen de God van al het leven – ja, later de Messias. Er
zijn honderdduizenden priesters vernietigd in die tijd. Zij waren niet angstig
om de krankzinnigheid voor een tijd te aanvaarden – niet de ziekelijke, maar
de bewuste krankzinnigheid – om een wet te leren kennen, om een wet te
ondergaan. Zij sloegen zichzelf dag en nacht, zij hebben zichzelf geremd,
bezield, bestuurd. Ieder woord werd doorvoeld en was doordacht voordat
het woord de verstoffelijking onderging. Zij hebben leven en dood getrotseerd, zij konden dat doen, omdat zij innerlijk waren ontwaakt, omdat hun
levens wilden spreken. Dát was het oude Egypte. En dat is het nog? Nee, dat
leeft nu in het Westen! Er zijn achtendertig-, negenendertighonderd jaren
voorbijgegaan, en nog staat de maatschappij voor het levend dode ik van het
westerse kind. Een universiteit heeft het Westen opgetrokken, maar van dit
universum weet men niets.
Nóg is de mens voor het eerst op aarde, het kind dat nu geboren wordt,
heeft nog niets beleefd. Klaar en rein komt dit kind vanuit God, vanuit de
Albron naar de aarde en wanneer het leven zeven, acht, negen maanden is,
begint het reeds te vloeken, dan begint het vader en moeder reeds uit te
schelden, dan ziet men narigheid en afbraak. En wanneer het kind twee,
drie, vier jaar is, dan heeft het de maatschappij reeds in bezit. Dan wordt de
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maatschappij, dan wordt vader en moeder en zusjes en broertjes worden al
getrapt. En dat kind is goddelijk, dat komt zo vanuit de Albron? Dit leven
heeft nog nooit een leven gekend? Na achtendertighonderd jaren leeft het
westerse kind nóg in duisternis. De parapsycholoog wordt blind van zijn
universiteit gestuurd. (Van) Mozes wordt aanvaard dat hij met God heeft gesproken. De Bijbel begint met onzin, want de schepping was reeds miljoenen
jaren oud voordat de schrijvers het eerste woord kónden schrijven.
Is dat het universum dat de God van al het leven u te schenken heeft?
Wanneer een priester élk woord op de goddelijke, ruimtelijke weegschaal
moet leggen en zichzelf in de harmonie moet voeren, hoe is het dan mogelijk
dat een God, die dan liefde moet zijn, kan haten? Wordt uw maatschappij nimmer wakker? Wilt ge doorgaan in deze onbewuste wereld? Wilt ge
verdergaan om het leven af te breken, te vernietigen? Leeft ge alleen maar
voor uw kringetje, uw maatschappij en wilt ge uw universele geluk bewust
vernietigen?
Wat heeft men in het oude Egypte voor het westerse kind van deze tijd
gedaan, wat hebben die priesters daar gekund? Hoe hebben zij gediend, hoe
hebben zij gewerkt, elke dag, elk uur? Wat hebben zij gedaan voor u, voor
de ruimte, voor al de volken op aarde? Zij hebben piramiden gebouwd. Wat
zegt dat stuk steen daar? Men maakt zich druk over de piramide. Jazeker, het
is een stoffelijk fundament. Het is de méns, die niet alleen dierlijk, stoffelijk,
geestelijk, maar ruimtelijk, ja góddelijk is; de mens en zijn universum als een
stuk brok steen vertolkt.
Maar wat doet u? Wanneer begint u te bouwen aan die menselijke piramide? Neerzitten en luisteren? Vliegen door de ruimte, het is geen kunst
indien u die gave bezit. Maar wat maakt gij u voor uzelf, voor uw man en
uw vrouw, uw kinderen, eigen? Wanneer begint ge te denken zoals het oude
Egypte dat heeft gekund? Jazeker, het boek ‘Tussen Leven en Dood’, dat in
uw handen is gelegd, voert míj naar het oude Egypte terug, omdat we dáár
de heilige waarachtigheid mochten leren kennen. We hebben daar liefde beleefd, onze harten hebben daar geslagen. We waren waarachtig, we wilden leven, we wilden sterven, want een dood is er niet. Wanneer we daar neerzaten,
neergeknield aan de voeten van de godin – ja, dat is het moederschap, dat is
de liefde, het licht, het leven, de geest, de ziel, uw persoonlijkheid – neerliggend aan die persoonlijkheid, om dan eindelijk eens onze harten te kunnen
openen om een waarachtig beeld te ontvangen ... een kus ...
Wanneer begint u neer te liggen? Wanneer begint ge om aan uw universum te bouwen? Want gij zijt eeuwigdurend en goddelijk! Elk verkeerd
woord rukt u van die goddelijke ankers. Iedere afbraak brengt u duisternis!
Begin bij die fundamenten en voer uzelf naar de eerste sfeer, de wereld van
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waarheid, de wereld van rechtvaardigheid, de wereld van begrijpen, de wereld van op te kunnen vangen, om alles in u te kunnen opnemen, rijkelijk en
bewust, natuurlijk als een kind, volwassen als mens, maar vooral als vader en
moeder, tot die liefde onder uw harten bonkt, klopt tot in uw keel. Ja, zink
dan eens in elkaar, wil het universum uit uw borsten stralen, wilt gij de eerste
fundamenten kunnen leggen voor hierna.
Wanneer daar de menselijke liefde ons overviel, dan zei de hogepriester:
‘Gij begenadigde, ga verder en aanstonds zult gij zijn als het licht van dit
leven ... een bloem.’
Wanneer wij en wanneer gij door de farao werd ontvangen en onze mooie
gewaden onze persoonlijkheden sierden en wij die tempel binnenkwamen,
dan lag toch de ruimte aan onze voeten, dan had dát instinct geen betekenis,
want wij overvleugelden hem en waren gereed om te antwoorden, maar wij
werden ontvangen.
De godin zei: ‘Ga tot hem en bewijst hem wat ik u heb geleerd.’ Ja, dat
kwam uit de mond van een priester. ‘Gij Groot Gevleugelde, meet u met de
farao. Gij zult weten welke antwoorden gij hem zult schenken.’
En dan kwamen de strikvragen, we werden door woorden gekastijd. We
gingen niet regelrecht tot de persoonlijkheid, tot het menselijke ik. Nee, dat
ging eerst door het hyena-instinct en dan bewandelden wij een leeuwenkuil,
we gingen door het leven van een slang, om eindelijk plaats te nemen voor
de mens. Maar intussen hadden wij die woorden te beleven, we moesten een
analyse maken in de seconde die ruimtelijk diep was, ja, die een universum
kon omvatten.
En dan lagen wij neergeknield aan de voeten van een farao, een koning,
maar een mooi kind, want hij had ons lief.
‘Vertel mij op deze morgen’, of op deze avond, ‘welke ogenblikken gij hebt
mogen beleven met de godin van Isis.’
En dan kwam de grote adept, de Gevleugelde ... en daar zat de koningin,
de prinsessen, het hof, de hogepriesters, de raadsheren, gereed om het woord
op te vangen van de mens die weet, de mens die wijsheid bezit, de mens die
een eenheid beleeft met planeten en sterren. Ja, een godheid is dat, en zo
werd hij ook aanvaard. Dan straalden de ogen van de opperpriester het licht
van de ruimte uit: nu zouden zijn kinderen spreken! En in de ruimte waren
er miljoenen, wisten zij, die deze woorden zouden opvangen, neerschrijven.
De godin had gezegd: ‘Elk woord, elke gedachte die u gaat verstoffelijken,
die neem ik in mijn leven op: ik ken u! En wanneer gij aanstonds sterft, dan
zal ik u al deze dingen als fundamenten laten zien; ge staat dan voor uw eigen
recht, maar ook voor uw ónrechtvaardigheid.’
‘Geef mij een beeld van uw leven, geef mij een beeld van de ruimte. Wat
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hebt gij in deze week, in deze dagen geleerd?’
Dan kwam de hogepriester, die gaf het woord aan de Groot Gevleugelde.
‘Wanneer ik uw leven moet toespreken’, zegt de Groot Gevleugelde, ‘dan
is dat voor mij geluk, dan is dat voor mij de zaligheid om het uitstijgend, uitdijend te bezien, en dan weet ik, dat ik mij als een waarachtig mens aan uw
persoonlijkheid heb te geven. Waarin ik was, daar was het licht, ik vertoefde
daar boven de piramide, ik zag vanuit die wereld naar het hoogste punt op
deze wereld, ik voerde mijzelf terug tot dát ogenblik toen ik nog níét had
gedacht.’
‘En was er daar leven en was er daar licht en hebt gij daar kunnen liefhebben?’
‘Ja’, zegt de Groot Gevleugelde, ‘daar is er licht en ook daar is er liefde en
ook daar is de welwillendheid en de rechtvaardigheid. Ja, daar is álles.’
‘En hebt gij ruimte?’
‘Ja, wij hebben ruimte. Alles hierboven, alles waarin wij leven brengen wij
tot verstoffelijking; nee, wij gaan daarin over en wij leggen ons daar neer om
te leren denken hoe die eenheid te kunnen ontvangen.’
Er zijn duizenden boeken geschreven over de wetten, over het leven van
het oude Egypte, maar van, over de verbinding, het één-zijn, daarvan weet
het Westen nog niets. Dat is dat machtige geschenk dat nu in uw handen ligt
en ‘Tussen Leven en Dood’ heet. De mens voor het Westen die nog iets voelt
van dat oude instinct – dat wij, dat u, dat gij, dat elkeen in het oude Egypte
hebt moeten aanvaarden – komt nú tot geestelijke ontwaking, komt nu tot
de sferen van licht of tot de duisternis. En nu ligt er een kloof tussen het oude
Egypte en het huidige stadium waartoe gij behoort. De maatschappij van nu
heeft er nog niets van, heeft zich nog niets eigen gemaakt van wat dáár – zei
ik u zo-even – de priesters hebben gekregen, wat voor hen, voor de honderdduizenden, waarheid was. Dat kan het psychologische kind, uw universiteit,
nog niet aanvaarden. En toch, sindsdien gingen er zoveel honderden jaren
voorbij, nóg staat het westerse kind op een dood punt; de geestelijke wetenschappen kunnen niet verder. En dit alles is wetenschap, dit is een geestelijke
wetenschap, die u vanuit de ‘Universiteit van Christus’ wordt geschonken,
dat uw universum is.
‘Een mens reïncarneert niet’, we weten het niet. ‘Een mens is slechts, is eerst
voor nu op aarde gekomen, wij hebben met dat oerwoud niet uit te staan.’
‘Mozes sprak tot God. De Heer zei: “Mozes, ga en vernietig die mens.”’
Wij weten hoe Mozes heeft geleefd; maar vóórdat dit alles begon – dit
zijn de profetieën voor uw leven, voor uw maatschappij, voor het westerse
bewustzijn – was de schepping reeds miljoenen jaren oud!
U kunt zich niet vrijkopen door de Christus te aanvaarden; u zult Hem
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beleven! U kunt niet als een toerist naar Jeruzalem, u zult er komen als een
universeel adept. U hebt zich daarvoor te buigen, u hebt neer te knielen aan
de voeten, niet van de meesters, maar voor het goddelijk gezag, waarheid,
rechtvaardigheid en welwillendheid, de menselijke liefde, of u krijgt nóóit
uw universum in handen. Wórd waarheid, wórd liefde, word rechtvaardigheid! Begin nú, want aanstonds dan hebt gij niets meer te vertellen en dan
wordt het veel en veel moeilijker. Aanstonds staat gij voor uw naakte ik en
hoe wilt gij dan de waarheid betreden, indien er geen dorsten in u is? Wilt
gij waarlijk dorsten, wilt ge waarlijk het universum in bezit nemen? Let dan
toch op elke gedachte!
Wanneer ge met mij achter de kist het leven betreedt, dan voer ik u naar
een waarachtig mens en dan staan we opnieuw voor de Tempel van de Waarheid, voor de tempel van uw moeder- en uw vaderschap en dan kunt ge uzelf
zien. Want het is een levend gebouw, u bent het zelf. Het is uw universum,
want nu hebt ge verstand van al de wetten die door de God van al het leven
zijn geschapen. U aanvaardt onmiddellijk dat ge op de maan zijt geboren, en
ge weet ook, ge kunt het voelen, waarom die maan gestorven is. Het ligt niet
ver van uw leven vandaan, die maan die leeft onder uw hart, u bent het zélf.
Het is uw moederschap, het is uw vaderschap. Wat voelt ge voor de moeder
en hoe is uw gedachte? Straalt uw leven uit, gelijk het vaderschap voor de
ruimte, de zon, altijd en eeuwig doet?
Dáár staat uw tempel: de fundamenten die u hier hebt gelegd. Dat was
alleen mogelijk door uw goede gedachten, uw daden. Gebeden hebben geen
betekenis, want gij zult u de wetten van de ruimte eigen maken, te bidden
voor de mens die moet sterven, dat alleen evolutie is; luister nu goed: ge zult
achter de kist leven of ge zult teruggaan naar de aarde en dan verbinden wij
u met de wereld van het onbewuste, de wereld vóór de geboorte. Gij zult
door dat alles fundamenten leggen, die alleen worden aanvaard wanneer ze
door de waarachtigheid van uw innerlijke leven zijn bezield. Zij staan voor
u, zij zijn vast, het is een stof die de ruimte kan dragen en we zien de wegen
die naar dit machtige gebouw voeren. Ja, er zijn erbij die duizenden wegen
bezitten, want deze mens staat op aarde ook voor elkeen open. Eén verkeerde
gedachte – geloof het toch – en uw Isis, uw Ré, uw Ra, uw Luxor, uw ruimte,
uw universum stort in!
Wat gaan wij doen? Wat is de bedoeling van dit leven, wat is de bedoeling
hier te zijn in de menselijke maatschappij?
Maak u los van al die hardheid, die afbraak, die vernietiging, stel eisen
aan uw persoonlijkheid. Wanneer u hier niet wilt dienen, aan de overzijde,
achter de kist, daar spreken wij zo niet meer tot u. Er is er niet één die zich
uitslooft, die bezielend tot u komt om uw leven los te maken van de stof. U
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bent nu geest, u hebt nu elk woord te aanvaarden, u hebt u te buigen voor elk
woord: elk woord is nu een wet. Wanneer ge die wet niet aanvaarden kunt,
dan krijgt ge tevens geen fundament. Een woord is een wet en een wet is een
fundament voor uw universiteit. Die omvat dit universum?
Nee, er is meer! U gaat hoger en dieper, u gaat naar de Vierde, de Vijfde,
de Zesde en de Zevende Kosmische Graad. Daarvan wist het oude Egypte
niets, geen Socrates, geen Plato, geen Aristoteles, geen Pythagoras, daarvan
wisten zij niets. Dit komt eerst nú tot uw leven. Nu is het mogelijk om u
de waarheid, de macht van de ruimte te schenken, om u op te vangen en
te zeggen, toe te roepen: doe het zo niet, doe het anders! Doe het beter, doe
het eenvoudiger, maar wees wáár, wees lief! Eén verkeerd woord – geloof het
toch – en uw universum stort in, gij breekt dat alles weer af. Blijf in die stilte,
in die harmonie voortleven. Word denkende, word voelende en bouw aan de
eerste fundamenten voor uw leven achter de kist, voor ‘tussen leven en dood’.
Begrijp: gij zijt een universele persoonlijkheid, elke gedachte maakt deel uit
van uw universum. U bent een tempel, heb ik u gezegd.
De eerste treden worden neergelegd voor rechtvaardigheid; een andere
trede, die nog deel uitmaakt van de eerste, is het welwillende gevoel. Wanneer wij daar op die fundamenten staan, dan hebben wij te maken met een
waarachtig ik; dit leven ís waarheid en dan gaan wij verder, of die fundamenten waren er niet. En nu is het ganse geheel als het universum, de tempel die
wij voor de mensheid moeten bouwen, waarvoor gij nu de wijsheid ontvangt,
want dat is de bedoeling.
En dan legt gij u eerst neer, ge gaat uzelf verkennen: ‘Ben ik dat?’
Ja, dat bent ú. Doet u aan kunst, dan zult gij uw reine kunst weer in uw
tempel terugzien. En hebt ge vriendschap voor de mensheid, dan hebt ge
daar de kamers, de karaktertrekken, de ruimten voor die vriendschap; u kunt
de mensen ontvangen, u zet de mensen neer in een machtig prieeltje. Ja, u
ligt als de bezitter neer aan de voeten van dit leven en u bent dankbaar dat
u deze levens kunt helpen, helpen om te dragen. Een kind, een cel, een deel
van uw bloed, een deel van het licht van uw ogen is er ontwaakt en betrad
de sferen van licht, dat kind heeft een eigen tempel opgebouwd. Dan leeft
u reeds in de eerste sfeer. Ja, dan bent u daar, dan bent u werkelijk bewust,
dan bent u een machtige persoonlijkheid, maar dan weet u dat het Oude
Testament de mensen op aarde vervloekt.
En dan weet u ook dat Christus op Golgotha niet heeft gesmeekt: Mijn
Vader, hebt Gij Mij verlaten? Dat bestáát niet! Dat is een onwaarheid!
Ge weet nu dat ge miljoenen levens hebt afgelegd en dat ge een deel waart
van al de volken. U was ook in het oerwoud. Gij hebt deel uitgemaakt van
het eskimose bewustzijn (zie artikel ‘Mens of ziel’ op rulof.nl). Ge was dok47

ter, ge was geleerde, ja, u bent duizendmaal niets geweest. Het koning- en
keizerschap interesseert u niet meer, om rechter te gaan spelen, dat doet u
niet, want u kunt hier in deze onmenselijke bewustwording, in deze onmenselijke maatschappij geen rechtvaardigheid toepassen, omdat u die rechterlijke macht hebt te aanvaarden door het bedrog.
Wanneer ge voor uw universum staat, dan is ook Christus aanwezig. Hij
laat zich zien, Hij zegt tot u: ‘Eindelijk hebt ge de eerste trede bereikt en zult
ge nu naar de aarde terugkeren om de mensen van al die onwaarheid los te
slaan? Of zijt ge nog steeds in staat om Mijn bloed, Míjn bloed te drinken?’
Wanneer het hoofd uit de zevende sfeer – ook een godin – naar uw leven
afdaalt, dan wordt dat een gelukzaligheid. De meesters verdringen zich aan
uw leven om u te mogen opvangen, om u een hand te mogen geven, om u
mee te nemen door de ruimte en te zeggen: ‘Kijk, wij gaan terug naar de
maan, daar zijn wij geboren.’
Wij dalen af in het embryonale stadium, we gaan door het visstadium, we
gaan het uiteindelijke beleven voor de planeet. Zoals ook de aarde een eigen
toestand heeft mogen opbouwen, zoals ge eens los zijt gekomen van haar
zelf, maar dan hebt ge de kringloop der aarde en voor deze ruimte volbracht.
‘Denk eraan, mijn woord is wét!’ zegt de meester. En wat is een wet? U
bent geboorte, u bent vader en u bent moeder; u hebt duizenden, miljoenen
levens afgelegd. Dat hebt gij nu te aanvaarden, of u komt er nooit ... ‘Of ik ga
heen, u krijgt dan mijn woord niet meer.’
Wij kunnen niet neerzitten en wachten; u moet dorsten, u moet willen,
u moet uzelf tot de bezieling voeren, eerst dan staat Jeruzalem voor u open.
Dacht ge waarlijk achter de kist aanstonds zómaar Jeruzalem te kunnen beleven? Dacht ge waarlijk zómaar Golgotha te bestijgen? In vijf seconden, in
twee dagen hebt ge uw liefde al vergeten.
Wij kennen de menselijke maatschappij. Vandaag is alles ruimtelijk bewust
en bezield en morgen heeft het geen betekenis meer en dan stort dat geheel
weer in. Het kan u niets schelen wat er aanstonds geschiedt? Dan zult gij in
dat niets-kunnen-schelen leven, maar dat is een narigheid, dat is ellende, dat
is een mist, dat is een land van haat, een wereld van vernietiging. Wilt u dat?
Het menselijke universum omvat miljoenen graden en wetten. Het menselijke universum is het uitspansel waarin gij leeft. Ja, het heeft contact en
afstemming op de Albron. Voer uw gedachten tot de Albron, het Alleven,
het Allicht terug, en u krijgt liefde. U vraagt om liefde? U smeekt om een
beetje liefde? Zet u dan duizend, dúízendmaal in, zet uzelf duizendmaal op
macrokosmische afstemming in; niet op het menselijke, want dat heeft nu
geen betekenis.
Word, word, word geluk ... nee, bent het! Wees liefde ... nee, word het, zijt
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het in alles, in alles, in alles ... wilt gij uw weg gereedmaken om aanstonds
verder te kunnen gaan.
Wat is het menselijke universum? Wat heeft het oude Egypte voor uw
leven te betekenen? Waarvoor hebben al die groten op aarde gediend? Zet u
zichzelf nimmer een gifbeker aan uw lippen? Durft gij nimmer de waarheid
in u op te nemen? Drink uit deze bron, want ge drinkt van de goddelijke
schepping. Eet dit brood en aanvaard het, het zal u nooit misselijk maken,
want het is het brood des levens.
Toen Christus op aarde leefde, door de weilanden ging met Zijn apostelen
... door de korenvelden ... toen stond Hij zo nu en dan even stil ... En dan
wisten de apostelen maar niet wat Hij voelde, wat er in Zijn leven afspeelde.
Toen het te lang duurde en Johannes dacht: nu kan ik wellicht een vraag stellen en hij Christus vroeg: ‘Meester, bezeert U iets?’ toen zei de Messias: ‘Ja,
Johannes ... omdat gij mij die vraag stelt, Johannes, doet ge me pijn. Waarom
liet ge me niet in deze stilte? Ik was één met het koren, één met Moeder Aarde. Ik gaf Mijn ziel vleugelen. Ik vloog even terug tot het goddelijke Al van
Mijn Vader. Waarom liet ge Mij niet even in deze stilte? Wanneer Ik neerzit,
Johannes, weken en maanden ... zult ge dan de kracht bezitten, het volle
vertrouwen, dat er met Míj niets is? Want Ik kan niet ziek zijn. En indien Ik
ziek zou zijn, indien Mij iets zou hinderen, Johannes, dan behoort het Mij
toe en zal Ik het dragen en zal Ik het verwerken. Ik zal ermee op gaan, Ik
zal ermee doorgaan, door de nacht naar de dag, maar wanneer Mijn leven
moet spreken, zal Ik spreken en wanneer Ik de wetten van Mijn Vader moet
verklaren, dan geschiedt het vanzelf.
Nee, Johannes, wanneer ge Mij ziet en Ik staar in de ruimte of Ik kijk in
de bodem, Ik raak Moeder Aarde aan, dan ga Ik in dit universum, dan daal
Ik terug tot dat vanwaar Ik kwam.’
Maar kom ... ‘Kunt gij dan niet even een uurtje met Mij waken?’ hoorden
de apostelen later en later, maar toen stonden ze reeds voor het gevaar. Ja,
toen stonden zij voor afbraak. Nu schreiden er enkelen, waarom zij zich niet
volkomen hebben kunnen overgeven. Waarom hebben zij dat niet gekund?
‘Kunt gij dan geen uur met Mij waken? Nee, kunt ge Mij niet een uur alléén laten! Denkt ge waarlijk dat gij het recht bezit Mij altijd te overrompelen
door uw niet-vertrouwen, uw wanbegrip?’
Ja, zo stormde het gevoelsleven van de Messias naar Jeruzalem, naar de
volkeren der aarde, naar het Joodse ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’
op rulof.nl). Hij wist!
Wat beleeft het westerse kind in deze tijd – 1949 – van Jeruzalem, het
waarachtige leven van Christus? Niets!
‘Gij hebt onze zonden weggenomen’, zo bidt men nu. ‘Gij hebt ons door
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Uw bloed verzekerd van het geluk.’ Jazeker, dat zou de mensheid wel willen,
die fundamenten lossen aanstonds op!
‘De Volkeren der Aarde’ hebben u het beeld gegeven dat aanstonds die
katholieke macht breekt, dat er geen verdoemdheid is en dat gij alleen liefde
zult zijn en gij elke stap zult moeten verdienen door uw persoonlijkheid in te
zetten voor de wetten van God, voor de wedergeboorte, voor uw vader- en
uw moederschap, voor liefde, leven, licht, vertrouwen.
Gelooft u mij niet? Ben ik dan nóg altijd een satan komend uit Jeruzalem?
U had Pythagoras eens moeten horen. U had het reine van Ramakrishna
eens moeten voelen. Veertien dagen na zijn uittreding, na zijn belevenissen in
de wereld van zijn geest, kon dit kind eerst spreken. En dan vloog het bloed
over zijn lippen en dan waren zíjn apostelen angstig dat er met de meester iets
zou geschieden. Dan stond hij op en zei: ‘Láát mij toch, láát mij toch sterven,
ik wil sterven voor deze massa. Een publieke vrouw heb ik lief, want zij is
moeder. Waarom kijkt gij zo minderwaardig naar dit leven, heeft zij iets misdaan? Waarom remt ge dit bewustzijn? Waarom breekt gij die fundamenten
weer af, die ik door die wijsheid heb mogen leggen?’
Is dat de gang naar Jeruzalem? Die behoort ú. Dat is allemaal voor het
Westen. Het westerse kind kan ook die eenheid beleven, ge kunt ook voor
Ramakrishna spelen, ge kunt wéér het oude Egypte ondergaan.
Leef dan, beleef dan, ga op in leven en dood, maar weet: daarachter hebt
ge nieuwe bezieling, daarachter betreedt ge de nieuwe ruimte. De mens en
zijn universum is gereedgemaakt voor de goddelijke bewustwording. Iedere
gedachte wil een universum zijn, want elke gedachte vertegenwoordigt u
weer in het goddelijke Al. Gij zult daar regen, wind, vuur, water (zijn). Elke
wijsheid van de ruimte leeft nu onder uw hart, elke gedachte verbindt u met
het ruimtelijke vader- en moederschap, met licht, leven en liefde.
Toen Ramakrishna zijn leven mocht beëindigen, toen ving ik hem op. Hij
keek mij aan toen hij ontwaakte en zei: ‘Nu weet ik het. Ik heb altijd tijdens
mijn uittredingen een stem gehoord. U liet zich niet zien, meester.’
‘Nee.’
‘Dat bent u. Heb ik fouten gedaan, heb ik fouten gemaakt?’
‘Die hebt u niet gemaakt, maar wij hadden u tot het Al kunnen voeren, u
weigerde beslist! U wilde zélf beginnen. Nee, u had moeten aanvaarden een
Groot Gevleugelde te willen zijn en u werd het; ja, voor déze ruimte.’
En toen voerde ik hem terug, terug naar de allereerste openbaringen, zoals
ook Christus de apostelen terug heeft gevoerd toen zij hun stoffelijke leven
hadden volbracht, en betraden wij de wereld van vóór de schepping.
Dáár legde Ramakrishna zich neer en zei: ‘Mijn God, mijn God, ik heb
U verlaten. Ik heb het niet gewild, ik was te dom, te eigenzinnig. Ik wilde
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het zélf zijn, ik wilde zélf iets beleven, ik wilde alles zelf doen. Nee, ik had
mij moeten laten leiden, ik had mij moeten láten bezielen, eerst dan komt de
goddelijke kracht tot mijn leven en eerst dan bezielt Gij het deel van uzelf.’
‘Open u, geef u volkomen over en aanvaard eindelijk eens’, kwam er uit de
ruimte, ‘dat híérin de waarheid leeft.’
Ramakrishna ging na zijn dood door de ruimte en is nu nog bezig. Pythagoras ... Socrates ... U moet Socrates eens zien, die is dag in dag uit bezig, hij
is op weg, hij is op reis, hij leert nú eerst de wetten van God kennen. Anderen
gaan naar de aarde terug, omdat de universiteit van uw maatschappij nog
geen bewustwording bezit, u bent nog straatarm. Een leven achter de kist
aanvaardt men niet, een tempel van Gene Zijde heeft geen betekenis. Maan,
zon en sterren, ja wat zou dat, wat heeft dit alles te betekenen?
Ú bent het! Die ruimte heeft God voor uw persoonlijkheid móéten scheppen, of gij zoudt nimmer een ruimtelijk bewustzijn ontvangen, u bent een
deel van Zijn Godheid. U bent licht van Zijn licht, leven van Zijn leven, kern
van Zijn kern, vader van Zijn vaderschap, u bent deel van Zijn liefde. Hij
heeft u dit universum geschonken om Hem in het goddelijke Al te vertegenwoordigen als vader en moeder.
Hoe leeft u nu, wat dóét u ervoor? heb ik u altijd gevraagd. Dat smeken
wij u, omdat wij weten hoe armzalig ge zijt achter de kist. Want ge kunt het
daar niet meer doen met uw bloemen, ge kunt het daar alleen doen met uw
woord, met uw wijsheid.
Begin om u te buigen voor uw liefde, bezie de mens als een goddelijk deel,
en wanneer de haat, de afbraak tot u komt, ga dan weg. Doen wij ook. We
willen met die afbraak niet te maken hebben. Afbraak en vernietiging interesseert niemand, geen bloem, geen plant, geen mens die de waarheid bezit
en zich de wetten van de ruimte eigen heeft gemaakt.
Wórd waarheid, vragen wij u altijd opnieuw. Wórd bezieling. Begin nu!
Over vijf minuten bent u in onze wereld en dan móét u beginnen, of u wilt
die narigheid, dat alleen-zijn aanvaarden? Wilt u de ruimte inzenden tot
Christus en zeggen: ik ken mijzelf, ik ben sterk genoeg om op eigen benen
te staan?
Nog geen uur, nog geen tien minuten kunt ge over uzelf waken, dan begint
ge reeds te smeken: ‘Waar zijt ge, waar bent ge dan? Waar zijt ge geweest?’
Ge kunt alleen niets, ge wilt altijd gedragen worden. Maar zó zijn de wetten niet ontstaan. Ge zult eerst de wet, het leven moeten dragen, in uw handen moeten opnemen, en eerst dan zult gij gedragen worden. Dan is de wet
liefde.
U vliegt, u krijgt vleugelen, ja, u leeft in rust, in weldadigheid. Elke gedachte is een kus van de ruimte, is een fundament, is een zon, is menselijke
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waarachtigheid! Wanneer ontwaakt het menselijke ik voor ruimte en tijd?
Jazeker, achter de kist zult ge weer uw tijd beleven, ook al zult ge aanvaarden
dat er nimmer meer nacht is, indien u het licht bezit. Dan is er geen tijd
meer, ge leeft in een oneindigheid. Ge kunt waarlijk duizenden eeuwen op
één plaats neerzitten en toch leven. Ge kunt al zittende, luisterende – maar
met volle overgave – kunt ge het goddelijke woord ontvangen. En nu moet
u eens zien hoe mooi, hoe machtig, hoe liefdevol een mens is. Nu kunt ge
zien dat het universum afstemming vindt in het menselijke organisme. Nu
weet ge dat de kern Gods in u is en dat die kern het universum voor uw leven
heeft geschapen.
Ge zijt nu een deel van dat hart. Nee, ge zijt het geworden! Ge klopt altijd,
ge slaapt nimmer in, ge zijt altijd wakend, ge betreedt een vast voetstuk.
Met nonsens, met de afbraak wilt u niet meer te maken hebben. U weet dat
miljoenen mensen voor deze ruimte, voor uw geluk, voor de Messias zijn
gestorven. Want ge wílt Christus beleven, ge wílt de Messias in u opnemen,
ge zult Zijn kruis dragen. Dat is uw eigen bewustwording, uw bewustzijn,
uw liefde voor de ruimte ... tot het Al. Dat alles behoort u toe indien ge wilt
dragen, indien ge wilt beginnen.
De mens en zijn universum vindt u op aarde terug in elke levensgraad.
Elke gedachte – zei ik u – is een deel van dat universum en brengt gij als
mens door uw vader- en moederschap tot bewustwording.
Lees de boeken van de meesters, maar maak u de wetten eigen. Begin nu!
Begin eindelijk om te vechten, om te dienen en begin eindelijk te aanvaarden. Zeg tot uzelf: indien ik opensta, zal God, de God van al het leven mij
bezielen en zal ik waarheid ontvangen.
Word waarheid, word licht, word leven, maar zijt liefde! Bouw aan uw
universele bewustwording!
Mijn zusters en broeders, tot over veertien dagen.
Ik dank u.
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De mens en zijn God
Goedemorgen, mijn zusters en broeders.
Wij beginnen vanmorgen met de voortzetting van de serie lezingen die ik
u wil geven. Deze heet en draagt de titel ‘De mens en zijn God’, met andere
woorden: gij en uw godheid.
De vorige lezing bracht u naar het oude Egypte, waar wij een tijdlang
neerlagen, geknield aan de voeten van de godin. De tempels van Ré, Ra en
Isis brachten u tot het menselijke denken en voelen ten opzichte van maatschappij, leerstellingen, gevoelsleven, uw persoonlijkheid, ruimte, Christus
en God. De tempels die op de aarde zijn opgetrokken, gaven u een beeld hoe
de mensheid deze voorbijgegane eeuwen heeft volbracht, heeft beleefd.
Vanmorgen leggen wij fundamenten voor de volgende lezing en komen
langzaamaan terug tot de menselijke maatschappij, úw denken en voelen,
om eindelijk na deze lezingen vast te stellen dat ge goden zijt.
Het woord leggen wij vast voor de toekomst. Ge krijgt profetieën en hierdoor kan aanstonds de maatschappij aanvaarden, dat te allen tijde de meesters, de ruimte, tot het menselijke kind van Moeder Aarde hebben gesproken.
Toen God zich openbaarde, toen Hij begon aan de verstoffelijking van
Zijn leven, was dit voor uw eigen persoonlijkheid. Het is God die zichzelf
gestalte gaf om zich door het leven te laten vertegenwoordigen. Door de elementale wetten, de wetten voor harmonie, voor de wedergeboorte, vader- en
moederschap, voor de ruimte, voor Zijn goddelijk karakter zijn deze fundamenten gelegd en werden daarna zichtbaar.
De Albron is het, waardoor al het leven is ontstaan. Hoe de maatschappij
is ingesteld op de Albron, de Alziel, het Alvermogen, het Alleven, het Allicht,
het Alvader- en moederschap, dat tenslotte, uiteindelijk alleen door de liefde
vertegenwoordigd wordt, zal u aanstonds duidelijk worden. We willen nu
eindelijk doordringen tot het goddelijke woord, opdat de mensheid eens zal
ontwaken. We zullen doordringen dat elke kern uw eigen vonk is. We zullen
fundamenten leggen, opdat gij zult zien dat elk mens een deel van uw goddelijke persoonlijkheid móét zijn en dat gij aan dat leven zult werken. In de eerste plaats om uzelf tot die goddelijke bron, die goddelijke evolutie te voeren.
De Albron is het, aanvaard dit – vóórdat de scheppingen begonnen, – die
de eerste levensaura uitzond. Dat was een eenvoudig plasma, een aura die
men protoplasma noemt. Nevelen werden het later en daarna, na eeuwen,
wolken, verdichte massa, die veranderde, en eindelijk, na zoveel miljoenen
eeuwen, tijdperken, een goddelijk gewaad heeft aanvaard; en dat werd het
licht, het goddelijke licht. We leren nu dat God een persoonlijkheid is als
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licht.
In die ruimte, in die onmetelijkheid was er niets. Die aura heeft zich kunnen verdichten en verstoffelijken, ook al is dit nog goddelijke substantie, het
is ontstaan, geboren uit de óérbron en die óérbron kon denken en voelen. Die
zichtbare gestalte werd bezield door een goddelijk denken en voelen, dat is
voor de ruimte de Almoeder. Aanstonds, later dan wordt het u duidelijk dat
die Albron God heeft gemanifesteerd. Hierdoor leert gij als mens op aarde
uw godheid kennen.
De eerste verschijnselen die wij in de ruimte mochten waarnemen, waren
die allereerste fundamenten die door de goddelijke Almoeder werden gelegd.
Wat de natuur nú nog in dit leven naar voren brengt, schept en baart, dat
is uit die Albron ontstaan, dat waren gedachten, dat was een levensfluïde.
Wanneer u dit vast kunt houden, wanneer u zich kunt indenken in deze stof,
dan voelt u dat alles uit het Aldenken is geboren. De metafysische leer legt
fundamenten en de geleerden zijn thans al zover om aan te voelen en te aanvaarden dat vanuit die íjle ruimte alles is ontstaan; óók God en gij als mens,
het dier en Moeder Natuur.
Toen die ruimte het goddelijke gewaad, het lichtende gewaad had aanvaard – dus vanuit die duisternis, vanuit dat niets, zoals ik zei, dat miljoenen
eeuwen, tijdperken heeft geduurd – was God nu een lichtende persoonlijkheid. Die gestalte was te zien, ook al waren er nog geen mensen; de Albron
wist: Ik heb Mijn gewaad lichtend, verlichtend geschapen, Ik ben licht geworden. En dát licht is een goddelijk harmonisch stelsel, een fundament voor
de goddelijke bron. Aldus, de Albron legde fundamenten voor de goddelijke
persoonlijkheid.
Als u dit kunt aanvoelen, dan moet u begrijpen, dat wanneer gij – wij keren aanstonds, later tot het menselijke denken en voelen terug – dat gij door
elke gedachte en vanuit elk punt uw goddelijk wezen bezielt, een fundament
geeft. En dan kunt u aanstonds, wanneer we de maatschappij betreden, uw
taak in de maatschappij voor alle karaktereigenschappen kunt u zélf vaststellen, want dát is de bedoeling van de meesters: om uw goddelijk denken en
voelen tot evolutie te voeren. Dát is de bedoeling. Eerst dan wordt ge mens,
bewust mens, en dan leren we de graden zien van deze persoonlijkheid. Wij
voelen de stof, wij voelen de dierlijke, de voordierlijke, de grofstoffelijke, de
stoffelijke graden, en daarna beleven wij de geestelijke vitaliteit, de geestelijke
mentaliteit, waarna we de sferen van licht als ruimten van licht betreden en
waarin gij als mens uw persoonlijkheid ten opzichte van het goddelijke Al
terug zult voeren en leren kennen en daarna hebt te aanvaarden.
God, de Albron legde in de allereerste plaats het eerste fundament neer
en dat was wérking. In die onmetelijkheid kwam er werking en die werking
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ging zich, zóú zich verstoffelijken, dat waren de nevelen, dat werden de wolken, na al die tijdperken door zien wij die evolutie. U kunt het aanstonds
weer beleven wanneer gij achter de kist zijt. Dan neemt het goddelijke gezag
u aan uw hand en voert u tot dat eerste fundament en hebt gij dat te aanvaarden. En dan zien we dat licht ... Gods. Toen dat uiteindelijke stadium kwam,
had de Albron zich te splitsen.
De mens op aarde vraagt zich af: wat is nu goddelijke splitsing? De mens
belééft een goddelijke splitsing, het is het baren voor de moeder, het scheppen voor het mannelijke gezag om zich te geven en te dienen voor de moeder,
waarna het nieuwe leven komt. Dat ogenblik is er nog. U zult door deze
zittingen, dit een-zijn met de goddelijke wetten aanstonds beleven dat u een
goddelijk profeet zijt als mens en het goddelijke gezag door de wetten, door
uw menszijn, door uw vader- en moederschap vertegenwoordigen zult. U zult
geen minderwaardigheidscomplex meer bezitten, u zult groot zijn en ruimtelijk bewust, gelukkig, welsprekend en welwillend. De Albron was dit, die de
eerste gedachte voor het scheppingsplan uitzond en dat is ten opzichte van
al het leven waarin ge nu zijt het goddelijke baringsproces, het moederschap.
Dit licht dat de Albron vertegenwoordigt, is Algoddelijk, omdat dit uit het
Alvermogen is geboren en nu een eigen evolutie zal voortzetten. Wanneer u
deze stilte voelt, wanneer u dit licht beziet, sluit dan uw ogen, en de gelukzaligheid van en voor dit openbaringsproces spreekt onder uw menselijke hart.
Er zál iets geschieden op dit ogenblik, jazeker! Hoe moet dit evolutieproces
voortgaan, hoe zal dit Almoederlijke gezag zichzelf vertegenwoordigen?
De wetten in de natuur, de wetten van de ruimte die verklaren ons thans
dat dit God zal zijn als een lichtende gestalte, als een persoonlijkheid van
licht, niet meer, niets minder, maar ín die bron, in dat leven, daarin zult ge
aanstonds kunnen zien en aanvaarden, is álles aanwezig. U begrijpt: we gaan
schrede voor schrede verder. Vanuit dit licht moeten wij terugkeren naar de
aarde. En nu begint het: fundamenten voor de toekomst, profetieën!
God splitste zich, nu dit is God, een lichtend wezen. Deze onmetelijkheid is gevuld door Almoederlijk voelen en denken, gekristalliseerd door een
goddelijk gewaad als licht, waaruit aanstonds een nieuw leven geboren moet
worden en dat is de zon als de scheppende kracht. Nu kunt ge onmiddellijk
uw woordenboek terzijde leggen, want nu is de zon vader, Alvaderlijk bezield
en moet ons als mens verklaren of wij deze machtige openbaringen als mens
aanstonds onder onze harten zullen dragen. God splitste zich in dit oneindige, nu komen wij reeds met de God van al het leven in aanraking. Wij
staan vóór Hem, Hij moet zich splitsen en verdelen omdat de schepping wil
beginnen. Vanuit de God kreeg u nu reeds een eigen zelfstandigheid – want
dit licht ís zelfstandig, dit is een wereld, is een ruimte, dit is denken, dit is
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voelen, dit is waarheid, dit is harmonie, dit is rechtvaardigheid, welwillendheid, liefde, gelukzaligheid – ruimte, alles is ruimte!
De Albron zegt: ‘Mijn kind, ga en splits u. Doe wat ik deed, vermenigvuldig u, laat u zien. Ga verder, u móét verder, keer terug tot het moederschap.
Keer terug tot mij, waarin ik leef, hier in deze duisternis, waarin toch alles
aanwezig is, dat ons later, wanneer we het goddelijke Al betreden als bewuste
persoonlijkheden en als mens, zullen zien dat die goddelijke fundamenten
voor úw leven als goddelijk principe zijn gelegd, en dan spreekt het goddelijke gezag tot uw leven en uw eigen verkregen persoonlijkheid.’
Ja, de Albron sprak tot hetgeen de mens heeft geleerd en als God mocht
leren kennen, als een kind van haar hart.
De Almoeder zei: ‘Ga in de ruimte en vertegenwoordig mij, ge zijt ziel van
mijn ziel, leven van mijn leven, ge zijt moeder van mijn moederschap. Ge
zult vader zijn opdat ge zult scheppen, maar ge zult mij vertegenwoordigen
in harmonie! Elke wet zult ge beleven volgens de wetten die ik u gaf en waardoor ik mijzelf kon manifesteren.’
Wij behoeven hier niet lang bij stil te staan, want dit licht splitste zich in
de ruimte. God was dit nu; als een lichtend gewaad splitste Hij zich in miljarden deeltjes en er kwamen lichamen tevoorschijn. Maar er kwam duisternis,
omdat miljoenen delen licht namen van dat Albron ... van dat Almoederlijke
instinct, van die Albron die gevend, dienend, harmoniërend was, opdat het
leven zou voortgaan, opdat die persoonlijkheid zou beginnen die zelfstandigheid te vertegenwoordigen. Toen kwam de macrokosmos, het heelal waarin
gij leeft en u aanstonds duidelijk zal worden. God splitste zich. Nu staan wij
voor een God, voor een openbaring. Dus ontstaan uit de Albron, de Almoeder, het Alvermogen zien wij een gebeuren ontstaan: een ruimte die verdicht
is, een ruimte die niets anders is dan licht, maar dat licht bezit alles en wordt
ons duidelijk naarmate wij de stoffelijke werelden betreden. Wanneer wij de
stoffelijke werelden betreden dan staan wij nu voor een wet die Albronnelijk
is bezield, Alwetend is bestuurd. Die gedachte móét zich verstoffelijken en
zal tot het Alstadium moeten terugkeren om daar de Albron als stoffelijk
wezen of als geestelijke persoonlijkheid te vertegenwoordigen.
Dat is de bedoeling van de Albron en hierdoor kwamen de eerste openbaringen tot zelfstandigheid. Dat eerste denken was een zelfstandigheid, want
dat denken bracht leven, werking voort. En die werking werd een nevel,
een nevel een wolk, een wolk veranderde weer, er kwam steeds meer kracht,
steeds meer evolutie. Wij leren daarin zeven overgangen kennen en eindelijk
werd het licht en dat licht splitste zich weer in miljarden deeltjes en dat werd
de macrokosmos, het tweede stadium.
Het volgende stadium voert ons onmiddellijk naar het moederschap, van56

uit de Albron ontstaan voor de macrokosmos en dat is de maan als planeet
en de zon als scheppende kracht. De Albron is vader en moeder en uit die
Albron moet dat vader- en moederschap verstoffelijkt naar voren treden, wil
God, wil die Albron zichzelf kunnen vertegenwoordigen.
Die maan, een groot machtig deel van dat goddelijke gewaad, begint tot
werking. Die delen hebben alles beleefd in dat voorstadium. Dat noemt de
aarde, noemt de Bijbel de goddelijke openbaringen? Nee, dit zijn de goddelijke openbaringen voor u, voor de ruimte en voor alles. De Bijbel heeft
een openbaring tot stand gebracht en beschreven, ontleed, bedacht, bevoeld
vanuit een stoffelijk menselijk denken. Nu beleeft u die bron vanuit het goddelijke denken en voelen, en nu kunt u aanstonds vaststellen dat ge los zijt
van de Bijbel, en kunnen we aanstonds ontleden wat waar is en wat onwaarheden heeft gebracht, omdat de mens die deze dingen heeft beschreven de
scheppingen, de allereerste Almoederlijke openbaringen niet heeft gekend.
Dat moet u duidelijk worden en daarvoor zijn deze serie lezingen. Dat u
eindelijk grond krijgt, dat u eindelijk een fundament krijgt waar ge altijd
en eeuwigdurend op kunt staan, op kunt voortbouwen, opdat de goddelijke
persoonlijkheid tot uw maatschappij, ruimte, vader- en moederschap, leven,
liefde, licht en vertrouwen zal spreken. Eindelijk zult ge de Grote Vleugelen
die u door het Almoederlijke gezag zijn geschonken, gebruiken!
De maan begint. De maan verdicht zich, verruimt zich, er komt leven, er
komen nevelen, er komen wolken in dat stadium, in dat ene lichaam en zien
wij dat het moederlijke gezag reeds voor de ruimte een eigen zelfstandigheid
ín die ruimte heeft aanvaard. Duidelijk? Die ruimte is goddelijk bezield, die
moeder is een afscheiding van de Albron. Duidelijk? Aanvaard het, de maan
is goddelijk bewust leven. Bewúst, want bewust is die kracht uitgezonden,
bewust kwam er verandering. Dat bewustzijn zette zich voort, het ene leven
bouwde het andere op: de verschijnselen die naar voren traden, kon men die
zelfstandigheid schenken.
En eindelijk, wanneer we ... We blijven niet stilstaan bij dat eerste vaderen moederschap, maar gij moet aanvaarden: dáár zijn wij ... daar zijn wij als
mensen tot ónze zelfstandigheid gekomen. De maan begint, dat macrokosmische lichaam begint om zich te verdelen. Ik zei u, er komen nevelen, er
komen wolken, er kwam een afscheiding, de splitsing gaat voort, dit is een
geboorte. De wetenschap kan reeds aanvaarden dat wij mensen in het embryonale leven zijn ontstaan. De maan bracht embryonaal leven voort, al het
leven begint in het allereerste stadium, het Al-embryonale bewustzijn. Houd
dit vast, leg dit neer als een fundament waar u op staat. Eindelijk gaat ge
beweging voelen, een zekerheid – wat de bedoeling is.
We krijgen nu ... wat in het oneindige gebeurde, geschiedt reeds in deze
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kleine ruimte. Nu is de maan maar een kleine ruimte, het lijkt veel, het is
groot, maar het is maar een kleine ruimte. U zult aanstonds zult u begrijpen
en kunt u aanvaarden dat dit ganse universum, hoe onmetelijk dit ook is,
slechts een vonk is van de Albron, een deeltje maar. U hebt veel meer, u krijgt
nog meer als mens, waardoor uw godheid naar voren treedt!
Aldus ... de maan begint aan haar eigen evolutie, hetzelfde proces wat wij
zo-even nu – door deze verklaring – voor de Almoeder, de Albron hebben
gezien, hebben gevolgd. De maan heeft geen andere wetten. De hele ruimte,
alles in die ruimte waarin die wetten leven dat is ... dat leven is afgestemd
alléén op vader- en moederschap. En vader- en moederschap is evolutie, is
werking, alleen maar werking. Er moet beweging komen. En wat zien we nu?
Vanuit de kern, het hart van dit macrokosmische lichaam – u houdt nu die
maan vast, die leeft onder uw hart, dat bent u zelf – scheidt u iets af en komt
er nieuw leven tot stand, er komt nieuw bewustzijn. Het is een embryonaal
leven, een vonkje scheidt zich af. Door die verdichtingen weer, die wij in de
ruimte hebben waargenomen, komt er nu nieuw leven. Daarmee is, daardoor
is de schepping begonnen. Het vader- en moederschap uit de Albron beleefd
en ontstaan, heeft zich nu reeds in deze ruimte voortgeplant. Die ruimte is
moederlijk en vaderlijk bezield en wanneer we straks het huidige stadium
betreden, dan is er niets en niets anders in de ruimte dan vader- en moederschap, dit is uw ganse universum. En dan blijkt het dat het vader- en moederschap, uw vrouw-zijn en man-zijn, uw moederlijke kracht, uw scheppend
vermogen, het allerheiligste is dat gij als mens in uw handen bezit en dat zo
minderwaardig wordt beleefd ... zo nietig ... zo armoedig ... want nu stellen
we aanstonds de fouten vast, we zíén de afbraak. We omzeilen de Bijbel,
we gaan door de wetten van Moeder Natuur regelrecht naar het goddelijke
hart voor uzelf terug en betreden wij op macrokosmische afstemming uw
goddelijk bewustzijn, uw goddelijk gevoelsleven, uw goddelijk karakter, uw
goddelijk vader- en moederschap, uw goddelijke liefde, waar het om gaat! En
dan kunt u zien hoe gij uw eigen karakter nu reeds tijdens uw leven op aarde
kunt bezielen en tot de evolutie kunt voeren.
De maan begint, er komen afscheidingen, er komt embryonaal leven.
Miljoenen cellen hebben reeds de eerste dood beleefd. We beleven daar het
uiteindelijke stadium en was nu voor dat cellenleven een verdergaan. Die cel
verbindt zich zoals de goddelijke bron, de Almoeder, het heeft bedoeld en
gééft zich aan het andere leven ... Wat de Almoeder uitzond, geeft dat celletje
aan een andere vonk; een splitsing komt er tot stand, want in deze splitsing
leeft weer die zelfstandigheid. De cel als embryonaal leven heeft reeds een
goddelijke, universele zelfstandigheid gekregen. Voelt u dit? Die cel geeft
zichzelf aan het andere leven en dóór die afscheiding – voelt u, het openba58

ren, het moederschap, het vaderschap – komt er nieuw leven tot stand.
Ik heb u hier vanmorgen verklaard en eigenlijk ontleed hoe die cellen zichzelf hebben kunnen geven. Die cel móést een aanraking beleven en een afscheiding. Die cellen die hebben zich aaneengesloten, ze groeiden tezamen
en evolueerden, dus nu niet voor de ruimte, maar evolueerden nu voor vaderen moederschap, want ze beleefden nu de goddelijke splitsing. Ze beleefden
nu een openbaring.
Een openbaring wil dus zijn: de geboorte, het geven van een stadium, het
geven van denken en voelen van uzelf aan het andere leven. Dat geschiedde;
die kern, die cel, dit nietige celletje is Almoederlijk bezield, het vermogen van
die Albron is in die cel aanwezig. Er is niets méér, dus in dat ogenblik ... op
dat ogenblik was de menselijke cel – dit wordt de menselijke cel – reeds Almoederlijk bezield. Hierin leeft alles, hierin leeft uitdijing, hierin leeft de wil
om zich te openbaren, hierin leeft de wil hóé dat zal geschieden. De kracht,
het denken, het voelen, het vermogen is in die cel aanwezig.
Dit is de goddelijke kern, deze kern is vanuit het goddelijke stadium, de
Almacht, die Albron ontstaan. Ik móét dit onder uw harten neerleggen, dan
krijgt ge fundament, want dit is het fundament voor de lezingen, aanstonds
wanneer wij de maatschappij – uw denken en voelen in de maatschappij –
bezielend beleven, wanneer we aanstonds voor de godheid Socrates komen
te staan, voor de ‘goden’ der aarde, juist uit de tempels van Ré, Ra en Isis,
waarvoor ik de eerste fundamenten heb mogen leggen, in opdracht van de
meesters, in opdracht van uw Christus, de Christus ín u. Daarvoor was die
eerste lezing.
Die cel nu, mijn kinderen, die álles bezit, zal zichzelf tot een menselijk stadium voeren. En nu hebben wij te aanvaarden en nu kunt u de fundamenten
leggen, de fundamenten voelen, opdat de wetenschap, de dokter, de bioloog
nu reeds aan uw leven kan verklaren: já, wij mensen zijn in de wateren geboren. De eerste fundamenten zijn door God in de wateren gelegd. Maar daar
zegt uw Bijbel niets van, daarover heeft de Bijbel niet gesproken en zal u aanstonds duidelijk worden, want dan stellen wij goed en kwaad vast. Een God
van haat? Maar een Vader van liefde, die ons bezielt, die ons bezielend heeft
opgenomen om Zijn goddelijk vader- en moederschap te vertegenwoordigen!
Mens der aarde, voelt aan wat dit alles tot uw leven heeft te zeggen. Voelt
aan dat de maan het moederlijke gezag is voor de ruimte, waarvan uw astronoom de wetten nog niet kent. Eindelijk zal dit woord tot de mensheid
doordringen en dan zijt gíj het, dan is het úw godheid die dit alles vertegenwoordigen móét en kunt. Dan is er geen minderwaardigheidsgevoel meer,
dan zijt ge stralend en gelukkig en dat zult gij niet voor mij, maar dat zult gij
voor de meesters (doen), en daarna zenden de meesters het door tot Christus,
59

en Christus tot de Albron terug, dat gij zegt hier in dit leven: ‘Já, wij kunnen
aanvaarden en zullen nu beginnen om eindelijk onze persoonlijkheid voor
die goddelijke kern in te zetten’, want dat is de bedoeling.
De maan begint; er komt waarachtig cellenleven tot stand en dat cellenleven beleeft een uiteindelijk stadium, dat dan voor u op aarde als mens
de dood is, die er niet is. (De ziel van) die cel komt in de wereld van het
onbewuste, een wereld die niet bewust kan zijn, omdat dit cellenleven een
voortplantingsproces heeft te aanvaarden. Dat cellenleven heeft een evolutie te ondergaan om zich naar het menselijke stadium te brengen; allemaal
fundamenten! Er is nog geen bewuste astrale wereld, die leren wij eerst later
kennen. Ik voer u vanzelfsprekend ook eventjes in de kosmologie, waarnaar
gij verlangt, maar ik zal rekening houden met de kleine kinderen, met de
kinderen die voor het eerst dit alles beleven en aanschouwen. Ik zal het voor
u aanschouwelijk maken, we zullen stilstaan op dat ogenblik dat veelzeggend
is voor het huidige stadium, uw persoonlijkheid in het nu.
De eerste dood, dat was het beleven van, het geven van scheppende kracht
en barend principe. Toen dat was geschied, toen dat voorbij was, zonk die
cel terug tot het niets; nee, tot het vorige om zich gereed te maken voor het
nieuwe stadium, meer was er niet nodig. Alles wat dat leven daar kreeg was
ervaring. Die cel zweefde daar door die wateren; dat leefde, dat nam de levensadem doordat die afscheiding kwam, dat werden de wateren, dat was een
waterschap, een vermogen, een ruimte die u op uw hand kunt dragen. Zo
diep was de maan, dat gij de maan op dit stadium in uw handen kunt nemen
en kunt zeggen: ‘Kijk, hier heb ik nu de goddelijke schepping in handen.’ Die
ruimte was niet meer dan de palm van uw hand, want in ... – u kunt dieper
gaan, we kunnen teruggaan – want in die onzichtbare cel ligt toch weer het
uiteindelijke macrokosmische stadium vast. Het zegt dus niets? Het zegt alles! Daarin begint het goddelijke scheppen en baren.
We komen nu dus al vanuit de Albron tot God, een vertegenwoordiging
van de goddelijke Albron en voor het goddelijke stadium en beleven we reeds
dat er een nieuwe zelfstandigheid is geboren: de mens, de menselijke cel. De
maan zou het menselijke embryo baren en scheppen. Vanuit de macrokosmos zou dit geboren worden en de macrokosmos – dat blijkt later en wordt
u duidelijk – zal het embryo, de microkosmos, dienen. De macrokosmos
is voor de micro-, die (waaruit) u als mens, Moeder Natuur en alles is ontstaan. Legt deze fundamenten in uw hart. Wereld, mensheid, aanvaardt dit.
De macrokosmos heeft de microkosmos, heeft die wereld geschapen, heeft
die wereld opgebouwd. Het is ontstaan vanuit de Albron, door goddelijke
openbaringen naar een nieuwe wereld, een nieuwe zelfstandigheid. Hierdoor
kwam er nieuw leven, dat is de maan! Twee principes – houdt u nu vast –
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twee wetten leren we kennen, die Algoddelijk zijn bezield en die altijd vóórgaan. Dit zijn de allerheiligste wetten die wij als mens aanstonds zullen leren
kennen en dat is: vader- en moederschap.
Dit celletje vanuit die maan, dat maanleven, die astrale bol, goddelijke
plasma, krijgt een eigen zelfstandigheid te zien en te beleven en geeft zich:
er komt nieuw leven, er komt een afscheiding door die cel, die ene cel geeft
iets af, de andere cel ook en nu krijgen we nieuw leven van twee bronnen,
uit twee bronnen ontstaan. De ene bron is nog niet scheppend bewust, de
andere ook nog niet, maar er is alleen maar een splitsing geboren, een voortplantingsproces. En u ziet het, die cel bezit toch in wezen alles wat ook de
ruimte heeft leren kennen, waardoor ook de ruimte is ontstaan, waardoor wij
God als licht zagen.
Die cel nu ... deze twee cellen gaven iets van dat eigen leven, door die
aanraking. Die aanraking bracht nieuw leven voort: weer een cel. Een kleinigheid van dit leven scheidde zich af voor het andere en nu rukten die twee
cellen zich los. Het uiteindelijke stadium kwam, die afscheiding splitste zich
weer vanzelf, precies zoals nu nog het kind, na het groeiproces in de moeder,
vanzelf rustig op tijd klopt in de moeder en zegt: ‘Doe de deur open, ik wil
geboren worden, ik ben klaar.’ En dan krijgt u het eerste gekraai van het
nieuwe leven en dáár was het een zuchtje. Daar was het een blij gevoel van
een wet te hebben beleefd. Dat leven kon nog niet denken, dat kon nog niet
voelen, dat was alleen dierlijk bewustzijn. U noemt dat dierlijk, u vergelijkt
dit niet met het dier in de natuur, dat was alleen nog maar werking, maar
er was reeds bewustzijn, want dat cellenleven had toch maar het verstand
om zich met een ander leven te verbinden. Waarom? Waarom moest die cel
naar dat andere leven, waarom zweefde dat leven dan niet voort en bemoeide
zich nergens mee? Nee, dat leven zou een wég bewandelen, dat leven had te
evolueren en zocht eindelijk dat andere vonkje op en vermenigvuldigde zich.
Dat leven sloot zich aan het andere aan, het sloot zich als het ware op, het
voelde de drang om iets van zichzelf te geven. Dat is de schepping, dat ligt
nu nóg in u en dat kunt u in de natuur ... dat zult u aanstonds zien, later
wanneer we zo ver zijn, dan ziet u dat allemaal weer in de natuur terug. Maar
dit zijn de goddelijke fundamenten! Die Albron is in dat leven aanwezig, die
stuwing is werkelijk bewust bezield. Dat leven kan er niet aan ontkomen. En
wanneer dit voorbij is, mijn zusters en broeders, dan is dat leven volbracht,
dat is de daad, meer is er niet. Wat dat leven heeft geleerd is alleen te leven
daar, te werken, door het water te kruipen. Als u dit met uw eigen, met uw
menselijke ogen nu zou kunnen zien, dan hebt u een versterking nodig van
miljoenvoudige kracht om die cel, dat eerste embryo te kunnen waarnemen,
zo onzichtbaar, zo ijl is dat eerste leven, en toch bezield door de Albron.
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Al de merkwaardige goddelijke, menselijke, dierlijke, natuurlijke eigenschappen voor licht, leven, liefde, waarachtigheid, harmonie vinden wij in
die cel terug en dat blijken dan later de goddelijke fundamenten te zijn voor
uw menselijke persoonlijkheid. Dat is het universele karakter. De Albron
zal nu tot ontwaking worden gebracht en dat bent ú, dat hebt u, dat zal ik
u bewijzen.
Die embryo’s, die werking ... Doordat die nevelen kwamen – begrijpt u
dit, houdt dit nu even vast – doordat die nevelen kwamen, was dit reeds een
verstoffelijking. En omdat die cel dat kón ondergaan en die scheiding kwam,
liet het leven, het eigenlijke leven – daar gaat het nu om, u komt straks tot de
vraag: wat is nu leven, wat is ziel, wat is geest? – dat liet die stoffelijke kern
los.
Die stoffelijke kern was baring en schepping, en toen dat beleefd was,
kwam er een inzinking. Men voelde die vonk, die zien wij, u ziet die later,
die is nog zo in beweging en die ziet u eindelijk tot rust komen. U ziet die
horoscoop voor u, u ziet die film voor u, u kunt dat leven volgen, u kunt u
verbinden aanstonds als mens, wanneer u de sferen van licht hebt betreden.
Dan kunt u één zijn met die cel en die cel voert u tot het uiteindelijke stadium en komt er rust ... rust. U ziet het, ineens ligt dat leven stil, er is geen
beweging meer, dit is de dood.
De cellen ... Nu gaan we even mee, we gaan kijken wat er gebeurt. Toen de
laatste trekkingen ... de laatste werking, de laatste kracht die die cel beleeft
is het ‘niets-zijn’. We hebben ons één gemaakt met dat leven en toen vóélden
wij die rust als mens, bewust denkend als mens; zo leert u de goddelijke
openbaringsprocessen kennen. Op de maan zijn nu nog miljoenen mensen
bezig om alleen dat eerste cellenleven te beleven, want hierin liggen miljoenen wetten. We leren aanstonds zien hoe zich de zintuigen voor de mens hebben geschapen. Hierin ligt de dood, het leven, de liefde, het goddelijke gezag,
de harmonie, de evolutie, wedergeboorte, álles ligt nu in die cel vast, ligt aan
dit leven vast, in die cel leeft dat. Dat zullen wij door deze lezingen vastleggen en beleven, waardoor gij uw eerste goddelijke openbaringen voor u ziet.
Dat is nu de bedoeling van de meesters, van Christus, van God. Uw godheid
zal spreken, uw godheid móét zich nu voor deze maatschappij openbaren.
Die cel gaan we na, voelt u, ik verbind u met de wet en dan geef ik u een
korte verklaring – nu weer terug (naar waar meester Zelanus was gebleven),
houd dit vast, weer terug – opdat de dingen tot uw leven, tot uw karakter
zullen spreken.
We gaan terug, die stilte voelt u ... Die cel, die eerste stoffelijke cel scheidt
zich en het innerlijke leven, dat is dus de goddelijke bezielde kern, vanuit
het ogenblik ontstaan toen de Albron nog moest beginnen, nietwaar – hebt
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u dit? – dus die cel, na het een-zijn van deze levens, maakte zich vrij, kwam
in een andere wereld. Die was dus, die is nu onzichtbaar, die is er ergens, de
stoffelijke wereld is dáár, dat celletje leefde daar en kon zich verbinden, die
aanraking geschiedde, die zelfstandigheid is er reeds. Die zelfstandigheid
voert ook dat leven, toen die daad, dat scheppen en baren was volbracht, naar
die andere wereld terug. En dat is de wereld die afstemming heeft op de goddelijke kern, de Albron, waardoor het Alplasma zich kon verstoffelijken, zich
kon vergééstelijken, want dát is het woord, de verstoffelijking kwam eerst
later. Hier zijn dus nu al werelden ontstaan, zelfstandigheden van werelden;
de stoffelijke wereld, door de maan tot stand gebracht en nu het embryonale
stadium voor de ziel. Die kern is nu de ziel, een deel van God.
Maar wat heeft dit deeltje, nu de maan is begonnen, nu wij dit embryonale leven ondergaan, wat heeft dit deeltje, deze vonk nu reeds in handen
gekregen doordat de Albron zich manifesteerde? In de eerste plaats een eigen
zelfstandigheid als vonk, een aanraking. En die aanraking wil zeggen: vaderen moederschap, dus door goddelijk vader- en moederschap kreeg die cel
uitdijing, evolutie. Duidelijk? Heel duidelijk.
Dus de Albron, het protoplasma, de Almoeder wilde zichzelf geven aan
een nieuw leven en dat is nu deze cel; dat heeft de maan in handen gekregen.
De maan nu als macrokosmische moeder en als eigen zelfstandigheid kreeg
de mogelijkheid in handen om zich te splitsen. Dat leventje, de splitsingen
die zij tot stand bracht, kreeg, had en bezat dezelfde werking, hetzelfde gevoel, de macht, de glorie, de gelukzaligheid, de welwillendheid, de harmonische wetten als elementale bevruchtingstoestanden gezien en beleefd. Dat leven hier had alleen maar werking meegemaakt, had een volgroeiing beleefd,
nietwaar, tot het uiteindelijke. Alleen maar groeiing, leven ... maar dat was
reeds, dat blijkt nu later, ondervinding te zijn.
Dit zult u aanstonds zien, dat dit de ondervinding is, het openbaren is,
waardoor de menselijke cel ál de wetten, ál de gedachten van zijn goddelijke
ik leert kennen. En dan kunt u aanstonds ... dan moet u aanstonds duidelijk
zijn, dan móét u weten dat u door élke gedachte uw goddelijke persoonlijkheid bezielt ... of vernietigend afbreekt, waardoor dan het kwaad, de haat, de
vernietiging is ontstaan. Maar waardoor wij – en dat is het essentiële belang
voor deze fundamenten – vaststellen dat gij uzélf afbreekt en dat gij uw
goddelijke persoonlijkheid vernietigt, omdat gij haat, afbraak, disharmonie
liefhebt en aanvaardt. Dat is de bedoeling nu van deze lezingen, dat willen
de meesters, dat wil Christus, dat wil uw godheid, dat dít naar voren treedt
en waardoor gij rustig, machtig en gelukkig uw leven hier op aarde kunt
voortzetten. Want ik kom uiteindelijk tot uw menselijke persoonlijkheid en
dan help ik u denken. Dan leren wij denken, denken, denken, waardoor u
63

door André reeds wordt onderwezen en hij zijn zittingen, zijn lezingen aan
uw leven heeft kunnen schenken.
We laten dit nu los; dit is het tweede stadium op macrokosmisch gebied.
Vanzelfsprekend kunnen wij stil blijven staan in de allereerste openbaringen
voor de Albron, maar dat duurt te lang. Dan zou ik twintig lezingen moeten
geven en dat is niet nodig. Ik neem aan, doordat gij de boeken hebt gelezen,
dat ge nu eindelijk leert denken en kunt denken om dit van elkaar te onderscheiden.
(De zielen van) die eerste cellen nu, mijn zusters en broeders, die zich losmaakten – dat waren op dat ogenblik miljoenen cellen – kwamen in een andere wereld en kwamen daar tot rust, ze wáren reeds tot rust. De afscheiding,
het uiteindelijke dus, dus het uiteindelijke voor dat gróéiproces – dat is een
groeiproces – dat is nu een natuurlijk beleven en aanvaarden, meer is er niet.
Het andere, het latere denken en voelen als mens, dat komen wij vanzelfsprekend in deze ruimte menselijk tegen. Menselijk zullen we dan beleven hoe de
mens zichzelf tot het denken en tot die werking heeft gevoerd, heeft gebracht
en daardoor zijn fundamenten heeft kunnen leggen. En dan blijkt het dat
elke gedachte een fundament is, een steen is voor uw goddelijk gebouw als
een tempel gezien. Dan bént u een tempel; ja, voor vader- en moederschap en
dan gaat u beleven hoe heilig, hoe machtig, hoe diep, hoe goddelijk bewust
uw gedachten kunnen zijn. En dan bent u niet meer zo speels met woorden,
dan bent u niet meer zo speels en zo hard en zo ondoordenkend met uw
gedachten. Dan gaat ge juist op uw gedachten letten en dan zegt ge: ‘Een
mens is een goddelijke gestalte.’ Dan eerst gaat ge het vader- en moederschap
waarderen en nu spreekt de menselijke kus tot uw hart. Dan krijgt ge de
rechtvaardigheid voor de ruimte te zien en te beleven en dan gaat ge voelen
wat die rechtvaardigheid als Albron-instinct tot uw levens heeft te zeggen.
We gaan verder.
Het tweede fundament is dat (de ziel van) de cel zich vrij heeft kunnen
maken, in de wereld van het onbewuste komt en daar rust; maar terugzinkt
tot het niets, tot het alles, tot het vorige stadium, de Albron. Dus die cel komt
in de bron terug, waardoor en waarvanuit die cel tot het leven is begonnen.
Maar nu is er nieuw leven ontstaan. Dat nieuwe leven, wat door die twee
levens, die twee celletjes, is geboren, dat heeft dezelfde werking en zal zich
aanstonds verbinden en dan volgt er een nieuwe splitsing; en dat gebeurde.
Nu moet u luisteren, goed luisteren, en vooral degenen die die vragen hebben gesteld. Honderden malen heeft de mens zich hier ingedacht en komt
er niet uit. Nu staat en valt Blavatsky, nu valt de Bijbel, nu gaat elke leer van
de aarde omver, omdat we u met het goddelijke ontzag, het gebeuren, het
geboren-worden vertegenwoordigen.
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Als u dit goed voelt ... Nu krijgt u een goddelijk woord, dit is goddelijk
gezag wat ik u geef, mijn woord is nu wet! Ik ben bezield door de meesters
en de meesters door het goddelijke Al. U bent op dit ogenblik (door het)
Albewustzijn bezield, dat wil toch wel iets zeggen. Wat u nu krijgt, heeft nog
geen mens, geen geleerde, geen wijsgeer op aarde kunnen brengen, omdat die
menselijke persoonlijkheden, als mens dus, niet in die openbaringen heeft
kunnen zien. U dient, u luistert naar de Universiteit van Christus en die universiteit bezit het Alvermogen, bezit voor élke vonk, voor élke wet voor deze
ruimte, en de andere die door deze ruimte zijn geschapen, de Alwetendheid.
Aanvaard nu voor eeuwigdurend: u bent met de Alwetendheid verbonden!
We gaan verder.
Dit zeg ik tot de wereld, hoor, en tot u. De wereld zal aanstonds ... later
wanneer wij er niet meer zijn, zullen zij colleges geven van deze woorden,
door deze wetten, en dan moeten zij aanvaarden, die geleerden: waarachtig,
in die en die tijd – het is nu 1949 – werden deze woorden gesproken. Het
is André-Dectar, Jeus van moeder Crisje, Jozef Rulof, waardoor de meesters
spreken. Dit zijn de fundamenten, de eerste fundamenten voor de Universiteit van Christus, die aanstonds op aarde wordt gevestigd, waarvoor de
meesters nú de eerste fundamenten leggen door dit woord. Voelt u dit?
U ziet ’t, vanuit die Albron – de maan is ontstaan, de zon is er reeds, die
bron gaat door, die verdicht zich vanzelf, die scheppende kracht in het universum bestraalt het moederlijke gezag, die splitsing is één – is er reeds een
nieuw leven ontstaan en een nieuwe afscheiding geboren, en die afscheiding
bezit dezelfde wetten als het Alstadium. En nu ... Wat moet er nu geschieden ... wat moet er nu geschieden en wat is nu vanzelfsprekend wanneer
we aanstonds ... wanneer aanstonds deze cellen het menselijke, moederlijke,
vaderlijke zullen ondergaan? Nu vroeg de mens zich af, Blavatsky vroeg zich
af, de tempels in Brits-Indië, Tibet en China vroegen zich af: hoe – ze waren
zover, bijna – hoe is de goddelijke vonk ontstaan? U zult aanstonds weer ...
Ik laat u even los ... Het zal u aanstonds duidelijk worden dat China en
Tibet en Japan en al de tempels op aarde van Brits-Indië, Ré, Ra, Isis, Luxor,
een kleinigheid zelfs, eigenlijk níéts van alles wat door de goddelijke openbaringen is geboren en tot stand kwam, hebben beleefd, hebben gevoeld, hebben kunnen zien, omdat die bewustzijnsgraden die hoogte, die diepte nog
niet hadden bereikt. U zult straks zelf kunnen vaststellen: mijn hemel, mijn
hemel, mijn God, hoe is deze tijd begenadigd! Nu dringen wij ook tot het
allereerste en het laatste ogenblik door. Ik kan u dus zeggen: die woorden zijn
nog niet op aarde gesproken omdat het menselijke ik die hoogte, die diepte,
dat bewustzijn voor deze mensheid nog niet had bereikt.
Die cellen nu, kinderen, hebben dezelfde krachten en wetten, heeft het65

zelfde gevoel als de Albron bezit. En het nieuwe leven moet baren en scheppen, moet diezelfde wetten vertegenwoordigen, moet diezelfde werking ondergaan. En dat groeit op, die levens komen tot eenheid. Maar wat gebeurt
er nu? Dit is het, dit is het ogenblik voor de goddelijke schepping. Als u dit
góéd voelt dan hebt u de goddelijke scheppingen onder uw hart. Dit is het
ogenblik van essentieel belang, van goddelijk voelen en denken, hier draait
nu alles om, om dít ogenblik ... Als God, goed luisteren nu, wanneer de Albron zich op honderd procent ... Dat moet u aanvaarden, want de geboorte
is op honderd procent geschied, een goddelijke wet die wordt beleefd op
honderd procent, dat is het uiteindelijke stadium. Honderd procent, dat is
een aards woord, maar die wet heeft zich uitgeleefd. Dat is een graad, wij
noemen dat, en u zult dat in de scheppingen zien, een graad van bewustzijn.
Dus dit embryonaal uiteindelijke bewustzijn begint te scheppen en te baren
in tweede stadium, in een nieuw leven, voor iets nieuws, voor een nieuwe
evolutie. En omdat dit nu op honderd procent moet gebeuren, is het dan
niet vanzelfsprekend dat die andere kern, die vrij is gekomen in dat vorige
stadium van zo-even, méé moet beleven om dit tot stand te brengen, of de
schepping nu zou iets missen en bezat deze zelfstandigheid niet de algehele
bron voor zichzelf. Is dat duidelijk? Houdt dit nu vast.
Wat moet er nu gebeuren? Die ziel, die eerste twee zielen, die deeltjes uit
dat eerste stadium, dat eerste leven, die dus die evolutie – we zullen maar
zeggen die dood, die stoffelijke dood – hebben moeten aanvaarden, moesten
ondergaan, die komen terug nu. Die moeten hier terug en nu wordt dat
leven aangezogen, aangetrokken. Ziet u, er is geen stoornis, maar houdt dit
nu eens vast. Er is hier geen stoornis, die ziel moet terugkomen en moet zich
aaneensluiten met datgene wat door dit leven in de stoffelijke wereld is achtergelaten. Duidelijk? En wat komt er nu?
Nu die cellen ... op het ogenblik dat die cellen bijna rijp zijn, ze komen al
dichter en dichter, ze raken elkaar even aan. Ze komen nog niet tot eenheid,
ze spelen weer verder, en weer komt even langs elkaar gaan, hun levens bepeilen, nee, dat is reeds dat de ziel het baringsproces zich laat zien, zich vertoont,
doordat het bíjna werking wordt.
Wij krijgen nu, de allereerste ... Moet u eens gaan ... moet u eens terugkeren even, moet u dit eens even vasthouden, dan ziet u de geweldigheid, de
macht, hoe wonderbaarlijk de menselijke cel is, maar hoe wonderbaarlijk ook
de Albron dit alles aan het menselijke deel voor zichzelf heeft geschonken.
Dit is de allereerste aanraking. Dit is niet direct het ingaan ín die cel, in die
hemel, in die tempel, niet direct maar zomaar ineens om dat moederschap
te overvallen ... Hóé manifesteerde zich de Albron? Er kwam eerst werking,
maar die werking was nog niets, was nog onzichtbaar. En die allereerste wer66

king, die allereerste uitstraling, dat allereerste openbaren is ook nu in deze
wereld, in dit cellenleven te aanschouwen. Dat leven schiet langs elkaar heen,
de aura verdeelt zich, de aura dijt uit. Even is het de voelhorens uitsteken.
Nóg is het leven niet gereed. Nee, die gráád moet nog komen en wanneer die
graad bewust is, dan volgt het baren en scheppen en zuigt dit leven zich vast.
Maar op hetzelfde ogenblik komen de twee cellen, moeten, zij komen al tot
de ‘mens’, ze zijn hier reeds. Zij zijn tot ... ik bedoel dit embryonale stadium,
die eerste cellen zweven reeds om de scheppende kracht en het baarlijke principe en maken die aanraking mee.
Later zult gij zien, wanneer we tot het menselijke embryonale stadium komen, wanneer we die geboorte beleven als mens, dan zult u zien dat dit ook
weer een aanraking is, een eerste aanraking. En dan kunt u met de vingers
tikken, maar dan zult u zien – ik heb u dat verklaard – die wetten hebben wij
gevolgd, we hebben die wetten als natuurlijk bezit, als karaktertrekken in de
mens gezien, beleefd, verklaard, want wij kwamen tot de psychopathie (zie
artikel ‘Psychopathie’ op rulof.nl), tot de demonen die de wetten van God
hebben overschreden. Ik heb u verklaard hoe de krankzinnigheid is ontstaan,
hoe de mens die al de wetten overschreed eerst in het menselijke moederlijke
lichaam komt en dan de vrucht verbreekt. Voelt u? Dus vanuit dat embryonale stadium naar het scheppende gezag in de maatschappij, in de mens, dan
staan we voor de menselijke krankzinnigheid, de bezetenheid. Nu komt de
eerste aanraking. Een mens die zich heeft uitgeleefd, een mens die álle wetten van God heeft overschreden – dat leren we straks – komt in de moeder,
in de cel, en wordt wakker weer opnieuw en verbreekt die stoffelijke weefsels.
In de eerste plaats, dit wordt de misgeboorte. Een nieuwe geboorte, weer
fout, weer mis, weer mis, en eindelijk komt de eerste aanraking, dus weer
dat voelen. Voelt u? Dat aanraken, maar het kan niet. Het is hier gewelddadig verknoeid. Die cel heeft geen harmonie, die ziel kán geen harmonie
beleven – dat zult u leren – omdat die ziel in de menselijke maatschappij niet
anders heeft gedaan dan gemoord, geroofd, gebrandsticht en vernietigd, de
wetten van God heeft overschreden. En omdat dit zo is, verbreekt dit leven
het goddelijke gezag en hierdoor – hoort u dat, menselijke faculteit van de
wereld? – hierdoor hebt gij krankzinnigheid geschapen. Hierdoor hebt gij de
goddelijke harmonie levend bewust verkracht en nu zit gij met verwaasden.
Dat zal ik u aantonen, omdat God het wil dat gij Zijn harmonie onder uw
menselijke hart levend zult bezielen en zult leren kennen.
Voelt u hoe waar en hoe waarachtig dat we aanstonds deze eerste aanrakingen op de maan ... toen de maan moest beginnen, toen de mens aan
zijn embryonale leven moest beginnen en dit had te aanvaarden ..., dat wij
die eerste aanrakingen weer in het menselijke organisme, levend bewustzijn
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van uw maatschappij moeten terugzien? Dan staan wij, geachte kinderen,
lieve zusters en broeders, dan staan wij voor de psychologie van uw leven,
de psychologie voor de ruimte. Ja, dan leert ge de krankzinnigheid kennen,
dan kijkt ge door elke geestelijke faculteit heen, u zijt dan een professor van
de ‘Universiteit van Christus’. Dat leggen wij, dat leggen de meesters in uw
handen. Een goddelijk geschenk krijgt u, vandaag en morgen, door de lezingen die u nu ontvangt.
De eerste aanraking is er ... Snel terug nu, ga met me mee.
Die aanraking is er, het voorbijgaan, eindelijk komen die twee cellen op de
maan tot eenheid. Ja, nu is het stadium van geboorte bewust, voelt u? Houdt
dit eens even vast en ik laat u zien welke openbaringen er komen.
Hoeveel moeders zijn er hier op aarde die geen moederschap bezitten?
Hoeveel vrouwen lopen hier niet rond, miljoenen vrouwen, die willen geen
moeder zijn, zijn apathisch, psychopathisch in het vorig moederschap. Er zijn
moeders die zeggen: ‘Ik wil dat niet’, ze vernietigen de vrucht.
Maar een moeder ... er zijn moeders, er zijn kindmoeders, er zijn scheppende moeders – de wetenschap noemt dat manmoeders – maar er zijn ook
voor-honderd-procent-moeders op de wereld en die beleven nu dit aanraken
van de eerste cel, van de eerste goddelijke vonk, het eerste geboren worden
en het scheppen. Die beleven dit nu door op natuurlijke eenheid, onder goddelijke harmonie. Dat is het geboren worden, dat is het reine, natuurlijke,
universele, geestelijke, goddelijke, Almoederlijke moederschap. Is dat mooi?
Moeders zijn er op aarde die hebben dit gevoel niet, die zijn nog niet klaar
voor de eerste aanraking, die kunnen het niet schelen of ze het moederschap
beleven, die zijn nog niet zover. Mismaak deze mensen niet, mismaak deze
moeders niet, want zij zijn nog niet zo ver. Heb lief alles wat leeft, wordt ons
aanstonds duidelijk en leren wij, leren wij door de wetten zien.
Welnu, (de innerlijke kernen van) die eerste cellen zijn er, die maken de
bewustwording mee. Die eerste cel, die stoffelijke cel, die tweede dus laten
we aanvaarden – we kunnen het aanvaarden – het kind van de moeder en
de vader, die trekken vader en moeder weer aan. In het allereerste probleem
voor de schepping was dit de eerste aanraking. Nu komen er weer nieuwe
wetten, stoornissen! U zegt voor de maatschappij de menselijke erf... elijk...
heids... kwesties – ik kan de aarde niet eens meer aanvoelen, want ik leefde
in het heelal, ik ben in het eerste stadium – de erfelijkheidskwesties, gráden.
Wanneer u met bloed bloed, bloed met bloed verbindt, dan is dat inteelt, dan
is dat afbraak? Maar voor God bent u één bloed, bloed van één graad. Wanneer de mens zichzelf niet had besmet, zichzelf niet had verkracht, dan was
er geen sprake van vernietiging wanneer zuster en broeder zouden huwen,
want voor God bent u zusterlijk en broederlijk bezield. Voor God hebt u die
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goddelijke wetten in handen gekregen, want ik zal u aanstonds bewijzen dat
de aarde door de uitstraling van de maan is ontstaan. Of is dit een leugen?
De aarde is door de uitstraling van Moeder Maan ontstaan. En is de aarde
besmet? Is de aarde niet gaaf, niet rein, niet goddelijk bezield? Dat wil dus
zeggen dat voor God de scheppingen anders zijn zoals u de bioloog, de psycholoog, de Bijbel u verklaart. De goddelijke scheppingen leven onder uw
menselijke hart! De miljoenen problemen lossen aanstonds op wanneer gij
dit alles kunt aanvaarden, in u opneemt en in de tempel van uw hart vastlegt,
dan hebt u bezit.
Die eerste cellen kwamen terug en die maakten dit barings- en baring
en scheppend proces mee en die tweede cellen scheidden nieuw leven af en
die vader en die moeder nu komen in dat tweede embryo. Dus de kinderen
scheiden af en de vader en moeder bezielen het nieuwe leven, de nieuwe geboorte. Hierin ligt nu alles, voelt u dit? Hierin ligt, leeft de allereerste mens,
de allereerste cel als ziel, als goddelijk plasma; maar bewust embryo keerde
dit leven tot de stoffelijke wereld terug, doordat het nieuw leven gaf. Hebt u
dit? Noteert u dit in uw ziel, legt u dit vast voor uw persoonlijkheid, schrijft
het in u neer!
Dit leven dus, mijn zusters en broeders, was verplicht door de goddelijke
wet om te baren en te scheppen en dit leven te aanvaarden. Maar ... hier staan
we niet alleen voor de eerste dood, voor de eerste evolutie, voor het vader- en
moederschap, de goddelijke harmonie, maar hier staan wij – mensheid uit
1949 – hier beleven wij de goddelijke rechtvaardigheid of het parasitisme die
uw geestelijken en nonnetjes vertegenwoordigen, omdat zij nu in deze tijd
langs de schepping wandelen en kuis doen! Wat doet u? Hoort u dit? Mozes
zal het u aanstonds vertellen! Ik schreeuw het de mensheid toe: gij parasiteert indien gij een rein leven wilt beleven, want vader- en moederschap ís
rein bewustzijn. Door het vader- en moederschap te beleven, te ondergaan,
vertegenwoordigt gij de Albron als moeder, uw God, uw rechtvaardigheid,
uw zelfstandigheid, uw ruimte, uw licht, uw leven en uw liefde. En wat doet
gij? Aanstonds komen wij tot uw levens en dan moeten wij uw levens, uw
persoonlijkheden kraken, volgens de wetten van God neersmakken om u
wakker te schudden. Wij móéten u slaan, opdat gij voor de goddelijke rechtvaardigheid zult zien hoe de openbaringen zijn ontstaan.
Dit ogenblik, mijn zusters en broeders, dit heeft alles in zich: de wedergeboorte, de dood, het nieuwe leven, het vader- en moederschap. Dit eerste
ogenblik, mijn zusters en broeders, hier zullen we bij stilstaan en aanstonds
verdergaan, dit eerste ogenblik bezit de menselijke liefde.
Die vonk moet de schepping, moet de Albron vertegenwoordigen. Die cel
bezit het Al-instinct, het protoplasma. Dit kind, deze cel die door de maan,
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door de splitsingen van de maan is ontstaan, heeft de Alrechtvaardigheid,
de harmonie, want hier zijn nog geen stoornissen. Dat leven komt terug,
die vader en moeder uit het eerste ogenblik, de eerste mens, de eerste mens
als embryonaal leven. Dit was Christus, als u het weten wilt, die hier op dit
ogenblik is geboren. Dat was Christus, met Zijn miljoenen kinderen, die
met Hem vanuit het allereerste stadium tot de verstoffelijking kwamen. Dat
wórdt aanstonds Christus.
Wanneer we het goddelijke Al betreden dan zult u zien dat Hij het was die
in het Al het eerste bewustzijn bezat en bezit, dat Hij het is geweest die daar
tot Zijn God kon spreken en zei: ‘Wellicht, wellicht.’ Meester Alcar heeft u
die woorden gegeven op de eerste avond toen hij de Universiteit van Christus
opende en zei: ‘Wellicht’ ... toen ze teruggingen, toen ze loskwamen van hun
kringloop der aarde, ‘ben Ik eerder geboren dan gij. Ja!’
Waarom leven de mensen nog in het oerwoud, hebben wij u verklaard.
Waarom is er voor hen geen blank ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op
rulof.nl), geen blank rechtvaardigheidsgevoel? Dacht gij alleen in een tempel van zaligheid te leven om u te kunnen uitleven? En die mensen moeten
maar onder die bodem blijven liggen? Nee, zij komen naar het blanke ras (zie
artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl), ze zijn achter u; anderen zijn u
weer vooruit.
Hier, op dit ogenblik – onthoud dit – ontleed ik u de ganse macrokosmos.
Door dít ogenblik dat de eerste cel het nieuwe leven kreeg en de wedergeboorte plaatsvond, door dit ogenblik, mijn zusters en broeders, verklaar ik
u al de bestaande menselijke wetten, elke gedachte, elke kern die u nu bezit in deze maatschappij. Godsdienst, Mozes, de kerk, sekten, alles valt! De
reïncarnatie is er, de wedergeboorte moet er zijn; niet voor enkele mensen,
zoals de theosofie zegt: ‘Ja, dat is voor díé en gene die die hiërarchieën hebben beleefd.’ Kletspraat met hun hiërarchieën, wétten zijn het! Die nonsens
ruimen wij nu op, we beginnen eerst nu en verklaren u volgens de eerste
openbaringen die de Albron aan het menselijke celletje vast heeft gelegd,
omdat de wedergeboorte kwam, omdat de maan zich kon evolueren. Omdat
de maan het leven kon voortstuwen, kwam er nieuw leven tot stand, kwam
er een nieuwe geboorte, want deze vader en moeder die gingen voort en hadden wéér een splitsing. Hun einde kwam ook, hun uiteindelijke stadium was
te zien, was te beleven, was te voelen. Zij gingen dit evolutieproces als een
zelfstandigheid ondergaan, dit werd eigen bezit, nu nog werking ...; en volgt
u nu maar. De eerste dood, het eerste leven, de eerste geboorte, de tweede
geboorte, de reïncarnatie, vader- moederschap, zeven graden krijgt dat leven
nu te zien. Zeven overgangen weer, maar voor wat? Zeven overgangen, want
elke overgang is nu een graad, is nu een ruimte, een wereld, een uiteindelijk
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iets. Zeven overgangen voor moederschap. Wie is nu vader, nu komt de bron,
wie is nu vader, wie is moeder?
Wie is nu vader en wie is moeder van deze cellen? Dat openbaart zich nu
aanstonds. De volgende lezing heet nog niet ‘De mens en zijn ziel’, ‘De mens
en zijn geest’, ‘De mens en zijn goddelijke persoonlijkheid’. De volgende lezing róépt u, vrienden en kinderen, de volgende lezing de titel draagt: ‘De
mens en zijn vader- en moederschap’!
Maar nu, hier op de maan, daar zal het geschieden. De maan evolueerde,
de maan bracht nieuw leven voort, het gaat verder. Miljoenen malen komt
dit leven terug, maar wij staan nu voor de overgangen van het moederschap.
Zei ik u zo-even niet dat er moeders zijn die het moederschap heilig willen
beleven, die God smeken: ‘Maak mij moeder, laat mij moeder zijn, geef mij
een kind’, en lopen daar, lopen daar waanzinnig te zoeken naar het moederschap. Wat is er, karmische wetten, oorzaak en gevolg? Waarom zijn zij geen
moeder? Waarom trapt de ene moeder het kind uit haar leven vandaan en
slingert zij het goddelijke leven in het aangezicht van haar God? En waarom
ligt daar een Mariabeeld neergeknield: ‘Mijn God, mijn God, geef mij een
kindje, geef mij een kind, mijn kind!’ Wat is dat gevoel? Waarom tjilpt het
leven in de natuur wanneer de meidagen komen? Waarom die drukte in de
natuur? Dat is de goddelijke bezieling onder uw hart, dat is het openbaringsproces voor het vader- en moederschap, indien gij dit kunt aanvaarden.
Dit, mijn zusters en broeders, lees nu ‘Het Ontstaan van het Heelal’, dan
kan ik verdergaan, aanvaard en lees nu elk woord. Begint opnieuw, allemaal,
belooft u mij dit, dan kan ik u bezielen. Leest nu ‘Het Ontstaan van het
Heelal’ opdat gij voor deze lezingen, deze goddelijke geschenken gereed zult
zijn. Doet u dat? Schreeuwt het dan uit uw hart: ‘Wij zullen ons gereedmaken!’, opdat ik u goddelijke geschenken zal en mag kunnen brengen. U doet
het niet voor mij, u doet het niet voor de meesters, u doet het voor uzelf,
aanvaardt u dit?
Wees dan diep denkend, wees dan zuiver en waarachtig, wees waar, wees
harmonisch, wees welwillend en rechtvaardig in de dagen die komen. Wees
gelukkig met de dingen die u hebt, zorg in de eerste plaats voor uw eten en
drinken, maar dénk door alles heen. Wees lief, bréng – en nu dan als het
laatste woord voor deze morgen – : bréng uw godheid naar de Albron terug.
Wees in alles, in alles liefde, omdat de liefde het goddelijke fundament
is voor ál de wetten die gij beleven zult als mens, die u eeuwigdurend zal
kunnen dragen. Wanneer gij als mens weet hoe het moet, dan zijt ge zeker
van uw gedachten en dan spreekt de Confucius, dan spreekt de Boeddha,
dan spreekt Ramakrishna en Socrates tot uw leven. Ja, dan zijt ge goden en
godinnen van Isis.
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Ik dank u voor uw welwillend gevoel.
Ik hou van u!
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Het vader- en moederschap
voor dit universum
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt de lezing, de ontleding
‘Het vader- en moederschap voor dit universum’. We gaan dus verder om
u enigszins tot uw godheid te voeren. Aan het eind van deze lezingen dan
zult ge anders de maatschappij, uw leven en uw koninkrijk zien en daarna
aanvaarden.
De mens heeft alles! De mens is alles, maar waardoor? We bleven stilstaan
op de maan. De mens in de maatschappij haalt zijn schouders op wanneer
men over de ruimte spreekt, wanneer we de mensen verbinden met de goddelijke scheppingen. En toch, de faculteiten die zijn opgebouwd door de eeuwen die voorbijgingen, hebben fundamenten gelegd voor het denken, voelen,
begrijpen, ontwikkeling, geestelijke ontwaking.
Wij hebben de tempels van Ra, Ré en Isis beleefd. We zijn even gegaan
naar Tibet. We kwamen in Brits-Indië. We lagen neergeknield aan de voeten
van Boeddha, Pythagoras, Ramakrishna. We gingen naar Socrates, Plato,
Aristoteles en de vele anderen. We zullen aanstonds, hierna, wanneer we de
ruimte hebben beleefd, zullen we terugkeren tot de kunst, opnieuw neerliggen aan de voeten van wijsgerige stelsels. Neerliggen om fundamenten op te
bouwen en het leven te doorzien, het leven te bevoelen, te bepeilen wat goed
en verkeerd is.
Waarvoor leven wij als mens? Waardoor hebben wij het leven gekregen?
Wat is de bedoeling geweest van God, nee, van de Albron om ons het leven
te schenken? We komen aanstonds te staan voor het Oude Testament en
dan breken wij alleen dat wat verkeerd is. Een God van haat is niet meer te
aanvaarden. Een God van vernietiging is niet te beleven, dat kunt u alleen als
mens. We hebben aanvaard, we hebben beleefd, we zagen dat God gestalte
kreeg doordat de Albron begon zichzelf te manifesteren. Dat bent ú, dat is
het leven in de natuur, dat is het dierlijk wezen.
Aanstonds komen wij terug op die plek waar we waren om vast te stellen waar de eerste liefde is geboren, waar de zintuigen zijn ontstaan, waar
wij de fundamenten hebben gelegd voor onze menselijke persoonlijkheid.
Waar wij gestalte hebben gegeven aan elke gedachte, waar wij ons voelen en
denken stoffelijk kristalliseerden, zoals de Albron, de Almoeder, het Allicht,
het Alleven dat heeft gekund. Want dát is de bedoeling. Eerst dan gaat ge
begrijpen wat ge als mens zijt. De minderwaardigheidscomplexen – dat heb
ik u verklaard – vallen van u weg! Ge zijt ruimtelijk diep! U wordt universeel
groot door uw gedachten, door uw leven, door uw vader- en moederschap.
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Eerst dan hebt ge ’t hof van Eden betreden. Eerst dan kunt ge daarna met
ons een reis maken naar Jeruzalem en dan zijt ge geen toerist meer in dat hof,
maar dan betreedt ge elke voetstap. Elke steen kent ge, en naarmate wij de
Calvarieberg bestijgen zal uw leven zich openen, zal de gelukzaligheid van de
ruimte tot u komen en spreekt het goddelijke Al tot uw innerlijke leven. U
gaat met mij vanuit dit leven een vlucht nemen door de ruimte. U gaat met
ons een ruimtelijk, goddelijk bewustzijn tegemoet. U komt met de meesters,
met de afgezanten van Christus tot in het goddelijke Al. En daarná zult
ge kunnen aanvaarden dat het katholicisme, het protestantisme, elke sekte
niets te betekenen heeft, want ge zijt een natuurproduct. Ge zijt leven van
Zijn bron, een gedachte van Zijn gevoeligheid, Haar licht, Haar leven, Haar
bezieling, álles! Wij zullen u verklaren (dat) datgene wat de wereld, de mensheid heeft ontvangen, slechts bijzaak is.
Ú bent het! We leggen het universum in uw handen, ge zult het dragen
onder uw hart. Ge zult staan aan de voeten van uw godheid, aan de voeten
neergeknield van haar die u de wedergeboorte gaf, uw moeder! En eerst dan
beleeft ge ’t uiteindelijke, ’t weten en kunt ge de Alwetendheid aanvaarden.
De maan – heb ik u verklaard – splitste zich, kreeg de eigen zelfstandigheid doordat de Albron zich manifesteerde; dat was en dat is de macrokosmos. Door de macrokosmos hebben wij als microkosmos, cellenleven,
een zelfstandigheid gekregen. Doordat de ruimte zich splitste, de nevelen
kwamen, een afscheiding naar voren trad – dat hebben wij gevolgd, ik stond
stil even bij het embryonale leven, bij dat stadium, het eerste begin – kreeg
elk deel van die bron een eigen persoonlijkheid en daarna de geestelijke en
stoffelijke zelfstandigheid als een déél van die bron, een déél van dat licht,
een deeltje van dat leven. Van die liefde? Van die wétten, want gij kunt een
ruimte beleven. De mens ís ruimte!
Ge moet u even losmaken van uw stoffelijke stelsels. Ge moet u even kunnen indenken dat ge in een ruimte leeft. Maak u los van de zwaartekracht en
durf eens te aanvaarden dat ge vrij zijt, dat ge een inspiratie wilt beleven die
boven uw menselijke voelen en denken gaat. Eerst dan is het mogelijk om uw
leven op te trekken en die reis voort te zetten, terug naar het goddelijke Al.
We leven nu op de maan. De maan is een machtig lichaam en begon aan
ontwikkeling. Het cellenleven kwam tot stand, elk deeltje straalt dezelfde
wetten uit, dezelfde kracht die de Albron heeft uitgezonden en dit is nu moederschap. Dit baringsproces wil vertegenwoordigen de uiteindelijke kern, een
uiteindelijk gebeuren, waardoor een zichtbare graad als leven, als stof naar
voren treedt. Dat is dat embryonale deeltje, dat is een cel, een atoom.
Dit machtige lichaam, hebt u gevoeld, dat heb ik u verklaard, is ontstaan
uit die bron; dat is alles! En wat dat alles is zal ons de schepping verklaren.
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Elke voetstap die wij zullen maken is gefundamenteerd, is een stuwende
kracht, is bezieling, is vader- en moederschap. En daarna zult ge zien, wanneer we dan op aarde komen – wanneer we die reis hebben gemaakt door
de ruimte – zult u zien hoe de aarde zal zijn. En dan kunt u aanvaarden en
dan zult ge beleven dat Moeder Aarde en de planeten – andere planeten die
leven bevatten – kinderen zijn van dit vader- en moederschap, waar om het
ons gaat.
De maan is de moeder voor de ruimte. De zon is de scheppende kracht,
het vaderlijke gezag voor deze onmetelijkheid, waaraan een einde is te zien.
De geleerden die zeggen: ‘Deze onmetelijkheid is oneindig’, maar ... deze
ruimte eindigt! En dat beëindigen van die ruimte, dat zullen wij u verklaren, dat zullen wij voor u ontleden, dat zult gij schrede na schrede beleven.
U krijgt het goddelijke gezag onder uw hart. Die maan straalt licht uit, die
maan gaf uitstraling. Door ’t beleven, het verdichten van deze eigenlijk eigen
bron ontstond er nieuw leven. Er kwam de eerste graad, de tweede, de derde,
de vierde, de vijfde, de tiende, de zevende, de duizendste. Naarmate dat leven, dat cellenleven een verdichting en een tijd onderging om dat leven te
aanvaarden in die wateren, kwam er verruiming, stoffelijke verruiming. Dat
celletje werd groter en eindelijk na eeuwen, ééuwen ... zien wij in die wateren
– u zult dat straks achter de kist beleven en zien, u kunt het aanschouwen,
u zult met dit leven één zijn – zien wij dat dit cellenleven een uitdijingsproces heeft ondergaan, voelt u dit? Het werd groter, dat leven, het kreeg
verstoffelijking. In die wateren. Intussen hebben zich de wateren verdicht.
Die afscheiding ... Er kwamen rottingsprocessen tot stand. Die afscheiding
gaf leven, levensadem, verdichting, uitdijing, bezieling, vader-, moederschap,
reïncarnatie, leven en dood, álles is in die wateren aanwezig. Alles heeft nu
betekenis, alles wat gij als mens kunt bedenken over God, over schepping,
over vader- en moederschap, dat is hier aanwezig, dat leeft hierin. Alleen wat
gij als mens denkt, het spreken, de kunst, de muziek, uw woordenboek, dat
is er allemaal nog niet. En hier is alles af, hier is alles goddelijk bewust, hier
is alles rechtvaardig, hier is alles harmonisch. Dit zijn wetten, dit is geboorte,
dit is vaderschap, dit is moederschap. Daar leven wij in.
En nu gaan wij verder. We moeten aanvaarden en we kunnen beleven,
we kunnen volgen dat deze levens een miljoenvoudige weg hebben moeten
afleggen. En jazeker, na miljoenen jaren zien wij dat die maan zich heeft
verdicht. De stof die verdicht werd ... Ik sta niet stil bij het embryonale leven,
hoe dat is ontstaan, hoe die stoffelijke wetten tot verdichting kwamen – weer
een kristallisatie van en verstoffelijking voor de stof, voor de geest – dat doen
wij later. Wij gaan even door het universum. Wij zullen Saturnus, we zullen
Uranus, Venus en al die andere planeten beleven. Ge zult zon en ster zijn.
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Een ruimtelijk geluk zal u aanstonds overvallen, ge zult de kus voelen van
uw goddelijke ik. En eerst dan begrijpt ge uw vader- en moeder-zijn. Dan
eerst komt ge tot het geluk, dan eerst komt ge tot het weten, dan eerst zult
ge neerknielen en dankbaar zijn dat ge tot het mens-zijn behoort. We nemen
de vaart, op de maan ... en zien dat het uiteindelijke stadium bijna is bereikt.
De boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’ geven u nu het beeld. Het visstadium evolueerde, u ziet hierin de eerste graad, de eerste cel. Want deze
bron, deze machtige bron, dit moederschap moet u nu goed volgen. Dit macrokosmische moederschap moet zich splitsen totdat die Alziel, die ziel, die
persoonlijkheid zichzelf heeft verstoffelijkt. Dat wil dus zeggen dat dit lichaam uit God, uit de Albron, uit het Alleven, de Alliefde is geboren, zichzelf
moet manifesteren, wil het leven, wil de Albron zichzelf vertegenwoordigd
zien door het leven dat er nu komt. Duidelijk?
Hebben andere planeten leven gekregen? Waar is de ziel ontstaan voor al
het leven? Heeft de aarde een eigen persoonlijkheid gekregen? Heeft de aarde
als planeet de eigen splitsingen moeten aanvaarden? Heeft de aarde – goed
luisteren – hebben andere planeten diezélfde ontwikkeling beleefd als het
begin voor deze ruimte, het ontstaan van het macrokosmische moederschap?
Dan kan ik u nu reeds zeggen – die wetten komen wij tegen – dat dit níét zo
is. Waar ik nu de fundamenten voor moet leggen, is dat gij zult voelen dat dít
lichaam voor de ruimte, voor God, voor de Albron zichzelf te verdelen heeft
en dat dit aanstonds niet meer kan. Wel ten opzichte voor uzelf, maar het
gaat erom: waar hebben wij de goddelijke zelfstandigheid gekregen? Waar
ligt het beeld, waar ligt het fundament waarop wij kunnen staan? Het fundament dat alles draagt, dat de verbindingen heeft, het contact bezit voor élke
wet, voor de dierenwereld, voor Moeder Natuur, voor de mens?
Waar is dit contact geboren, waar zijn die fundamenten gelegd? En dan is
het híér (meester Zelanus tekent op het bord dat op het toneel is opgesteld),
de maan! Het moederschap voor de ruimte kreeg een eigen zelfstandigheid,
gaf die zelfstandigheid door de eigen splitsing terug en verder aan háár leven, haar leven. Maar dat leven is bezield, is een deeltje, is een vonk, is een
afscheiding van de Albron, het Allicht, het Alleven, de Alharmonie, de Alrechtvaardigheid, de persoonlijkheid. De Albron, de Almoeder ... de Albron,
bron, bron, daarin leeft alles, daaruit kwam alles! En elk leven, elke cel zou
die Albron straks vertegenwoordigen, zou bezitten alles wat gij als mens,
wanneer gij uw ogen opendoet, kunt waarnemen, maar waarvan gij de ziel en
de geest ten opzichte van uw menselijke maatschappij nog niet kent, althans
de wetenschap. U bent nu met de Alwetendheid verbonden en die Alwetendheid is opgebouwd door het menselijke wezen dat eens op aarde heeft
geleefd en nu de Universiteit van Christus vertegenwoordigt. Mijn kinderen,
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ge zijt op dit ogenblik adepten van de Universiteit van Christus. De meesters
... - sluit dit onder uw hart en bedenk goed wat dit te betekenen heeft voor
de toekomst - u bent aanvaard! Ik zal het u aan het eind van deze lezing
nogmaals zeggen en herhalen, opdat tot u doordringt waarmee wij thans
moeten beginnen.
Gaan we verder – dan zien wij, doordat wij in het bezit zijn van de boeken,
u dan, ‘Het Ontstaan van het Heelal’ ... ik zei het: lees de boeken! – komen
wij tot het uiteindelijke stadium en zien wij de allerlaatste graad voor de
maan, dat een visstadium is. De mens leeft in de wateren! De geleerde op
aarde kan nu reeds aanvaarden en zegt – zover is de bioloog nu, de wetenschap is zover op dit ogenblik – : ‘Ja, wij mensen, allen, al het leven is in de
wateren ontstaan.’ U kunt dus dit controleren. Wat gebeurt er nu?
Het uiteindelijke van een lichaam is beleefd. De eerste vonken die tot ontwikkeling zijn gekomen, dat embryonale leven, die hebben het uiteindelijke
stadium van deze planeet, dit moederschap. Voelt u? Geen planeet ... we
hebben met planeet niet meer te maken. Voor dit moederschap heeft de kern,
die ziel, dat vonkje dat als een embryonaal deeltje begon, het uiteindelijke
stadium beleefd voor deze graad van en voor de ruimtelijke bewustwording.
Dit is de Eerste Kosmische Graad voor menselijk voelen en denken, voor het
ontwikkelingsstadium voor mens, dier en Moeder Natuur, want na ons komt
er méér leven. Wij zijn de eerste organen, wij zijn de eerste levens die bewustwording kregen en aan dit leven zijn begonnen. Mijn zusters en broeders, op
dit ogenblik vertegenwoordigen wij God niet, maar de Albron als een vis.
Deze eerste graad, de maan, vertegenwoordigt nu het goddelijke Al door een
visstadium. Het is een groot, machtig lichaam. Wanneer u een vergelijking
wilt maken met úw tijd daalt u in de wateren af. U ziet uw zeeleeuw, u ziet
uw zeehond en in een dergelijke soort waren wij, het lichaam was bijna niet
anders. Dat is ook de aap. De aap heeft ... Dat komen wij tegen, wij ontmoeten die wetten. Darwin zei: ‘De mens stamt van de apen af.’ De eerste aap ...
Ik ga u aanstonds ... straks komen wij al deze miljoenen wetten en zelfstandigheden tegen en zullen voor uw leven verklaard worden. Darwin zegt: ‘De
mens stamt van de aap af.’ Wij zeggen, we hebben gezien, de schepping, de
Albron zegt: nee, de aap is uit de mens geboren voor het land! Maar daar in
de wateren ziet gij uw zeeleeuw, uw zeehond, die nóg de vertegenwoordiging
is van de menselijke soort die toen, in díé tijd op de maan, mens was ... Duidelijk? Dat beeld bent u nóg, dat is de dierlijke afscheiding van uw stoffelijk
ego. Allemaal wetten, allemaal werelden, allemaal boeken en wij komen ...
straks na tien, na twintig, na tienduizend lezingen komen wij al deze dingen
weer tegen, omdat God wil dat gij zult ontwaken. Uw godheid is het die mij
de inzegening gaf, het woord en de inspiratie om uw godheid te openen. Ge
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zult op vleugelen gaan en uw eigen visstadium ondergaan. Ge zult bezielend
dat leven bevoelen, bedenken en aanvaarden en het onder uw hart drukken.
Mensen, voelt aan dat we hier een uiteindelijk stadium beleven en het
geen ‘maan’ moet zijn, geen ‘maan’ kán zijn, omdat die naam door de mens
is geschapen, omdat die naam door het menselijke wezen, de universiteit is
geboren ... Dit heeft niets ... Al die namen nu verdwijnen uit het goddelijke
Al, uit deze ruimte. Alles wat een naam heeft gekregen is – dat zal u aanstonds duidelijk zijn – vervormd en mismaakt. Want nu is de zon (volgens
de Nederlandse taalkunde) een ‘zij’? De máán is moeder! Waarom zegt gij
zon, waarom zegt ge maan? De zon is vaderschap, de maan is moederschap
voor deze ruimte! En waar het ons nu om gaat is: de maan, die moeder, dat
deel van die Albron moet zich splitsen en dit gaat nu door, dit kwam naar
voren, dit trad naar voren. Eeuwen en eeuwen gingen er voorbij, miljoenen
jaren heeft dit proces geduurd en eindelijk kwam het uiteindelijke stadium
ook voor dit lichaam en was dit lichaam één modderpoel. En daarna kwam
de verharding, de verdichting; en nú ziet u een dood lichaam, want de Eerste
Kosmische Graad is voorbij.
Hoeveel zielen, menselijke wezens, dierlijke wezens, kinderen van Moeder
Natuur heeft nu dit macrokosmische moederschap geschapen? Wanneer ge ’t
stenen tijdperk kunt ondergaan en wanneer ge de tien geboden, door Mozes
ontvangen, in u kunt opnemen, dan zijt ge tevens in staat om uw gevoelsleven te openen om ook dát woord te ontvangen en zal ’t goddelijk bewuste
kind dat het heelal, de Albron heeft bereikt tot u spreken en u zeggen: zóveel
zielen heeft dit moederschap geschapen. Dan kunt ge uw handen vouwen en
zeggen: ja, mijn God, ik ben het, ik zal zien, ik zal leven, ik zal weten.
De maan heeft zich gesplitst. ‘Hoeveel mensen’, vraagt ge nu – u voelt, ik
ga telkens even terug naar de aarde – ‘hoeveel mensen komen er op aarde,
hoeveel mensen zijn er op aarde al geboren? Hoeveel mensen hebben er al
op aarde geleefd en hoeveel zielen heeft God geschapen als mens?’ Dat is te
zien, te beleven en te voelen, dat is te berekenen in het goddelijke Al. De
mens die daar is aangekomen en de Albron daar als mens vertegenwoordigt,
die weet hoeveel zielen als mens het bewustzijn kregen. Hoeveel menselijke
persoonlijkheden de Albron nu vertegenwoordigen, dat is uitgewogen! De
Albron heeft die weegschaal in de ruimte zó met beide handen, als gevoel,
vastgehouden en zei: zóveel zielen komen er uit mijn denken, uit mijn voelen,
uit mijn levensaura, uit mijn levende hart, mijn baringsproces. En ook dit
laten wij weer los, we gaan verder.
De maan nu – wanneer we dit eerste scheppingsstadium vasthouden, betreden – is nu bezig alleen maar om te baren, om te dienen en zichzelf te
geven. Dus elke vonk – dat hebben wij verleden beleefd – neemt een déél
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van die bron, krijgt een deel van die maan, van die eerste graad, dat macrokosmische lichaam. Zij zuigt zoveel Alvermogen in zich op dat de vonk
nodig heeft om uit te dijen, om te evolueren. Dus die vonk, die kleine ziel
die we nu reeds als vis zien. Daarin, tussen het allereerste stadium híér – hier
bijvoorbeeld, hier leeft de eerste vonk en daarginds, aan díé kant leeft het visstadium – zijn miljoenen tijdperken voorbijgegaan. U hebt ... Wij hebben als
mens in dit stadium, van het begin tot het einde der maan, reeds miljoenen
tijdperken beleefd. We hebben biljoenen levens afgelegd, biljoenen levens! En
wil zeggen dat wanneer de maan, die Eerste Kosmische Graad, dat wanneer
die eerste bron, dat allereerste leven daar in de macrokosmos geen voortplanting, geen splitsingen had gekend, dan was op dat ogenblik de schepping
gesmoord. Dan was er geen voortgang meer, dan was er alleen stilstand, dan
had hier in dat allereerste stadium de schepping reeds een einde genomen.
Maar het leven ging verder. Wij bereikten ... doordat de ziel – dat heb ik u
verklaard – doordat die eerste cel aangetrokken werd, deel moest nemen aan
het vader- en moederschap door het eigen leven dat is ontstaan, de bevruchting, kwam het (leven) terug. Kreeg het nieuw leven, nieuw vader-, nieuw
moederschap. Er kwamen graden tot stand, zeven overgangen noemen we
dat, en die zeven overgangen om het vader- en moederschap te beleven zien
wij aanstonds in de ruimte terug als macrokosmische levens. Als de Eerste,
de Tweede, de Derde, de Vierde, de Vijfde, de Zesde en de Zevende Kosmische Graad, om dan als mens het Al, het goddelijke Al te betreden en zijt ge
een godheid. U bent nu een menselijk deel van uw ... van de Albron – ook
een godheid – maar voor uw ruimtelijke bewustzijn, uw goddelijk karakter
bent u eerst ménselijk bewust. We hebben ruimtelijk bewustzijn, we krijgen
goddelijk bewustzijn en daarvan ontleden en verklaren wij u thans de wetten. Wanneer u dit beeld goed in u hebt opgenomen, wanneer u voelt dat
alles tot God, tot die Albron moet terugkeren, kunt u ook aanvaarden dat
hiermee bij dit ogenblik het einde voor de mens nog niet is beleefd ten opzichte van de Albron.
Wij gaan verder. En wat is er nu in die tijd gebeurd? In die miljoenen jaren
dat de Eerste Kosmische Graad zich heeft verdicht, de maan, heeft zij als
moeder haar krachten uitgezonden. In haar omgeving ... zij leeft hier onder
de zon, onder de scheppende kracht. De scheppende kracht komt vanuit de
ruimte als een warmte naar beneden. Zij drijft, zij leeft onder de zon, onder
het vaderlijk gezag van de ruimte. Zij zuigt die verwarmde uitstraling in zich
op en door die uitstraling komt er uitdijing, verruiming, evolutie. Intussen is
de scheppende kracht voor de ruimte miljoenvoudig verdicht, er komt meer
warmte, er is licht gekomen in de ruimte. Die scheppende bron die eerst
vanuit het onzichtbare stuwde – dat is de Albron, u voelt dat zeker – heeft
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zich verijld, verdicht, en als God, als de Albron het heeft gekund, gemanifesteerd; want het licht is reeds zichtbaar geworden. Eerst dus hadden wij,
zagen wij de astrale goddelijke bron, die gouden uitstraling, die zich heeft
gesplitst. Dat gouden gewaad scheurde vaneen, daardoor zijn dus twee delen
ontstaan. Twee delen: als scheppende kracht en het barende principe, dat de
Eerste Kosmische Graad moet zijn en het vaderlijke gezag voor de ruimte
is, dat voor u de zon als betekenis heeft gekregen. En die betekenis, die uitwerking, dat uitdijingsproces heeft licht ontvangen. Er is licht gekomen – er
was duisternis – er is licht gekomen en nu ... door dat licht is er ook op het
moederlijke deel ontwaking gekomen. Verruiming is er gekomen, een uitdijing, een verstoffelijking. Wij kwamen dóór dat licht, dóór de wedergeboorte.
Doordat wij ziel, geest en stof zijn, delen zijn van die bron, kwamen wij vanuit dat eerste ogenblik daar, het cellenbestaan, naar ’t uiteindelijke en konden
en kunnen nu zeggen: we hebben de Eerste Kosmische Graad bereikt. Een
planeet-leven is dat, een macrokosmisch leven hebben wij in ons bezit, dat
leeft onder ons hart. Dat is ons stelsel, ons denken, ons voelen. En wat hebben wij nu? We hebben alleen, we hebben een lichaam gekregen dat zweeft
en vliegt in de wateren; het menselijk denken is er nog niet. We hebben geen
kunst, we hebben geen verstand van een God, we hebben geen verstand van
Christus, we hebben geen Bijbel, we hebben niets! We leven alleen in de wateren en zijn goddelijke kern.
Vergelijk dat nu eens even met uzelf, wat u nú bezit. Ik geloof en ik hoop
waarachtig dat ge nu de dankbaarheid kunt voelen dat ge mens zijt en nu
reeds deze hoogte, deze ruimte hebt bereikt. Want er leven – heb ik u verklaard – nog altijd mensen in het oerwoud. En ook zij zullen straks, over
honderdduizenden tijdperken, eeuwen, zullen zij úw plaats innemen in deze
menselijke maatschappij. Alles blijft achter. U zult alles verliezen? Nee, u
hebt uzelf, want gij zult door de stoffelijke kern, door de stoffelijke maatschappij zult gij uw goddelijke kern tot de openbaring voeren, want dat is de
bedoeling. De Eerste Kosmische Graad hier hebben wij beleefd. Wij hebben
werking gekregen, we zijn ontwaakt. We hebben een fors, machtig, dierlijk
organisme, we leven in de wateren. We hebben geen verstand van man en
vrouw, maar wij hebben het gevoel om ons te splitsen. Dit essentieel gevoel is
van goddelijk belang voor alles en zult ge nimmer meer verliezen, want vanuit het allereerste is die kern in onze harten gelegd? Nee, de Albron begon,
wij zetten het ... de macrokosmos nam en kreeg die wetten in handen. Wij
kregen het weer van de Eerste Kosmische Graad, we zijn een zelfstandigheid
geworden. We hebben wedergeboorte, we kennen leven en dood, we kennen
de kringloop van een leven, we kennen het einde. We kennen tevens het
terugkeren, maar bewústzijn is er niet. Er is ook geen krankzinnigheid, er is
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ook geen psychopathie, er zijn geen stoornissen. Alles gaat zoals de Albron
het heeft gewild, wij kennen geen stoornissen; aanstonds ja, wanneer we bewust méns zijn, op twee benen staan, handen bezitten, wanneer die vlerkjes
het uiteindelijke hebben beleefd, wanneer ons onderdeel zich splitst. Alles zal
zich splitsen, alles moet zich splitsen, omdat Hij ons ... Zij ons ... dus de Albron – en wanneer ik zeg Hij, dan bedoel ik reeds weer God – Hij ons heeft
geschapen zoals Zijn beeld is. Het menselijke beeld dat een godheid moet
zijn, heeft vanaf de eerste ogenblikken een planeet beleefd, dus die ruimte
wordt het. Een universeel geheel zal het zijn dat we aanstonds bezitten, want
we gaan verder. En waarachtig, omdat in elke kern de goddelijke stuwing,
de bezieling aanwezig is, mijn zusters en broeders, heeft de maan, heeft de
Eerste Kosmische Graad in die eeuwen bewuste kracht uitgezonden. Die
kracht is barend en scheppend ... voelt u dit? Wedergeboorte! Die kracht, die
uitstraling van de maan, de Eerste Kosmische Graad – ik moet nu weer de
maan, wil het duidelijk voor u zijn, de maan noemen – de maan, die kracht
werd door andere organen aangetrokken, opgezogen. En nu blijkt het, na
die eeuwen, dat er andere lichamen zijn die in die ruimte ook een splitsing
ondergingen. Die in die ruimte tussen vader- en moederschap in leven, die
bewúste uitstraling van de maan als moeder in zich op hebben gezogen en
nu in harmonie zijn. Met wat? Met wat? Met wat?
Die krachten, die bollen daar, die zijn onzichtbaar, want ze zijn niet te
zien. We hebben een zichtbaar universum gekregen, een universum als licht,
zoals op een zomerachtige morgen. U moet, u kunt ... wanneer u díé tijd wilt
beleven, dan moet u naar het Oosten. Uw Westen kent deze morgenuren ...
morgenstonden niet. Daarvoor moet u naar het Oosten, u moet de woestijn
zien, u moet palmbomen beleven, het Oosten moet u zien, want daarin leeft
de kern voor deze ontwaking. En dan kan ik u, wanneer we daar neer zouden
zitten, dan kan ik u een beeld geven hoe de zon, dus het vaderlijk gezag voor
deze ruimte, zich in die miljoenen tijdperken heeft verdicht. Dan komen
wij vanuit de nacht langzaam tot de eerste schemering. Want toen de maan
halfwakend was en wil zeggen: toen zij haar leven op vijftig procent had
verstoffelijkt, dus dat wil zeggen: het visstadium was gelijk een meter groot.
We hebben vissen, we zijn daar twee, drie, vier meters groot geworden, dát
was het uiteindelijke ... Maar in dat tussenstadium was de zon op die en die
en die kracht, op die en die bewustwording. Kunt u dit nog volgen? Dank u.
En die bron ... Die bewustwording als uiteindelijk stadium werd uitgezonden door de Eerste Kosmische Graad, opgezogen door de planeten die óm dit
moederschap leefden, zweefden, en zich die krachten opzogen. De maan, die
moeder, kreeg bewuste uitstraling voor het visstadium. En wij zijn vis en die
uitstraling gaat daar naartoe en wij hebben dus één wet te beleven, we heb81

ben één afstemming. De uitstraling, de aura van dit baringsproces, is precies
hetzelfde dan de bewustwording die wij ons eigen hebben gemaakt doordat
we de wedergeboorte konden ondergaan. Duidelijk? Die bron is dus precies
op het ogenblik van afstemming gekomen met ons, nu wij het uiteindelijke
voor de Eerste Kosmische Graad hebben beleefd. Er is dus een ander lichaam
aanwezig en gereed om ons aan te trekken. En nu dalen wij in dit visstadium
af. We willen nog meer, we willen de ruimte zien, we gaan uit de wateren. En
wanneer nu een zeehond, een zeeleeuw niet uit de wateren kón gaan – moet
u eens goed luisteren, ik vertel u profetieën – dan was ook óns einde op die
maan, op die Eerste Kosmische Graad niet landelijk geweest, maar dan waren wij in die wateren gestorven. Maar dat dier, die zeehond, die zeeleeuw,
dat dier kan ook op het land leven en is waterlijk bewust. En wij beleefden op
die wijze ons einde. Wij maakten ons vrij, wij kropen uit de wateren, legden
ons neer, want we wilden vérder ... en dit verder gaan was alleen dit verschijnsel. Wij manifesteerden dit verder gaan, we konden niet spreken, we konden
niet denken, niet voelen; vóélen wel. We wilden verder en nu kropen wij uit
die wateren, we wilden land zien – wisten we niet – we kropen op het land
om de dood te ondergaan. Bewust wisten, voelden wij: wij zouden sterven.
Want lang, gedurig, maanden en jaren konden wij niet buiten die wateren
blijven. Wij moesten terug; maar we wílden sterven, er is een drang in ons, in
dat leven, om verder te gaan. Verder ... maar dat bracht de ‘dood’. We hebben
miljoenen ‘sterfbedden’, als u het vergelijken wilt met uw aardse begrippen,
beleefd. We hebben miljoenen ‘doden’ ondergaan in de wateren. Nu de laatste, het uiteindelijke is ... We liggen op het land, we sterven, want we willen
daar niet terug, we kúnnen niet terug, we moeten vérder ... Waarom? Is die
lente in ons ontwaakt? De dood komt, het scheuren, het verscheuren van het
fluïdekoord. De ziel, de persoonlijkheid, het leven komt vrij en zinkt terug in
die andere stilte achter de kist, achter de stof.
Wij, miljoenen met mij, Christus, alles in de ruimte die de kringloop der
aarde heeft, hebben beleefd, afgelegd, de apostelen, iedereen die de eerste
sfeer, het licht, de waarheid, de rechtvaardigheid betreedt – dat een hemel
is – hebben dit kunnen volgen, kunnen zien.
Wij hebben ons op dat ogenblik één gemaakt met zo’n vis. We kwamen
tot gevoelige eenheid, we klampten ons aan dat leven vast. We waren één en
we wilden weten: wat gebeurt er nu met dit leven? We zouden dat volgen en
wat gebeurt er nu? We bleven bewust, we bleven denken, want we hebben
ons ruimtelijk bewustzijn; dat visstadium is te beleven, aan te voelen en dat
is te verwerken. Hoger bewustzijn verwerken kunnen wij niet, dat kunt u
ook niet, maar u kunt wel het lagere individu beleven, zodat dat zieleleven,
die geest, die persoonlijkheid van dat visstadium zal ons nu een voortplan82

tingsproces bezorgen, óf er zal een einde komen. Maar er kwam géén einde.
We waren ... meester Alcar, André en ik, en dat hebben miljoenen mensen
voor zichzelf beleefd – ik zei u dat zo-even – elkeen in de ruimte volgt die
stadia. Elke geleerde, elk mens die gereed is en de wetten voor de aarde heeft
afgelegd, vraagt onmiddellijk: ‘Meester, kunt u mij de wetten verklaren, ben
ik gereed om de reis te maken, mag ik adept zijn?’ En dan gaan we beginnen
en komen wij en volgen wij nu wat u ontvangt.
We werden één, het gevoel nam ons over, we voelden dat we wegzeilden.
We gingen ergens heen, we voelden dat de aura – voel nu goed – dat het
moederlijke gezag daar van de Eerste Kosmische Graad ijler en ijler werd, we
verwijderden ons. We voelden pertinent en bewust dat we haar omgeving,
haar persoonlijkheid, haar kracht hadden verlaten. Die vonk werd door iets
aangetrokken dat geen láger bewustzijn bezit.
Nu staan we even stil bij een wet, een kosmische, goddelijke wet, want – u
voelt wel, ik zei zo-even – de maan zond haar, als Eerste Kosmische Graad,
als baringsproces, zond zij haar krachten uit, de ruimte in. Dat was dus hoger
bewustzijn, nietwaar? Hoger denken, hoger voelen – over denken moeten
we nog niet spreken – hoger voelen, dieper denken, ruímtelijk denken. Dat
gevoelsleven als uitstraling had bewustzijn. Wanneer dat geen hoger bewustzijn was geweest, mijn zusters en broeders, had die andere planeet – een bijplaneet moet dit nu zijn, een overgang, wéér een eerste graad – niet kunnen
aantrekken, duidelijk? Maar omdat dit hoger bewustzijn is, levende vitaliteit,
levend plasma, komen wij buiten ... dat voelen wij.
De meester zegt: ‘Wat voelt u?’
‘Ik voel de moeder.’ Wij spreken thans over moeder, o heilig moederschap,
dat is de maan.
‘Ik voel, mijn meester, dat de moeder zich uit mijn leven verwijdert ... Ik ga
voelen dat ik vrijkom en mijn persoonlijkheid in handen krijg.’
‘En wat voelt ú?’ vraagt de meester die de leiding heeft.
‘Ik onderga dezelfde wetten.’ Dat staat allemaal in de ‘Kosmologie’.
‘Ik beleef het gevoel, ik zou een verklaring ...’
‘Ja, geef mij een verklaring’, vraagt nu de meester.
Ik zou een verklaring kunnen geven voor de aarde, opdat een mens het zal
begrijpen, dat is wat de moeder voelt wanneer haar kind geboren wil worden.
Alleen de móéder kan het weten. Zij alleen voelt het ogenblik opkomen dat
gij de weeën noemt. En dan voelt de moeder: ‘Dit bezit van mij dat ik al die
tijd heb gedragen, dit heilige één-zijn, dit machtige voelen’, – dit leven in u,
in deze maatschappij, denkt; dáár dacht het nog niet, daar kon het nog niet
denken – ‘dit gaat uit mij weg, ik ga ’t voelen.’ Langzaamaan, rustigjes, zelfs
in uw slaap gaat u voelen dat het leven zich gaat verwijderen. En nu gaat het
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leven weg, de geboorte komt en nu zegt de moeder: ‘Mijn God, mijn God,
kon dit maar eeuwigdurend voortgaan.’ U bent iets kwijt, is het niet zo,
moeders? U mist op dat ogenblik iets; ja, u mist het eeuwigdurende baren,
een evolutie mist u. Er is een kloof gekomen tussen u en die geboorte. Maar
wanneer u het in de diepte beleeft voor de ruimte, dan kunt u op dat ogenblik zeggen: ‘Ik heb weer deelgenomen aan de schepping, ik heb God weer
vertegenwoordigd, ik was weer één met Zijn baringsproces.’ Want later, wanneer we vanuit de ruimte tot de aarde komen, zult ge beleven – en dan staan
we stil en dan zijn we geïnspireerd, opdat het goddelijke woord tot u kan
komen om het u duidelijk te maken – dat het moeder-zijn het allerheiligste is
dat ge als mens kunt beleven!
Moeder-zijn wil zeggen: één te zijn met een voortplantingsproces, met evolutie, met baring, schepping, leven, ziel, geest, wedergeboorte, rechtvaardigheid, met harmonie. Moeder te zijn wil zeggen: álles bezitten, omdat het
macrokosmische beeld, de Albron zich tijdens die korte tijd, die maanden,
in de moeder manifesteert. Alles manifesteert zich in die negen maanden,
wat de moeder kan beleven, maar dat wat wij u duidelijk willen maken,
de macrokosmos aan het menselijke wezen gaf, de macrokosmos in handen
legde van u, de micro-, gij als mens, gij als vader en moeder. U krijgt heilig
ontzag voor vader- en moederschap, omdat het vader- en moederschap u met
de ruimte, u met de Albron verbindt!
Wij gaan verder en waarachtig ... we komen in een nieuw lichaam. We zijn
nog onbewust – wíj zijn bewust – maar we weten: deze cel van dat dier, dat
heeft het eerste stadium weer moeten aanvaarden. We zien weer de vonk,
maar die vonk heeft bewustzijn gekregen als een dierlijk leven; alleen werking, dierlijke werking is in die cel aanwezig, duidelijk? Nu blijven wij één en
we gaan zien wat er gebeurt. Die cel komt in die aura van die planeet en heeft
nu contact met die astrale bol. Dat is dus de eerste, dat is een planeet die
buiten de dampkring ligt van de maan, die ligt ver in het universum. Want
waarom moet die ver uit – ver wat wij ver noemen – waarom moet die eerste
overgang uit de aura, uit het leven zijn van de moeder? Omdat, wanneer die
bron ín de aura, ín de denkkring, ín het gevoel van de maan leeft, die bron,
die nieuwe overgang, die bijplaneet geen hoger bewustzijn ontvangt, want
dan blijft u uzelf. Omdat die bron, die ziel dus, buíten het moederschap
komt voor de maan, komt er ook evolutie. Is dat goed? Dus de bijplaneten
moeten buiten de dampkring liggen van de eerste, de tweede, de derde graad.
De bijplaneten zijn niet direct op de planeet ... satellieten noemt u het, kunt
u het noemen, niet direct in de omgeving. Een satelliet direct bij de aarde
kán leven bevatten; dat is ook het uiteindelijke, dat is alweer het laatste stadium en dat zullen we aanstonds beleven. Dat zult u zien, dat zult u voelen,
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dat zullen we u verklaren. Dan heeft die ziel weer contact met het eigenlijke
bewuste stadium, de Tweede of de Derde Kosmische Graad. Begrijpt u? En
zodoende konden wij verdergaan en zagen wij dat die dieren daar buiten de
dampkring van de maan kwamen, een nieuwe planeet ons had opgenomen;
een nieuw lichaam dat óók door die splitsing tot stand kwam, maar in die
miljoenen jaren heeft moeten wachten? Nee, voelt u, moet u eens kijken wat
voor wonderbaarlijke wetten u krijgt.
Dit leven, de maan, is begonnen; de maan schiep nieuw leven, en dat
andere leven, miljoenen bollen, cellen, macrokosmische lichamen leven hier
en zuigen en zijn stil, doen niets, hebben niets te beleven. Wat gebeurt er?
U voelt wel hoe machtig, hoe machtig eenvoudig toch alles eigenlijk weer is,
ook al leeft u in de ruimte. Die planeten waren bezig zich gereed te maken
voor het moederschap. Die zogen, die namen de aura van de maan in zich op
en hadden niets anders te doen, duidelijk? Kónden niets anders beleven, dat
was het, dat was het, alleen die uitstraling opnemen van de maan, want nu
wist Moeder Maan: mijn leven gaat verder!
De Eerste Kosmische Graad kon zeggen: ik ben gereed, ik dij uit, ik evolueer, ik breng evolutie, want dáár leeft de andere bron die mijn bewustzijn
opvangt en is in harmonie met mijn leven, dat aanstonds mijn ruimte zal
verlaten. En wij gingen verder ... Nu komt het: we leven in een wereld, die
bol is ook oneindig, het is een planeet, kleiner dan de moeder, maar wij hebben ons bewustzijn in ons, ons gevoel en komen nu één met dezelfde aura
waaruit wij zijn ontstaan, nietwaar? Zuigen die aura in ons op, want dít is nu
voor velen het machtige probleem. Dit is nu het kosmische voortplantingsproces, omdat die uitstraling hier in die bol, in die astrale bol, een deel van
de Albron ook dus, miljoenen jaren in het onzichtbare (is), maar dat komt
nu tot werking, dat is het volgende stadium. Dat leven begint nu, heeft die
aura van de moeder in zich opgezogen, wij krijgen die eenheid, we zijn één.
Dus die aura van de maan is ons fundament waar wij nu op staan. We zuigen
een deeltje in ons op, miljoenen vonken met ons gingen verder, we zijn met
miljoenen ontwaakt. Er zijn daar lagere graden. Daar zien wij ... voordat we
weggingen, zien we nog even ... kijk daar! Die gaat terug, die heeft zijn dood
nog niet kunnen beleven, móét terug. Wij zijn verder, we weten wanneer we
hier – hier dat is de maan, deze grote ruimte waarin u bent, dat is de maan –
wanneer we terugkijken, dan zien wij dat de maan nog miljoenen jaren bezig
zal zijn voordat haar Algeest, haar Alkern is verdicht, begrepen? Haar Albron
zal zich omzetten. Zij is een deel van de Albron, zij is Alziel en elk vonkje dat
zich afscheidt uit haar lichaam – dat is het baringsproces, dat is het moederschap – zuigt zoveel Alkern in zich op en dan komt de verdichting, dan komt
het uiteindelijke proces voor deze geboorte, voor ons ruimtelijk denken en
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voelen, het terugkeren tot God. Kunt u het begrijpen?
Hier begint opnieuw het stadium als op de maan, precies dezelfde wetten.
We komen tot werking, zeven overgangen en eindelijk ... we zijn gereed, we
zijn in het volle stadium. We raken elkaar weer aan, we scheiden weer af. Er
komt een nieuwe geboorte, wij gaan sterven, we leven nu langer ... we leven
nu langer, maar we hebben maar één leven te baren. Wij behoeven maar één
leven te baren, in de schepping is er niets anders, één leven voor dát leven
om te kunnen terugkeren. Want gingen wij ons niet splitsen, dan hadden wij
vroeg of laat geen terugkeren meer. Dus er komt splitsing, er komt wedergeboorte, wij krijgen het nieuwe leven, we zijn dierlijk bewust.
Goed ... we leven nog even op de maan. In die eerste graden was dat een
miljoenste deel van een seconde en toen waren we al uitgedijd, waren wij al
gestorven, uitgeleefd. Daar geschiedden die wetten, maar omdat wij meer
bewústzijn hebben gekregen, duurt dat proces van nog te blijven leven even
langer. We vliegen door de wateren, we hebben het gevoeld, eindelijk! We
hebben onze scheppingsdaad volbracht, ons kan niets meer gebeuren, wij
gaan door. We wachten nog even, we leven daar een leven van gelukzaligheid. We kennen geen bomen, geen dieren, geen mensen, geen appelen, geen
peren, u behoeft niet te eten. U zuigt de levensadem daar maar in u op. Er
zijn geen zonden en geen fouten, alles is volmaakt. We krijgen hetzelfde proces voor díé planeet; die overgang overwinnen wij, na weer zoveel miljoenen
eeuwen overwinnen wij deze planeet. En het allereerste wat wij nu daar in
ons opnemen na het uiteindelijke te hebben beleefd is: wanneer dit leven in
die wateren komt en die allerhoogste stadia heeft bereikt, het land nu beleeft,
uit de wateren gaat – dus weer het allerhoogste – is er niet veel veranderd aan
dit organisme. Maar het dier ... we leven langer op de aarde, we zijn langer
buiten het leven dat wij in de wateren genieten. Dus de tijd van landelijk
bewustzijn verruimt zich reeds en zo gaan we verder. Wanneer u dit vast
kunt houden, en dat vertellen u de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’,
even, natuurlijk vanzelf, – daarom moet de kosmologie erbij komen, dat wil
zeggen, dit ís de kosmologie, dit is het ontstaan van het wezen, het leven,
het ontvangen van het vader- en moederschap –, zien wij dat een planeet,
een lichaam in de ruimte in staat is om aan het eigen leven verruiming te
schenken. En nu gaan wij van dát moederschap af, wij beleven die planeet,
wij gaan weer door. Er zijn geen andere wetten – u houdt dit nu vast – en dat
is voor ál de planeten, voor ál de ruimten door de Albron geschapen, precies
hetzelfde. U hoeft dit nóóit meer los te laten, zelfs in de Vijfde en Zesde Kosmische Graad moet u die baring ondergaan, want dat zijn de allerheiligste
fundamentele wetten voor God, voor de verruiming, voor vader- en moederschap. Vader- en moederschap voeren u naar het Al terug.
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Wij kunnen dus een sprong maken en dit tijdelijke daar verlaten. Wij gaan
van de eerste naar de tweede overgang, wij kwamen op de derde; planeten,
bijlichamen die in de ruimte een plaats hebben gekregen. Het ene lichaam
splitst zich weer voor het andere. Die bijplaneet, de overgang, zendt weer
aura uit als de moeder, en bestuwt, bezielt daar die lichamen dus. En eindelijk komen wij op de nieuwe planeet, op de eigenlijke graad aan. Dit zijn
maar voorstadia. En komen wij op de Tweede Kosmische Graad ... nieuw
leven! We komen daar; voordat we de vierde, de vijfde overgangsplaneet hebben bereikt, hebben wij ons reeds opgericht. Die vlerken, die zijn naar buiten gekomen, we hebben klauwen gekregen, we zijn behaard. We zijn nu al
bijna ... we lijken nu op een aap, we zijn dieren. Wij zijn nog behaard. Onze
schedel moet zich nog vormen; de zon heeft die kracht nog niet. Na dat
evolutieproces komt er verruiming, komt er ontwikkeling, komt er evolutie
en verfraaiing, maar de eigenlijke natuurlijke, goddelijke verfraaiing zullen
wij eerst krijgen als Moeder Aarde, als kind van zon en maan, aan haar taak
begint ...
Duidelijk?
We gaan nu dus ... we gaan nu dus, wat we als hoofdkernen, als fundamenten voor deze morgen beleven, en zullen zijn, zien dat alles wat u in de
ruimte ziet en beleeft alleen maar vader- en moederschap is. En nu nemen
wij een korte vlucht naar de aarde, wij komen van de bijplaneten af. We zijn
op de tweede planeet – de Tweede Kosmische Graad is de planeet Mars – en
we gaan nu weer overgangen beleven. We komen op bijplaneten en nu komt
de aarde in contact, de aarde is gereed. Wij zuigen de aarde, die tussen zon
en maan vastgehouden werd, die uitstraling heeft gevoeld. Dat ging allemaal
vanzelf. Die bollen ... waarom is dat die planeet en waarom is er die planeet?
Dat kunt u niet vragen. Waarom is er verschil tussen planeten? Waarom
heeft die planeet die dan de aarde is – vragen de mensen – dat dan gekregen?
Waarom bent u een dichter, waarom bent u dit, waarom bent u dat? Waarom
heeft de ander niets, in úw tijd, vanuit uw tijdelijke ik? Dan zeggen wij, dan
zegt de ruimte: u hebt alles, u zult het later zien, u kunt zich straks de wetten
eigen maken, kunst, alles! Want wat de aarde had, is ook voor dáár. Want
die andere planeten – de aarde leefde tussen vader- en moederschap in – omdat die delen daarginds ook uit die splitsing, uit dat goddelijke gewaad zijn
ontstaan, en eenzelfde taak zullen beleven. Want die aarde doet niet méér
dan dat andere ónbewuste lichaam, die we zullen leren kennen als Saturnus,
Uranus, Jupiter. Planeten, gasbollen, u ziet de nevelen en ik ga u nu daarmee
verbinden, wil ik deze lezing, dit vader- en moederschap voor de ruimte, afmaken en omranden, zodat u een eindstadium beleeft en u die zwaarte niet
meer voelt. Wat u daar nu zag ... wij komen later weer terug bij die Tweede
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Kosmische Graad, want dat moet wel, maar wat u daar ziet, hebben wij dus
voor de maan beleefd. Tussen de maan en de Tweede Kosmische Graad zijn
zes overgangen, dat hebben we ook beleefd voor de openbaringen toen de
Albron begon, nietwaar? Wij hebben die voor God in het onzichtbare gezien, voor Zijn geestelijke persoonlijkheid; nu reeds als stof, als dierlijk leven
en weer ten opzichte voor de ruimte als macrokosmische lichamen. En dat
wil nu zeggen dat wij de gelegenheid kregen – dat zijn de gelegenheden, dat
zijn de kernen – om ons tot de goddelijke evolutie te brengen. Dat zijn de
fundamenten, de voetstappen die de Albron voor ons neerlegde om tot die
Albron terug te keren. Maar wanneer men nu de aarde betreedt – de aarde is
ook weer begonnen, de aarde kreeg evolutie, de aarde kreeg verdichting – en
wanneer we nu die miljoenen jaren voorbijgaan, dan kunt u uw leerstellingen
volgen. De aarde kwam tot verdichting. De wetenschap weet nog niet hoe,
maar men neemt reeds aan: er kwamen nevelen. Zij zijn er dichtbij, de mensen, die geleerden. De aarde kwam in verharding, verstoffelijking. Er kwam
een gloeiingsproces, voelt u, broeiing, baring, er kwam een afkoeling. De
wetenschap zegt: ja, maar toen waren er nog geen mensen. Kan de wetenschap dat aanvaarden, het allereerste stadium voor de maan – kan de wetenschap dat zien? – dan, geloof het, staat heel deze mensheid voor hetgeen gij
nu ontvangt, dan staat deze mensheid voor de Universiteit van Christus!
Voelt u dit? De aarde is nu in die miljoenen tijdperken tot verdichting gekomen, en wanneer we die macrokosmische stelsels uit die tijd loslaten en nu
het huidige stadium beleven, dan zien wij – wat zien wij nu? – dat er alleen
voor het universum één moeder is en één vader. En dat de mens door dat
vader- en moederschap zichzelf heeft verdicht en dat andere planeten, de
aarde, aan het lichaam voor de verfraaiing van dit beeld heeft gewerkt, maar
dat wij, doordat we levens kregen, onze evolutie konden voortzetten. We
zijn vanuit de ruimte naar de aarde gekomen; dat was niet vanuit de ruimte
naar de aarde, nee ... wij namen een stap, wij hebben een stap gezet, links en
rechts, dat is maar een stap, een stapje ... Want aanstonds, het zal u duidelijk
worden, zult ge zien dat deze hele ruimte maar een vonk is van uw goddelijke
bron. Het heeft niets te betekenen én alles, maar als mens zijt ge nog geen
goddelijk bewuste, dat leren wij zien. Maar daarnaast ligt tevens het beeld
hoe ontzagwekkend is het om als mens, bewust op twee benen, bewust te
handelen, te zien, te voelen, de ruimte te ondergaan, vader en moeder te zijn
voor God, voor uzelf. Dan eerst gaat ge begrijpen hoe ontzagwekkend, heilig, machtig en universeel de mens is. Hoe machtig heilig de moeder is, hoe
machtig de man, de scheppende kracht is, die als wezens tezamen de Albron
zullen vertegenwoordigen. En dan gaan we aanstonds eens kijken, want door
het goddelijke gezag, door het bewustzijn van de ruimte aan te voelen en
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te ontleden, dat in u op te nemen, gaat ge, zult gij uw leven op aarde beter
begrijpen en zult ge buigen voor de moeder, want zij is álles! Dan praten wij
niet meer over afbraak, vernietiging en haat. Dan slingeren wij Gods kind,
de goddelijke kern niet meer in Gods aangezicht. Dan zijn er geen moorden
meer, geen afbraak, geen mismaking. Dan is het heilige ernst geworden voor
uw persoonlijkheid zolang gij nog in het stoffelijke verkeert.
De aarde heeft zich ... dat ziet u nu ... we leven op de aarde. We hebben
een stap gemaakt in de ruimte op een andere graad. We hebben die gevoelens
gekregen, die werking ondergaan, wij hebben ons die wetten eigen gemaakt.
We zijn gereed, (we hebben) een ander lichaam aangezogen, opgebouwd,
voortgestuwd; door de scheppende en barende krachten van Moeder Maan
als Albron geschonken, hebben (we) ons gereedgemaakt. Een nieuwe planeet
is er, de aarde, een hoger bewustzijn. Zij, als kind van zon en maan, van
vader en moeder, zal haar leven opvangen. En nu moet u dit gesprek eens beleven. Toen de aarde begon en de goddelijke kracht ... André heeft u verleden
verteld dat hij in een stoel zat en de godin van Isis, dat schilderij – ik hoorde
het, ik was bij hem, ik was bij u – van de muur af viel en zei: ‘André, ik val,
maar vang mij op, vang mij op.’ En hij zegt: ‘Moeder, zijt ge roepende?’
‘Kom vlug, André’, en gelijk gaat hij en hij neemt de godin van Isis in zijn
hart.
‘Wanneer dat schilderijtje’, zei André tot u – en dat hebben de engelen, de
meesters gehoord – ‘ú gevoel kunnen schenken voor een soort disharmonie,
een ongeluk, wat zal dan het vaderlijke en het moederlijke gezag voor en van
de ruimte tot die kinderen die zijn ontstaan, kunnen zeggen?’
En toen de aarde zover was dat het eerste leven die kringloop ... dat is een
kringloop, die ruimtelijke kringloop, dat is alleen een ding, dit ... en in die
kring zitten planeten en in die kring zijn voetstappen gemaakt, in die kring
hebben we ruimten gekregen. We hebben die kring ... uw ruimte is maar een
kringetje, een klein kringetje, als vergelijking. Door deze vergelijking ten
opzichte van het goddelijke Al is dat maar een vonkje, een stap in een hogere
richting naar een hoger voelen en denken, een nieuw moederlijk en vaderlijk
bewustzijn.
En toen zei de vader van de ruimte: ‘En ..., moeder? Zijt ge tevreden? Ik zie
wat ge doet, ik ben altijd bezig.’
‘Ja’, zegt de maan, de moeder, de Eerste Kosmische Graad. ‘Ja, m’n goede
man, we zijn één. Ik zal eerder gaan naar de Albron, wanneer ik aanstonds
mijn lichaam, mijn ziel, mijn persoonlijkheid heb kunnen uitdijen, heb kunnen schenken. Ik zal eerder terugkeren tot het Al en mijn plaats als vroeger
– maar ook bewust – weer vertegenwoordigen, en gij zult scheppen totdat al
ons leven van deze ruimte, al ons leven van onze wereld, ons huis.’
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Want zei de Bijbel niet en zei Abraham niet en hebben de profeten niet
gezegd, heeft de God van al het leven niet gesproken: in mijn Vaderhuis zijn
vele woningen?
Ja, dat zei de moeder. Dat zei de maan, dat was de zon, dat was de scheppende kracht: ‘Onze kinderen maken het goed, onze kinderen zijn welvarend, de eersten hebben de aarde reeds bereikt.’
En ... Jetje ... hoe heet de aarde? Kon de zon, kon de Albron de aarde een
naam geven, kon zij Maria heten? Zij was de Derde Kosmische Graad, zij
vertegenwoordigt het hart van de maan, het hart van de Albron. Zij heeft
niets anders te doen dan zich over te geven, want de mens, het leven uit die
bron ontstaan zal haar opnemen, zal zoveel kracht in zich opzuigen en nu
komt er nieuwe ontwaking. En de zon zegt: ‘En, moeder, voelt ge mijn kus?
Ik ben zo gelukkig en ik heb licht gegeven aan duisternis. Ik liep. We hebben
de wateren gevuld. We hebben ons een machtig mooi gewaad gegeven. Ik
ben stralend bewustzijn en gij, mijn lieverd, ge hebt de weeën aanvaard, de
pijnen doorstaan, maar ons leven zal straks het Al bevolken, voor de Albron
neerknielen als vader en moeder en om ons daar weer beiden te vertegenwoordigen. Dat schonken wij aan onze kinderen, al ons leven in de ruimte
heeft de wettelijke zelfstandigheid, de rechtvaardigheid en onze harmonie
aanvaard en beleefd. Al onze miljoenen kinderen zullen gezegend zijn, omdat wij de waarachtige wetten ondergingen en ze aan ons leven onder ons
hart konden schenken. Ziet u? Ga verder, mijn moeder ... mijn moedertje,
ga verder en maak u gereed. Aanstonds wanneer ge zult sterven, wanneer ge
zult terugkeren tot de bron van al het leven, de Albron, het Alleven, het Allicht, de Alziel, de Algeest, dan zult ge naast mij zijn, dan zijt ge opgeloste
evoluerende plasma; denkend, voelend en begrijpend en doen wij tezamen
ons werk. Gij zult mij stuwen en inspireren, gij zult naast mij zijn. Ik zal u
aan mijn hart nemen en beleven wij de eeuwigdurende kus om het leven van
onze kinderen af te maken, en zal de mensheid het goddelijke, geestelijke,
astrale gezag betreden ... het leven na de dood.’
Het leven na de dood, om dáárin, mijn zusters en broeders, de wetten voor
de ruimte voort te zetten, en kunt ge voor uzelf de volgende zitting reeds
vaststellen, die zal heten: ‘De astrale persoonlijkheid voor de mens als universeel beeld, als licht, leven en liefde’.
Aanvaard alles, opdat de Albron in uw leven zal ontwaken.
God zegene u en de uwen.
Ik dank u.
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De geestelijke wereld voor de mens
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen de lezing ‘De
geestelijke wereld voor de mens’. Maar voordat wij ons daarmee verbinden,
allereerst een korte inleiding van het vorige, opdat degene die hier voor het
eerst is, zal voelen en begrijpen waar het eigenlijk om gaat.
We hebben gesproken over de Albron en uit die Albron, het Alweten, het
Allicht, het Alleven, de Alziel, de Algeest, het Alvader- en moederschap is
God ontstaan. De Albron manifesteerde zich in de ruimte en dat is begonnen doordat er werking kwam en die werking bracht nevelen voort. De wetenschap kan u zeggen: ‘Zo is dat, zo kwam het eerste leven tot stand.’ Op
die wijze is de schepping begonnen. Dit waren de eerste mogelijkheden voor
de openbaringen van God, die zich stoffelijk heeft gemanifesteerd. Toen gingen wij verder, die ruimte werd gevuld, die nevelen veranderden, manifesteerden zich later als wolken. Die wolken verduisterden en daarna kwam er
licht. We leerden toen God als het levende licht kennen, we hebben die wetten aanvaard. En dat licht in deze ruimte heeft zich opnieuw gesplitst. God
verdeelde Zich nu, wij leren nu God zien als een Vader van licht in myriaden
deeltjes. Die myriaden deeltjes, dat is de macrokosmos, dat zijn planeten en
sterren die wij aanstonds, over eeuwen, over tijdperken, zullen beleven en
dan kunnen volgen, waardoor wij ons menselijke bestaan in handen zullen
krijgen. Dat hebben wij gevolgd. De Bijbel schrijft daar niet over, want de
Bijbel begint te schrijven en te denken en te voelen over de openbaringen van
God vanuit een menselijk voelen. De Bijbel is geschreven op een ogenblik
toen de schepping reeds miljoenen jaren tot het verleden behoorde. Indien u
dit kunt aanvaarden gaat u verder, en wanneer u dat niet aanvaarden kunt,
staat u voor dit leven en voor de ruimte stil ... op een dood punt!
Toen de splitsing voor de ruimte – dat weet u – geschiedde, kwam er wéér
duisternis, want uit dat goddelijke licht nam elk deel zoveel bewustzijn als
licht. Die planeten die nu naar voren treden zullen die evolutie voortzetten.
Want wij zullen aanstonds moeten beamen dat elk leven, elke vonk de goddelijke kern bezit en het voortplantingsproces moet bevorderen, opdat het
leven zal evolueren en tot God zal terugkeren. Maar waardoor wij vaststellen
en hebben te aanvaarden dat dat leven wat door deze splitsingen tot stand
is gekomen, tevoorschijn trad, de God van al het leven, de Albron, de Alliefde, het Alleven móét vertegenwoordigen in het hoogste stadium ... het
goddelijke Al!
En daar gaan we vanmorgen naartoe. Een reis vanaf de aarde, hoop ik – of
wij gaan op de volgende lezing verder – een reis vanaf de aarde naar het god91

delijke Al, opdat gij zult weten dat de goddelijke kern in u leeft. We hebben
contact gemaakt met die eerste astrale bol, dat wat de maan is. U zult aanstonds ook weten waarom de maan is gestorven, waarom de maan nu geen
leven meer heeft, dat komen wij allemaal tegen. Maar dan betreden wij het
huidige stadium waartoe gij behoort.
Maar voor de ruimte, toen dat eerste leven begon, hebben wij wat in de
ruimte is geschied gezien, dat die planeet, een moederlichaam – dat is de
maan, dat is een moederlichaam, een baringsproces – die wetten in handen
heeft gekregen. En dan wordt u duidelijk en kunt ge bovendien beleven en
... (niet te verstaan) aanvaarden, daarna, dat die macrokosmos, zoals we hebben gezien en mochten verklaren, voor de microkosmos is geschapen, voor u
als mens, het dierenrijk en Moeder Natuur. Eerst dan gaat ge zien en zult ge
beleven dat ge universele wezens zijt en de goddelijke afstemming, ook die
voortplanting en al de karaktertrekken vanuit die Albron ontstaan, in uw
handen zijn gelegd. Ik zei u: dan zijn er geen minderwaardigheidscomplexen
meer, dan bezit u ruimte. Nee ... u bént het en gaat ge het leven heel anders
zien en begrijpen.
De maan begint, die nevelen komen tot stand. De maan leeft nu in de
palm van uw hand. Er komen embryonale cellen tevoorschijn. Na die afscheidingen krijgen die cellen een eigen bestaan, een eigen zelfstandigheid
en nu is de schepping reeds begonnen vóór de mens. Maar de mens zal aanstonds zijn ogen openen, de zintuigen moeten geboren worden. U krijgt
de wedergeboorte te zien. Wij stonden daar stil bij die eerste cel, die eerste
aanraking. We hebben de voorstadia beleefd, dat wil zeggen de overgangen
voordat die cel gereed was om te baren, om die voortplanting te bevorderen.
Dat hebben wij beleefd, dat hielden wij vast. Wij maakten ons één met die
cel en aanvaardden de dood, die er niet is. We hebben gezien dat die cel zich
scheurde, zich splitste, het leven gaf aan een andere cel, een nieuw leven ontstond, een nieuwe splitsing, maar dat dit eerste leven een dood, een stilstand
had te aanvaarden. Dat weet u nog? Op dat ogenblik trad de kern, de goddelijke kern, uit dit stoffelijke, reeds stóffelijke leven en betrad een nieuwe
wereld. En die wereld, die behoort nu ... die behoort de mens nu toe, maar
die behoort weer direct tot de goddelijke kern, de Albron!
Door die wereld ... die wij noemen de wereld van het onbewuste, waar de
ziel, de kern, zich weer gereedmaakt om een nieuwe geboorte te beleven, die
zien wij aanstonds terug, maar nu in een bewuste toestand, en dat wordt nu
uw hiernamaals.
Wij gaan aanstonds verder en zullen we zien dat in al die eeuwen, die
miljoenen jaren die er voorbijgingen, de cel, de mens door de wateren kwam,
het landelijk leven had te aanvaarden en hierna ... (niet te verstaan) stoffelijk,
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innerlijk evolueerde. Elk leven bracht ruimte. We hebben vastgesteld dat we
daar het eerste leven zagen en konden volgen als een cel, maar na miljoenen
jaren zagen wij dat dat leven was uitgegroeid als een vis.
De mens leeft in de wateren. Alles is in de wateren ontstaan. De wetenschap kan u dat ... kan dat beamen, die wetten zijn reeds aanvaard en gelegd,
die fundamenten hebben wij gezien. De wetenschap weet nu: al het leven
kreeg waterlijk bewustzijn. Nog kunt gij uw kieuwensysteem en -stelsels
vaststellen, de dokter kan u aantonen en verklaren dat die mogelijkheden
nóg in het organische leven aanwezig zijn. Dat zijn fundamenten en daarop
bouwen wij voort en aanstonds voor de ziel, voor de geest, voor Christus,
voor God, voor uzelf, voor uw innerlijk leven, uw astrale wereld, de wereld,
de geestelijke wereld voor de mens, de mens achter de kist. Hoe is dit alles
geboren, hoe is dit alles ontstaan? Die wegen zullen wij volgen. Eén goddelijk
snoer is er, die ons met die goddelijke wetten verbindt.
Wij hebben gezien en beleefd, toen we ons hier konden losmaken in het
allerhoogste stadium, dat het dier – daar in die wateren – het gevoel kreeg
om op het land te gaan en iets te beleven, iets te ontvangen. We hebben
vastgesteld en gevraagd: waarom wil dit dier uit de wateren vandaan? Want
wij weten beslist en zeker: hier komt er een dood. Die organen waren er nog
niet, dat dier was nog afgestemd op de wateren en niet op het land. Dat
organische leven moest zich nog zelf openbaren en zou zichzelf scheppen,
waardoor de mens landelijk bewustzijn kreeg, harde bodem onder de voeten.
Dat leren we allemaal kennen, maar híér ligt de kern – heb ik u gezegd – voor
de wedergeboorte, voor vader-, voor moederschap ... de universele goddelijke
fundamenten om verder te kunnen gaan, om te kunnen evolueren! En dat
is hier op deze plaats, waar dat eerste celletje geboren is, waar die splitsing
tot stand kwam. Of wij hadden moeten aanvaarden, wanneer die ziel of dit
leven geen evolutie had gekend, dat hier de goddelijke scheppingen waren
gesmoord. Dat was dan het einde van het leven.
Maar het leven gaat door! Er is nieuw leven geboren en nu blijkt het, aanstonds wanneer we ons op het huidige stadium waartoe gij behoort instellen,
blijkt het dat er aan díé wetten níéts is veranderd, dat diezelfde kernen nóg
in het menselijke huidige stadium aanwezig zijn en dit geen dood is, maar
voortplanting móét zijn, evolutie móét betekenen en dat gij nú als mens bezig
zijt uw goddelijke kern tot de stoffelijke en geestelijke openbaring te voeren.
Begrijpt u dit? Dit zijn de goddelijke fundamenten die we leggen en nu ligt
het universum voor ons open.
Die eerste cel werd door het kind – dus uit die kracht ontstaan – aangetrokken. Die cel kwam in de wereld van het onbewuste tot rust. Dit is een
onzichtbare wereld, maar waarin die kern leeft! Die kern daalt af tot het
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eerste stadium, er komt rust, stilte ... En in de tijd dat het leven door deze
eerste cellen geboren werd, gereed is om de voortplanting voort te zetten, om
deel te nemen aan de goddelijke openbaringen, zichzelf te manifesteren, te
vergeestelijken en te verstoffelijken – nietwaar? – konden die twee zielen worden aangetrokken en zien wij dat wij de eerste dood, die geen dood is, die de
overgang moet zijn, leren kennen. We leren hier het vader- en moederschap
zien. We zien de voortplanting, het evolutieproces en dit gaat eeuwigdurend
dóór totdat de mens, totdat die kern God, de Albron in alles kán vertegenwoordigen. Hoe komen deze cellen nu tot God terug? U zit hier voor mij als
mensen, maar wanneer zijt ge nu goddelijk?
We hebben gezien dat het dier de maan heeft verlaten, het landelijk leven
kon aanvaarden, een stervensproces, een scheiding tussen innerlijk leven en
stof onderging. De ziel dus, het innerlijke leven van dit stoffelijke organisme,
maakte zich vrij. We hebben ons verbonden met dat leven. We werden aangetrokken door een ander lichaam, gereedgemaakt door de maan als moeder.
Want elke cel, hoe groot, hoe nietig ook, zál zich vermenigvuldigen, dat voor
de Albron is: het voortplantingsproces voor uzelf bevorderen, de evolutie, de
reïncarnatie, het vader- en moederschap voor de ruimte tot ontwikkeling te
brengen, waardoor gij al die stelsels als mens, als leven, bewust in handen
krijgt. En dat was de bedoeling van de Albron, waardoor nu God is ontstaan.
Ik heb u duidelijk gemaakt, en dat zegt u het boek ‘De Volkeren der Aarde’, dat het woord God slechts voor de aarde betekenis heeft. Maar God
is het leven in de ruimte, dat bent u zélf! U bent een deel van Hem, een
deel van Haar, de moeder, de Almoeder. Want het baringsproces geeft de
mens, gaf het leven, de mogelijkheid om nieuwe fundamenten te leggen voor
nieuw, hoger, ruimtelijk bewustzijn. Voor vader-, voor moederschap, voor
licht, leven en liefde ... U zult liefde worden! We leren aanstonds de wetten
voor Socrates, voor Plato, Aristoteles, de wijsgerige stelsels kennen wanneer
we het bewustzijn voor de aarde betreden, en staan we voor: ben ik waarachtig, ben ik lief, ben ik rechtvaardig, hoe is mijn maatschappij, hoe voel ik en
denk ik? Wat heeft dit alles te betekenen? Wij leggen dan universiteiten aan
onze voeten neer en staan erbovenop, en kunnen zeggen eindelijk hierna: dit
alles behoort mij toe.
We hebben gezien, mijn zusters en broeders, dat we vanaf de maan gingen naar een bijplaneet. Die bijplaneet, het overgangsleven, werd gevoed
door de uitstraling van de maan – die maan had een bewuste uitstraling
bereikt – die planeet zoog dat in zich op. Ik heb u even het verschil laten
zien. Moest en zou die overgangsplaneet in de aura van de moeder leven,
dus in de dampkring van de maan? Dat kon niet, want dan kreeg dat leven
geen nieuw bewustzijn. Dus het zweeft ... die overgangsplaneet die zweeft
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ergens in de ruimte, maar zuigt de levende, bewuste uitstralende aura van de
maan op. Duidelijk? We hebben gezien dat daardoor het leven is verdicht.
Wij werden aangetrokken. Wij kwamen tot bewustzijn, we werden wakker.
We namen zoveel gevoel van die astrale bol in ons op en nu hebben wij gezien: ontstond er een nieuw leven in een nieuwe bron, in een nieuwe ruimte.
Wij hadden zelfstandigheid, maar wij zouden terugkeren in het embryonale
stadium, omdat dit de goddelijke wetten zijn waardoor een nieuw leven de
bestaansmogelijkheid voor geest en stof ontvangt. U bent nóg moeder en
nóg moet het kind bij het allereerste stadium beginnen, vanuit het embryonale leven en levensgraad. In de moeder wordt het nieuwe leven geboren. Is
dat zo ... of is dat niet zo? Dit zijn goddelijke fundamentele wetten en aan
die wetten is niet te tornen, die wetten zijn openbaringen! Een geboorte als
embryonaal leven is een goddelijke openbaring en een wet. En hierdoor zullen wij zien hoe wij nu dóór deze openbaringen, díé geboorte, dít vader- en
moederschap tot het Al terugkeren.
We zijn zover gegaan en gekomen totdat wij vanuit de ruimte ... Wij hebben Mars beleefd, we hebben de bijplaneten gevolgd die tussen Mars en de
aarde – Moeder Aarde – een plaats in deze ruimte, voor deze openbaringen,
die goddelijke scheppingen, hebben gekregen. We hebben vaste bodem gevoeld, we hebben de aarde weer aanvaard en vastgesteld op dat ogenblik dat
de aarde precies dezelfde wetten bezit als de maan. Maar niet als Jupiter,
Saturnus, Venus en Uranus en andere planeten, dat zullen we nu volgen, we
gaan de schepping in. We hebben lezingen gevolgd om het vader- en moederschap voor de ruimte te ontleden. Want hierdoor leggen wij de fundamenten
voor deze wereld op de aarde, als mens, aan onze voeten neer en bouwen dan
voort om de geestelijke wereld voor de mens te betreden. Kan het duidelijker?
Als u dit vasthoudt, dan kan ik verdergaan, en dan moet u, indien u hier
voor het eerst komt, moet u de boeken lezen, vroeg ik u en vraag ik u weer:
‘Het Ontstaan van het Heelal’. En dan volgt u precies hoe die wetten zijn
ontstaan. U neemt het boek ‘De Volkeren der Aarde’, u krijgt daar het begin – want we komen al die wetten tegen – u krijgt daar het begin van de
scheppingen te zien, u krijgt het begin van de hellen te zien, de hemelen
... en vooral wanneer deze mensheid een geloof (heeft) gekregen. Waar is
dat protestantisme, het katholicisme en waardoor is het boeddhisme, het
mohammedanisme ontstaan? Wat hebben al die sekten op aarde te betekenen voor u als mens? Wij zullen zien dat de essentiële bron onder uw eigen
menselijke hart leeft en dat die bron door uw leven en bewustzijn, door uw
gedachtegang, door uw karaktertrekken worden bezield en dat dít de fundamenten zijn. En u daarna kunt beleven dat u door élke gedachte afbrekend
de goddelijke openbaringen in uw handen neemt, maar ook bezielend kunt
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bestuwen, waardoor het uiteindelijke naar voren treedt en u zal zeggen: kijk,
in u is er iets ontwaakt. De goddelijke kern – blijkt het dan – moeten wij
door ons aardse leven, u door uw vader- en moederschap, door uw taak in
de maatschappij – het doet er niet toe wat u bent – bevorderen, bestuwen,
bezielen en tot de goddelijke, bewuste levensgraad terugvoeren. Om Hem
dáár, om uzélf voor al die miljoenen ruimten te vertegenwoordigen, want
dan bent u een godheid! De eerste lezing gaf u en zei u: u bent Goden, u zijt
het; en dat willen wij u thans bewijzen!
We komen nog niet op aarde, we blijven nog eerst even in de ruimte en zullen vanuit de ruimte volgen en enkele fundamenten vastleggen, problemen
ontleden, stenen leggen om dit goddelijke gebouw een zekerheid te schenken,
waardoor die goddelijke zelfstandigheid voor uzelf, voor uw leven, voor uw
vader- en moederschap naar voren treedt, nietwaar? En dat wil zeggen: we
hebben gezien dat elk leven de goddelijke zelfstandigheid bezit, dat elke cel,
hoe dan ook, waar die cel ook leeft – kijkt u maar in de natuur, kijkt u maar
naar een bloem, kijkt u maar naar het insectenleven, het dierlijke leven – al
het leven is bezig om zich te evolueren; vader- en moederschap. Ik heb u verklaard dat de ruimte alléén wil zijn: vader- en moederschap!
En nu staan we, nu zijn we voor de colleges gekomen, u bent geleerden,
u zijt astronomen, en wij gaan kijken hoe, vanuit de ruimte naar de aarde
terug, voor ons menselijke, voor úw menselijk denken en voelen, die ruimte
eruit ziet. En dan is er heel weinig en nu wordt het heel eenvoudig. U schrikt
wellicht terug voor kosmologie en u zegt: ik duizel. U hebt nu alleen maar
te aanvaarden: de ruimte is alléén moeder en vader ... meer is er niet! Deze
machtige ruimte, waarin miljoenen sterren en planeten en zonnen een plaats
hebben gevonden, is alléén moeder en vader, meer is er niet. En waar leeft dat
vader- en moederschap? We hebben het gezien: God is scheppend, God is barend en doordat er planeten kwamen, doordat de zon, de scheppende kracht,
het bezielende gevoelsleven naar voren trad, zich kristalliserend – heb ik u
gezegd en verklaard – verstoffelijkt heeft, kwam de zon als licht naar voren.
En dáár kwam het moederschap, de planeet die dat licht in zich opnam, en
toen kwamen er weer verdichtingen – ik vertelde het u zo-even – de nevelen
kwamen weer, er kwam afscheiding, en nu zien wij reeds voor de kosmos, die
oneindige kosmos, een moederschap ontstaan, die u in beide handen kunt
aanvaarden. De maan is moeder en de zon is vader. De maan is het baringsproces voor de kosmos en de zon is de scheppende kracht om het leven het allerhoogste te schenken, waarvoor deze wonderbaarlijke dingen zijn geboren.
Maar bovendien en in de allereerste plaats zien wij nu dat dit ganse geheel
onder uw menselijke hart is en leeft. En dat gij door evoluties te ondergaan,
door wedergeboorten te kunnen beleven de kern van uw maatschappij, de
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kern voor de kunst, die ruimte in u opgenomen hebt. Dat u, wanneer u op
aarde leeft, ruimtelijk bewustzijn bezit, dat u aanstonds duidelijk zal worden
wanneer we die uiteindelijke graad als de geestelijke zelfstandigheid in onze
handen kunnen nemen. En ziet ge en voelt ge en aanvaardt gij dat ge Goden
zijt! De mens is een eeuwigdurend leven. De ziel, die de goddelijke kern bezit
en die afstemming als een zelfstandigheid heeft gekregen, is hier, en waar u
zich ook in de ruimte bevindt, bezig om die ruimte, deze macrokosmos, dit
universum te overwinnen, en waarvan gij u de wijsheid zult eigen maken.
Indien u de reïncarnatie, de wedergeboorte niet aanvaarden kunt, staat u
weer stil.
Wij gingen van de maan ... Op de maan – zei ik u – hebben wij als mens
miljoenen levens móéten aanvaarden. We hebben tijdperken beleefd. Want,
wanneer ik u onmiddellijk met die onrechtvaardigheden zou wíllen verbinden, die u tegelijk voor dit leven, maatschappelijke bewustzijn ten opzichte
van kerk, God, Christus en Bijbel sláán, dan zult ge toch niet kunnen aanvaarden dat het kind uit het oerwoud daar moet blijven en dat gij hier in dit
blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) álles bezit, ál die
aangenaamheden. U hebt licht, u hebt leven, u hebt eten en drinken en daar
leeft een kind van God in een oerwoudstadium onder de grond. Zoudt gij
kunnen aanvaarden vanuit uw menselijk bewustzijn, dat God het ene leven
bevoordeelt en het ander mismaakt? Dat geloof ik niet. Er zijn – Gode zij
gedankt – mil- en miljoenen mensen op aarde die deze nonsens niet meer
willen bezitten.
Elk theosofisch, metafysisch kind is gereed om te zeggen: ‘Zíj hebben gráden te beleven.’ Die graden zijn vanuit de kosmos ontstaan. De mens in het
oerwoud beleeft aanstonds het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’
op rulof.nl) en neemt uw Den Haag en uw Amsterdam, en waar gij ook zijt,
van en voor u over, om zich gereed te maken voor de volgende stap, waarvoor
gíj u gereedmaakt, en wil zijn: dat ge de geestelijke wereld voor uw innerlijk
leven betreedt, waarmee ik u nu en thans, deze morgen wil verbinden. Ik
hoop op de volgende zitting, dit contact, zover te zijn dat we op het aardse
bewustzijn kunnen terugkeren, en dan moet ik beginnen in het oerwoud bij
die duisterlingen, bij die zwartjes (zie artikel ‘Anti racisme en discriminatie’
op rulof.nl), om u door die graden, stoffelijke graden, heen naar uw eigen
maatschappij te voeren. En dan staan wij voor de karaktereigenschappen,
universele onrechtvaardigheden – maar góddelijke waarheden – die we dan
één voor één zullen bewandelen, beleven en daarna de geestelijke kern van
zullen vaststellen. Om voor onszelf, om voor uw godheid de wettelijke fundamenten te bepalen en de Grote Vleugelen voor de ruimte in ontvangst te
nemen. Wat wilt u nog meer?
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Hier in deze ruimte – u leeft in het universum – is alleen zon en maan van
betekenis. Bijplaneten zijn kinderlijke, zusterlijke en broederlijke organen.
Nu bewijst het dat Mars en een andere planeet en de aarde een kind is van
zon en maan. En dat kind zal – zoals gij dat voor uw huiselijk leven hebt
opgebouwd – aanstonds de taak, niet voor uw maatschappij, maar het leven,
voortzetten. De moeder schenkt het leven aan haar dochtertje en dat dochtertje wordt moeder en ook zij krijgt haar kindjes. Zij trekt aan; zij baart en
schept. Díé planeten, dit bezit, dit bewustzijn dat de mens in handen heeft,
hebben wij door die overgangen, die ruimtelijke planeten, die levensbronnen
ontvangen, en hierdoor is en zijn de menselijke fundamenten gelegd.
Nu blijkt het dat een Jupiter, een Venus, een Saturnus en andere planeten
... we gaan ons momenteel even met Saturnus verbinden, u ziet hier een
machtige planeet en wanneer u ... dat heeft meester Alcar met André en met
mij gekund, dat beleeft u ‘achter de kist’, u gaat dan naar Saturnus toe. De
astronoom vraagt onmiddellijk wanneer hij ... Er zijn al duizenden astronomen achter de kist gekomen die hun kringloop der aarde hadden volbracht.
Wij gaan aanstonds beleven dat we de kringloop voor deze ruimte zullen
beëindigen en daar bent u reeds mee bezig ... de kringloop voor de ruimte!
Niet de kringloop der aarde, een kringloop voor een dag, een kringloop
voor een uur, maar deze ruímtelijke, macrokosmische kringloop zullen wij
beëindigen.
En de eerste geleerde die kwam, die zegt: ‘Is er leven op Mars, is er leven
op Saturnus, wat zegt men van Jupiter? Kunt u mij verbinden?’
De geleerde van de kanker zegt: ‘Bestaat er kanker, hoe kan ik kanker
genezen?’
De ander komt, de godgeleerde: ‘Hoe heeft God gesproken tot Mozes?
Was God op aarde bij Noach? Waar is het geloof ontstaan? Was de schepping
reeds miljoenen jaren af toen het geloof begon? Wat is er waar van Egypte?’
De priester uit de tempel loopt als een waanzinnige rond in die wereld
en zegt: ‘Waar zijn de goddelijke tempels? Waardoor hebben wij een hoger
bewustzijn gekregen? Laat me zien hoe Ra, Ré, Isis, Luxor, de Godin van Isis
leeft. Waar is zij?’
Een ander komt, een kardinaal van de katholieke kerk: ‘Is het waarachtig waar dat Maria onbevlekt is ontvangen? Is dat een geboorte geweest die
Christus ... die door Christus aan Jezus is gegeven? Heeft Christus de mismaaktheid van Jezus kunnen aanvaarden?’
Komt u maar mee, dan zullen we u laten zien hoe Christus is geboren,
waar Jezus is ontstaan, hoe Maria is bevrucht, dat komt aanstonds. Maar
eerst, heren, eerst moet gij fundamenten leggen, want dat is allemaal menselijk gedoe! Menselijke gedachten hebben een ruimte opgebouwd. De maat98

schappij is ontstaan door úw denken en voelen, maar niet door de Albron.
U hebt aan de zon, u hebt aan de scheppende kracht voor de ruimte, hebt
u een naam gegeven en die heet voor u ‘zon’? En dat is een ‘zij’?! En u hebt
de Eerste Kosmische Graad hebt u gedoopt in ‘maan’, maar dat is de eerste
graad van evolutie voor de goddelijke openbaringen, die wij als mens in handen hebben gekregen.
Mars is de Tweede Kosmische Graad en de aarde is de Derde voor dit
universum, het allerhoogste bewustzijn voor de macrokosmos waartoe gij
behoort. En nu heet het: Jupiter, Saturnus ... Wat zijn dit voor namen, wat
hebben die namen te betekenen? Wat ... wat heeft het, Saturnus? Jupiter?
Wat Jupiter? Wie gaf aan een onbewust lichaam in de ruimte een naam met
vaderlijk goddelijk gezag? Wat blijft er van uw astrologie over wanneer ge
voor de goddelijke fundamenten wordt geplaatst en u openbaringen hebt te
aanvaarden, hebt te zien, hebt te beleven? Wat? Niets, niets, niets! Ik heb hier
eens gesproken: ‘Heeft de astrologie betekenis voor de mens, voor het leven
op aarde ten opzichte van God?’ Dan blijft er niets meer over, want nu zien
wij dat Saturnus geen moederlichaam is, maar dat Saturnus ándere organen
bezit, een gasbol wil zijn en moet betekenen – door de uitstralende krachten
van vader- en moederschap tot stand zijn gekomen al die planeten om dat
universum voor de ademhaling te voorzien.
Nu blijkt het dat Saturnus een aura uitstraalt die voedt, die het moederlichaam opzuigt; het vaderlijke gezag ook, de zon. Jupiter en al die planeten
hebben nu een bewuste en onbewuste persoonlijkheid bereikt. We zien nu,
hoe dichter die planeten bij het zonnestelsel zijn gekomen voor het huidige
stadium – dat is dus de aarde, zon en maan – zien wij, dat die planeten ook
een andere werking hebben gekregen vanbinnen; die organen zijn anders.
Wanneer u achter en diep in dit universum een plaats bekijkt, een planeet beleeft, dan ziet u dat dat lichaam weer meer onbewustzijn bezit dan de aarde,
of andere sterren en planeten in de omgeving van de scheppende kracht, de
zon.
Waarom is dit alles, waaróm – beleven wij aanstonds – kreeg de aarde
een plaats tussen zon en maan? Waarom leeft de aarde zo dicht bij de zon,
waarom zijn al die andere planeten in het universum? Omdat deze plaats het
directe opzuigen moet zijn. Die graad is de derde graad; dus de aarde zou
aan en voor God, voor die Albron het menselijke wezen en het dierenrijk en
Moeder Natuur verfraaien. De aarde is nu een lichaam, een macrokosmisch
lichaam die de mogelijkheden bezit om dat lichaam af te maken, waardoor
wij de geestelijke wereld voor de mens leren kennen. Mars en al die andere
planeten, die hebben geen hiernamaals. Nu staat reeds vast dat de aarde
een bewust hiernamaals moet bezitten en dat gij achter de kist, nú eerst, nu
99

gij de aarde verlaat, een nieuwe wereld zult betreden. Maar wij gaan ... wij
gaan ...komen nog niet voor de zelfstandigheid voor de mens en die sfeer in
aanmerking. We hebben eerst nog even die ruimtelijke ... dat ruimtelijke
evolutieproces te volgen, willen wij een nieuw universum beleven, of wij komen van dit universum, van deze Derde Kosmische Graad niet los. Want
wilt u aanvaarden – dat gelooft u niet – dat dit reeds het goddelijke stadium
is? Dacht u dat u ... dat er een ander universum bestaat waar geen regen
meer nodig is? Waar de stof de geestelijke graad heeft bereikt? Kunt u dat
aanvaarden? Kunt u aanvaarden dat er een prehistorisch tijdperk is geweest,
hier voor de aarde? En dat u een plant, een bloem bijvoorbeeld – in die en
die tijden zo groot als dit huis – maar dat u die plant als het ware fffft ... met
uw menselijke kracht van nu, úw ademhaling, úw bewustzijn, kon omver
blazen? Het was alles water, damp. Toen kwamen de verhardingen, het groeien bloeiproces, de afkoeling, de verhitting, en zie: Moeder Aarde bouwt aan
haar leven, Moeder Aarde brengt ... verkristalliseert haar lichaam. U hebt de
diamantjes gekregen, de parelen en het goud. Dat heeft een ander lichaam,
Mars of een andere planeet, niet gekend. Want dat groei- en bloeiproces
zou de aarde ontvangen, omdat de aarde deze plaats in het universum voor
deze bewustwording heeft gekregen. Wordt het moeilijk, of kunt u nog alles
aanvaarden?
Nu moeten we ... nu kunnen we zien dat Saturnus en Jupiter en al die
bijplaneten halfbewust zijn. Die leven tussen het vader- en het moederschap
in. Dat zijn geen moeders en geen vaders, die hebben een taak te volbrengen en zijn nu – nu komen wij zover – en zijn nu dééltjes van dat lichaam.
Het universum is gelijk een mens. Het zijn de longenstelsels voor dit macrokosmische lichaam. Het baringsproces is er, het licht is er, het gevoel is er;
de fundamenten zijn er voor wedergeboorte. Die lichamen sterven niet uit!
Wanneer er geen nieuwe levensadem werd geschapen, nu op dit ogenblik,
voor de ruimte, dan stikte dit universum, dan kwam er een smoringsproces,
er kwam geen nieuw licht, geen nieuw leven, een verstikkingsdood was het
gevolg voor elk organisme. Hoe sterk, hoe machtig, hoe bezielend ook, er
kwam een onherroepelijk dood punt. Maar die is er niet, dát is er niet! Die
planeten hebben niets anders te doen dan hun lichamen tot uitwerking te
brengen, en dat doet Saturnus, dat doet Venus, daarvoor hebben die planeten de aura van het vader- en moederschap opgezogen – voelt u? – maar ze
zíjn dat leven niet.
U kunt uw aap – heb ik u voor een tijd terug verklaard en waar de wereld zo’n drukte over maakt, althans de universiteiten – waarvoor Darwin
stond ... Stammen wij mensen van de aap af? Of – zeggen wij – is het juist
andersom: stamt de aap van de mens af? En dan zeggen we: já, uw zeeleeuw,
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uw zeehond zijn nóg verschijnselen van úw levens, uw bewuste graden, toen
wij als mens in de wateren leefden. Want we hebben landelijk ... een landelijk
lichaam gekregen – is dat niet zo? – maar u had ook een waterleven, een
waterlijk organisme en toen was u, toen waren wij als uw zeeleeuw, uw zeehond, die het gevoel bezit om elk ding dat u wilt te bespelen. Het dier uit de
wateren raakt bijna het menselijk bewustzijn. En uw aap is het schaduwlicht
van uw ogen, is het schaduwgevoel van uzelf, heeft menselijke handen en
voeten, maar blijft dier. U bent dat dier, wij zijn dat dier als mens juist één
stap vóór. En die zal ons nooit en te nimmer in kunnen halen, Darwin! Dat
weet Darwin trouwens nu al reeds, dat hebben de meesters al verklaard. Hij
zegt: ‘Hoe breek ik die onzin weer af?’ Maar dat zijn allemaal fundamenten,
dat zult u later ook wel weer zien. De meesters bouwen voort, God wil dat we
voortbouwen. Wat vandaag nog niet een fundament bezit, krijgt het morgen.
U doet dat, over vijf eeuwen doet het een ander voor óns. Maar dit, op dit
ogenblik ontvangt u – aanvaard dit – het goddelijke woord, de goddelijke
fundamenten om uw godheid te verstevigen, de Grote Vleugelen te ontvangen, te beleven en te bezien, opdat gij het goddelijke nú reeds zult betreden.
Darwin zei: ‘Dat diertje leek precies als de mens, had een uitstraling, had
een organisme, u ziet die handen, u ziet die klauwen.’ Ja ... handen, maar uit
het menselijke eerste ego ontstaan, voelt u? Darwin stond er bovenop, maar
hij was er nét naast! Zoals die ‘Christus’ die nu weer op aarde loopt; u bent
juist tien minuten te laat, want Hij is weg! Hij komt niet meer terug! Verbeeldt u maar niet dat u Christus bent, u wordt het nooit en die komt ook
niet meer terug; dat stellen we aanstonds allemaal vast. U krijgt goddelijke
wijsheid doordat ge uw ruimtelijk bewustzijn voor u ziet en u door de sterren
en de planeten is geschonken!
We nemen Saturnus. We begrijpen nu dat Saturnus geen menselijk leven
bezit, kán bevatten, want Saturnus, Jupiter, Venus en Uranus zijn lichaamsdelen van dit macrokosmische organisme. En wat gebeurt er nu?
Dit universum begon in het begin al uit te stralen. De eerste uitstralingen
van de maan en vaderschap – maan en zon – werden opgevangen door andere lichamen. Eerst voor deze ruimte en toen ... en toen dat lichaam klaar
was, een gestalte kreeg – nietwaar? – wat gebeurde er toen? Dat lichaam
zond weer nieuwe krachten uit. Of straalt u geen leven uit, nú? Bent u levend
dood? Straalt het kind uit het oerwoud levenskracht uit? U kunt aanvaarden:
elk leven straalt fluïde uit, omdat u leven bént. En wilt u dan ook aanvaarden
dat u een hogere bewustzijn, een hogere vitaliteit uitzendt dan het kind in
het oerwoud? Kunt gij dit niet aanvaarden, dan zal ik het u bewijzen, want
het licht van díé ogen is niet het licht van úw voelen en denken. Wilt u mij
en wilt u God, wilt u Christus, uw goddelijke afstemming wijsmaken dat het
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kind uit het prehistorische tijdperk verstand had van twee en twee is vier?
En dat het barings- en groeiingsproces van dat kind uit die ruimte, uit die
tijd, een maatschappij kon vertegenwoordigen? Wanneer u een psychopaat
ontmoet, ziet u dan niet dat dat licht uit die ogen – dat is het dagbewustzijn
waarin u leeft – is verdwenen? Voelt u, dat wil zeggen dat ook de ruimte die
bewuste aura heeft moeten uitzenden. En toen die ruimte zich al had verdicht, namen de planeten de kracht over om voor zichzelf een nieuwe ruimte,
een nieuw leven te baren. Want al dat leven, ál dat leven – hoort u het? –
móét tot God terug; een planeet, een insect, een licht, duisternis. Wanneer
er iets tot het leven behoort, komt het tot de Albron terug, neemt u dat aan?
Heel eenvoudig, dat zegt de katholieke kerk ook en dat zegt het protestantisme. Dát hebben de Bijbelschrijvers enigszins aangevoeld: já, wij gaan tot
God terug, we móéten tot God terug. Maar of u, of de mens een godheid
ís, nú voor úw tijd, dat weet men nog niet. Ja, men zegt: ‘Ja’, maar dan de
fundamenten! U voelt wel, u krijgt op dit ogenblik een leer die boven alles
staat. U kunt het vergelijken met de theosofie, dan zult u zien: wij hebben
geen gesloten deuren meer, alles ligt voor u en voor ons open. We leven niet
meer in duisternis, hier spreekt het bewuste goddelijke heelal tot de aardse
menselijke persoonlijkheid.
En wat zien we nu? Hier in deze ruimte zijn drie graden ontstaan. Dit is
de maan – eerste – Mars, aarde, drie kosmische levensgraden, waarvan de
aarde het hoogste bewustzijn vertegenwoordigt. En nu gaan we verder voor
die ruimte. De aarde zendt dus ... en die planeten en die sterren die hebben hun uiteindelijk leven en graad en bewustzijn bereikt, zenden nieuwe
krachten uit. De ster zal het licht scheppen voor een nieuwe ster, voor de
Vierde Kosmische Graad. Een maan, de uitstraling van de maan als moederlichaam zullen we terugzien in een nieuw gewaad. Het heelal als licht, waar
u tegenaan kijkt, deze blauwe aura, dat kleed, dat is een gewaad, dat is een
huis, dat is het lichaam, dat lichaam zál een hogere uitstraling uitzenden om
voor zichzelf het leven voort te zetten. Wanneer in elke kern het goddelijke
principe aanwezig is voor baren en scheppen, dan heeft ook dit uitspansel
een nieuw leven te baren. En dat hebben wij in ons leven, voor ál het leven
dat door de goddelijke openbaringen is ontstaan, kunnen vaststellen, móéten
aanvaarden.
En toen legden wij ons neer aan de voeten van de meesters; ja, een bloem
... óók een meester, voelt u wel? U moet niet naar meesters gaan zoeken;
een bloem, een insect kan een meester zijn, want dat leven kan u met God
verbinden. Legden wij ons neer en zeiden: ‘Mijn Albron, mijn leven, mijn
liefde, ik dank u dat ik tot het leven behoor.’ Want nu wordt het leven mooi,
nu wordt het leven gelukkig. Nu bent u dankbaar dat u ademen kunt en dat
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u het aapbewustzijn niet geniet en dat u niet tot het afgelegde ego bestaat,
maar u bent ménsen! En nu gaat ge uw goddelijke bron begrijpen en evoluerend bezielen. Aanstonds komen wij voor deze wetten te staan en dan zeggen
we tot elkaar: breek niet meer af, snauw en grauw niet meer, want gij doodt,
gij smoort uw goddelijk bewustzijn. Is het niet zo?
Waarom leert u dit niet? Dat zal u de katholieke kerk ook leren. Wij leren
de leugen en het bedrog zien, maar ook de rechtvaardigheid, de geestelijke,
sociale rechtvaardigheid die aan Gene Zijde, de wereld voor uw innerlijk
leven, als een stralende ruimte naar voren treedt, waartoe gij behoort en kunt
u zeggen: dit alles heb ik mij eigen gemaakt, dit alles behoort mij toe.
En wat gebeurt er nu, mijn zusters en broeders? Wanneer we deze ruimte
nu kunnen loslaten, dan zien wij – wij hebben daar het eerste stadium, het
tweede stadium, de derde graad – dan zien wij dat de eerste overgangen ...
Wij hebben vastgesteld dat tussen de maan en ook nog dieper terug ... Wij
gingen vanuit de Albron. Dus het ogenblik dat de Almoeder aan haar evolutieproces begon, dat ogenblik hebben wij gevolgd en zagen dat die schepping, dat uitzenden van die Albron, die Almoeder, die levende aura niet ineens zichzelf had kunnen manifesteren. Er waren daar ook zeven tijdperken
voor nodig. En nu komen wij terug. Omdat de Almoeder zeven tijdperken,
zeven overgangen nodig had voordat het heelal de lichtende uitstraling had
aanvaard, moeten wij aanvaarden dat wij die wetten op een ... in een ander
universum terug moeten zien. Want die bronnen wijzen ons de weg, dat zijn
de fundamenten die wij in het ... voor het kosmische plan voor u, mens,
dierlijk wezen, het dierlijke leven en Moeder Natuur telkens weer terugzien.
Dit is het goddelijke snoertje dat u met de Oerbron opnieuw in een hoger
stadium verbindt. Bent u nog niet dol?
We leven nu in de Vierde Kosmische Graad. We komen aanstonds ... We
komen aanstonds ... Dat wordt dus de volgende lezing. We komen aanstonds
... het laatste kwartiertje zal ik u verbinden met de geestelijke wereld voor
uw innerlijk leven. Maar nu gaan we nog even door. We komen vanuit de
ruimte, we hebben allemaal licht uitgestraald. Planeten en sterren en alles,
nevelen en wolken, alles straalt uitstraling uit ... Zendt het verder ... Er komt
een nieuwe ruimte, nieuw leven, nieuw bewustzijn, is dat waar of niet? En
nu is er een nieuwe ruimte ontstaan, een onmetelijkheid, in een hoger licht,
reiner, zuiverder. De zon die we daar zullen zien – hoeveel zonnen zijn er?
– die zal ijler zijn, soepeler, zachter. En het moet gebeuren, het lichaam zal
anders zijn. Nu, we krijgen de bron te zien zoals de mens is achter de kist.
Dat universum zal stralend zijn en geestelijk bewust!
Nu laten we dát universum even los. We gaan onmiddellijk weer terug om
u even te laten zien dat die processen waarlijk zullen geschieden, dat we die
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openbaring móéten zien, omdat wij de wetten van de aarde kennen, nietwaar? Had ik het zo-even niet over het prehistorische tijdperk? Hoe zag de
aarde eruit na een miljoen jaren? Een grote wildernis! Er was geen huis, u had
geen mesje, geen schaartje. We hadden geen maatschappij, geen licht, niets!
Niets wat u had van deze maatschappij, want we leefden in een oerwoud. Dat
neemt de Bijbel ook aan. U leefde ... we leefden als mens in een oerwoud,
steden en huizen waren er nog niet. U kende geen licht, we bonkten een
beetje met stenen en we kregen een vonkje. We hebben ons eten en drinken
opgebouwd, ja, we haalden het zo uit de sloten vandaan, uit de rivieren en
aten het op. We deden aan kannibalisme. De mens was er een mooi iets voor
ons, want we hapten hevig in die lekkere armen, we zogen dat bloed in ons
op en dat waren wij als mens, ziet u? Hoe was de maatschappij? Die was er
niet. Hoe was het leven in de natuur? Een prehistorisch product, ruw, hard,
dierlijk, voordierlijk, meer was er niet. En nu bent u mensen. Nu moet u
eens kijken naar de natuur, de natuur was één modderpoel. U hebt nu reine
wateren, u bezit ... u bezit gekristalliseerd bewustzijn. U hebt uw levenswater,
u hebt álles verkristalliseerd, verruimd, bezield, geëvolueerd tot een toestand
die licht is. In alles ziet u het licht, in alles ziet u, voelt u het bewustzijn.
Moeten wij dan niet in een hoger stadium – nu wij kunnen vaststellen dat
dit het goddelijke heelal nog niet is – moeten wij dan niet aanvaarden dat er
een nieuw universum zal ontstaan? Zijn wij ... wanneer ge nu achter de kist
komt, wanneer nu de dood komt, wanneer u uit uw lichaam gaat, is dat reeds
het heelal? Is dat al het goddelijke heelal? Ja ... wél voor de katholieke kerk.
U kunt aanstonds ... wanneer ge het goed beleeft, het protestantisme, dan
komt u aanstonds bij Christus, bij Onze-Lieve-Heer aan tafel te zitten, met
uw lepels en gouden pap. Dan kunt u daar eten en drinken zoveel als u wilt.
Maar u zult Hem niet zien, dat is allemaal kletspraat! U krijgt een heel ánder
bewustzijn. U hebt geen eten en drinken meer nodig. U zit niet, u staat niet
achter de rechterstoel van uw vader, uw papa – want dat is Hij. En u handelt
niet meer om drie vaatjes cognac om een levenszee te bevaren, daarvan bent
u los, daarvan bent u vrij. U hebt ruimtelijk gevoel, u bent leven, licht en
liefde. Ja ... en nog angstig voor ‘de kist’ en nog angstig om uzelf te willen
verliezen? Nóg te weigeren om de schatten van God te aanvaarden?!
In deze ruimte waarin we nu leven, zijn natuurlijk bewuste graden gekomen. Het universum is nu als deze vergelijking, dit beeld: u ziet hier de zon,
u ziet het moederlichaam. Het moederlichaam voor de aarde – het hoogste
is dáár het moederlichaam – dat is nu de maan. De maan heeft zich dáár als
het moederlijke lichaam opgebouwd. De maan zweeft daar als een machtig
groot leven met geestelijk bewustzijn. U kijkt door het groen heen, u kunt de
ziel van de bloem zien, u kijkt door de mensen heen. Het water, al is het dui104

zenden meters en mijlen diep, u kijkt op de bodem, alles heeft zich gééstelijk
verstoffelijkt. Er zijn daar geen ziekten meer, een advocaat, uw politieagent,
leugen en bedrog is opgelost. U bent waarachtig, u beleeft nu de goddelijke,
ruimtelijke rechtvaardigheid. U haat niet meer, jaloezie is er niet, u bent
levend bewust, u hebt liefde gekregen, want u hebt deze ruimte overwonnen. En u hebt zeven sferen beleefd, geestelijk, de wereld voor uw innerlijke
persoonlijkheid hebt gij u eigen gemaakt. Ge hebt u los- en vrijgemaakt van
elke stoffelijke gedachte. Of gelooft u niet aan engelen? Gelooft u niet dat er
in de astrale wereld mensen zijn die de vijfde, de zesde, de zevende geestelijke
sfeer hebben bereikt? Gelooft u niet dat het leven, een bloem, een plant u
zal toespreken? En dat ge aanstonds de wetten zult leren kennen, hebt te
aanvaarden en wilt zeggen: ‘Ja, dat alles is uit mij geboren, ik heb dat leven
lief, het is van mij!’
Vernietig nu maar een mens, en gij vernietigt uzelf! Mismaak, verfoei,
haat, lieg en bedrieg een mens, en ge bedriegt uzelf. Het zijn delen van uw
godheid, het zijn vonken van uw goddelijke Al! Het is leven van uw leven,
licht van uw licht! Dat zullen we aanstonds moeten beamen, wij hebben
dat te aanvaarden, want de Vierde Kosmische Graad zegt het reeds, Moeder
Maan zegt: ‘Kijk, weg met die naam! Moeder ... ik ben weer moeder, moeder,
moeder ... Ik ben het eerste en het hoogste om dit leven in deze ruimte te
ontvangen.’
En nu zien wij: hier leeft het moederlichaam, één lichaam, één planeet, en
óm die planeet, óm dit moederlichaam, dáár de eerste overgang. Dus vanaf
de maan een overgang, dáár nu als een zelfbewuste planeet. Kunt u dit voelen? Dáár de maan, de maan zendt krachten uit; daar ligt een bijplaneet, voor
ons de overgang, de stap.
Op de Vierde Kosmische Graad ziet u die overgang als een bewuste planeet, als de Eerste Kosmische Graad, voor de Vierde dus. Voor de Vierde
Kosmische Graad, voor dát universum leeft hier de maan weer, dat is de
moeder, dat is de Albezielde bron die zich een nieuw leven heeft geschapen.
De maan als moeder dus, dat moederschap heeft zichzelf uitstralend verdicht
voor de Vierde Kosmische Graad, is dat eenvoudig? Dat móét ... dat móét zo
zijn en zo is het.
Nu ziet u daar de eerste bijplaneet die we tussen zon, tussen maan en Mars
en tussen Mars en de aarde hebben gevolgd, die zien we nu ... daar zijn er
maar zes. We hebben die zes overgangen ... Daarom heb ik die dingen aanvaard, daarom heb ik mij daarop ingesteld en u zo-even gezegd: gelooft u dat
het ineens af was? De Albron, de Almoeder had zes, zeven tijdperken nodig
om zich te kristalliseren, om zich te verstoffelijken, en toen trad het gouden
licht als gewaad naar voren, zeven tijdperken ... En die zeven tijdperken zien
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we voor deze ruimte als planeten en zonnestelsels terug, ook de maan, op de
Vierde Kosmische Graad thans, de eerste overgang, als een bewuste moederlijke planeet. Dáár ... daar de tweede, daar de derde, daar de vierde, daar de
vijfde, daar de zesde; híér het Albewustzijn voor die graad. Hier, waar ik op
sta. U komt dus vanuit de zevende sfeer. U komt dan in de mentale gebieden.
Die ruimte die leeft hier, dat is maar een stap, u waait er zo in, omdat uw innerlijk leven afstemming heeft op die uitstraling, dat bewustzijn. Duidelijk?
Het wordt heel eenvoudig! Het wordt heel eenvoudig! U kunt het zelf óók
beleven aanstonds.
Nu komen wij weer daar, we worden aangetrokken. Wij zijn dus, wanneer
we aanstonds in de zevende sfeer komen aan Gene Zijde – het hoogste, het
laatste, het uiteindelijke voor uw innerlijke leven in de astrale wereld – zijn
wij gereed, nietwaar? voor de Vierde Kosmische Graad.
Wij zijn dus ... die planeten, Moeder Aarde en al dit leven in deze ruimte
hebben nieuw leven geschapen, nieuw bewustzijn. Dat planetenstelsel, die
vonken, die astrale bollen zijn er, wachten op ons. In de zevende sfeer komen
wij gereed voor de mentale gebieden – wij noemen dat mentale gebieden,
onzichtbare werelden – en worden aangetrokken door de uitstraling van de
maan, de uitstraling van de opvolgende bewuste graden die wij nu in dit
universum hebben vastgesteld – duidelijk? – waarvan de aarde ons naar de
geestelijke levensgraad stuurt, de wereld voor de geest, nietwaar? Of we waren hier niet, of de aarde had dit bewustzijn niet. En komen wij en maken wij
ons gereed om die zevende sfeer te bereiken. En nu worden we aangetrokken
en zien wij – dat wij ... dat beleven we aanstonds – en stellen we vast dat
we in de vierde sfeer, dat is het Zomerland en Zomerland wil weer zeggen:
bewustzijn. Een zomermorgen is een lieflijk gevoelsleven aan kracht, aan
groei, aan bloei, aan openbaring. Want in die tijd, die zomermorgen schenkt
u het beeld, het baringsproces voor en van Moeder Natuur. Duidelijk en
eenvoudig! Dat beleven wij aan Gene Zijde. Nu zien wij dat de vierde sfeer
het uiteindelijke is voor de kringloop als geest voor de aarde.
U hebt nu de lagere sferen – die ontmoeten we aanstonds – maar we gaan
door naar de lichtende, de eerste – voelt u weer? – de eerste overgang, tweede
overgang, derde overgang, de vierde overgang. Toen was er al licht in de
ruimte. Toen de goddelijke moeder, de Albron, begon in de vierde graad,
toen was het universum reeds verlicht. Maar het scheurde wéér vaneen, want
dit universum had nog drie stadia te beleven voordat dit goddelijke licht, dus
die uitstraling als licht, die lichtende zelfstandigheid had gekregen. En dát
zien wij nu op deze weg terug!
We hebben daar ... hier is het moederlichaam, dat zweeft hier door de
ruimte, daar de eerste overgangsplaneet, de tweede, de derde, de vierde, vijf106

de en zesde, zevende. En nu zien wij: dáár is de zon. Nacht ... nacht mijn
kinderen, is er niet meer! We hebben nu ... de zon vertegenwoordigt zeven
bewuste tijdperken! Wanneer we aanstonds weer terug moeten vanuit het
heelal, dan gaat u voelen welke wijsheid u krijgt, kunnen wij op dit ogenblik
vaststellen, zoals de geleerde, zoals André dat heeft gehoord en u (van) de
week heeft verteld: hoe oud is Moeder Aarde, hoe oud is dit universum? Dat
kunt u aan het licht van die bloem en het beeld in de wateren, het leven in de
natuur en aan uw eigen organisme vaststellen! U kunt het licht van Moeder
Aarde en het jaargetal, de cijfers, hoe oud zij is, aan het inwendige van haar
lichaam zien. Dat zien wij en beleven wij allemaal en dan krijgt u een kosmisch beeld. U wordt kosmisch bewust voor ál deze stelsels.
Maar wat gebeurt er hier? Hier is er geen nacht meer, want de nacht is
voor de aarde geweest: de afkoeling voor het embryonale leven! Wanneer er
nu nog in uw stadium ... U voelt wel, we komen thans telkens terug tot de
wetenschap, het bewustzijn van uw faculteiten. Want de faculteit, uw natuurkundige, die zegt: ‘Wanneer er geen nacht was, m’n lieve kinderen, dan
losten we op. Dan verschroeide de zon ons in slechts enkele dagen.’ De nacht
brengt weer de afkoeling, de dauw, het water, groei- en bloeiproces. Er moet
op aarde nacht zijn. Maar omdat we één zon hebben om dit ... één zon, voelt
u? Dit alles is vader én moeder. Er is maar één vader om dit te bevorderen;
meer vaderschappen, meer hulp als ‘mannen’, bij wijze van spreken, zijn er
niet nodig.
Maar wat zien wij hier op de Vierde Kosmische Graad? Daar staat de zon.
Wij leven bijvoorbeeld ... Wij stappen van het moederlichaam af en gaan
naar de eerste overgang, wij leven daar. Die planeet die draait, die maakt ook
een omwenteling. En dáár ... nu is daar de eerste zon. Nu krijgt elke zon ...
Nietwaar? Zou u denken dat elk insect moeder is en vaderschap zal ontvangen? Weet u, kunt u aanvaarden nu, want ik zet u voor een prachtig mooi
probleem, een prachtig, machtig wonder, wilt u geloven dat elk moederschap
vaderschap aantrekt en bezit? Neemt u dat aan? Komt dat uit de grond van
uw hart? Dan moet het toch eenvoudig zijn dat elke moederplaneet nú vaderschap bezit voor de Vierde Kosmische Graad. En nu zien wij dat daar
het moederschap en het vaderschap één wereld is. En díé planeet, de eerste
overgang, een eigen zonnestelsel heeft gebaard en geschapen. En nu komt die
planeet tot draaiingsproces, en u zegt, ze gaat, sluit zich af voor díé zon, dus
dit wordt nu duisternis. Maar nu staat daar numero twee, de tweede overgang, en die zegt: ik zal u even helpen, en dan krijgt zij van deze kant licht.
En nu blijkt het dat er slechts tien seconden, zeven seconden ... dat zijn weer
zeven overgangen, zeven tijdperken, want u voelt wel, u komt daar drie, vier,
vijf, zes ... en dan komt het moederlichaam. Dus elke planeet is opgenomen
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in wat? Dat woord wil ik gaarne van u beleven. Elke planeet, elk insect, elk
dier, elk mens, alles in deze ruimte is opgenomen in wat? In licht, in vader-,
in moederschap, in uitstraling voor evolutie, een openbaringsproces die voor
elk leven aanwezig is. Dus u bezit – daar komt het nu op neer – dat leven
bezit dus zeven diepten, zeven mogelijkheden vóór, óm dat bewustzijn als
levende uitstralende kracht te beleven en te ondergaan. Is dat duidelijk?
Nu ... dus vanzelfsprekend, die zon daar – als vader – is niet alleen, maar
dat leven heeft zich zeven ruimtelijke graden voor bewustzijn eigen gemaakt.
Dus dat leven, die eerste planeet, die overgang is gericht voor ...? Oók voor
de tweede graad! Want dat leven behoort tot de Vierde Kosmische Graad als
gehéél, als zelfstandigheid. Dus nu – en dat beleeft u ook in de natuur – het
leven dient.
Die zonnen zijn gereed om ál die overgangen te kunnen opvangen, opdat
de nacht zal verdwijnen. Er is daar geen afkoeling meer nodig, want afkoeling wil niet anders zijn dan tussen verharding en vernieuwing te leven. Maar
u krijgt een zelfstandigheid, een stabiliteit, een voortdúrend bewustzijn.
En nu blijkt het dat hier de nacht voor úw leven, voor deze ruimte ónbewustzijn is. Of is dat niet zo? Wat bent u als u slaapt? Zeg eens dat het níét
zo is! Daag ik u uit! Maar ik wil u ... ik breng u tot u terug, zodat u op uw
beide voeten kunt vaststellen: ja, dat ís zo. Maar dat kan u niemand op deze
wereld verklaren, dat komt op dit ogenblik uit het goddelijke Al. Er is geen
geleerde, geen Einstein in staat om de Vierde Kosmische Graad te ontleden,
want hij heeft dít universum nog niet in zijn bezit. Neemt u dat ook? Dan
kunt u aanvaarden dat we goddelijke fundamenten leggen.
En nu blijkt het dat er geen duisternis meer is en alleen komen wij tot
... wanneer die eerste planeet zich omgewenteld heeft. Het is een machtig
verschijnsel. U moet zich daar eens kunnen inleven, het is een machtig probleem. We hebben daar gelopen; u kunt Jozef Rulof voor gek verklaren, maar
hij was daar met meester Alcar en met mij. Wij liepen daar hand in hand op
de Vierde Kosmische Graad. Wij volgden de mensen, we hebben de mensen
in de ogen gekeken, wij hebben met de mensen gesproken. En de mens zei:
‘Ik ken uw taal, ik ken al de talen van de wereld.’ Wat heeft Christus, wat
heeft God gezegd? ‘Het gevoelsleven spreekt!’
‘Was u op aarde?’
‘Jazeker, wilt u mijn naam weten?’
‘Ja, vertel uw naam eens.’
‘Die naam die heet: ‘Buhwuhwuh’, want ik leefde toen nog in het oerwoud. Er waren geen steden, er waren geen maatschappijen. We hebben miljoenen tijdperken nodig gehad om de Vierde Kosmische Graad te bereiken.
Wilt u ons een naam geven? Ik bén, mijn naam is Vierde Kosmische Graad.
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Ik ben zon, maan en sterren, ik ben niet meer dan dit: vader en moeder.
Maar ik bén leven, licht en liefde geworden op déze afstemming, nóg niet in
het goddelijke.’
En nu krijgen wij: er is geen nacht, want die ... de planeet, de eerste ...
de eerste omwenteling, de eerste graad, de eerste planeet wentelt, het eerste
lichaam wentelt zich om. Ook dáár staat de tweede graad, voelt u? Voelt u?
Dus de zon, het vaderlijke gezag staat júíst op de aarde, op die planeet, zoals
hier.
Dus het vaderlijke gezag zegt: ‘Stond u daar, dan neemt u van mij nog wel
iets over.’ Op het ogenblik dat de planeet zich wentelt ... ze draaien daar om
de as, dat is noodzakelijk geweest weer in het begin. Er was in het begin daar
... U voelt wel, ik had het er zo-even over. Ik zou me tegenspreken. U houdt
het toch niet vast. Maar ik wil het ... ik wil u fundamenteel bewijzen dat daar
in het begin ... Want er was in het begin daar duisternis, nietwaar, weer duisternis; er kwam licht en toen kwamen die planeten tot werking. Toen was er
duisternis, dus ook nog in het beginstadium: universele afkoeling. Maar in
de ... als u mij nu op de vingers wilt tikken, dan zeg ik u: ja, hier stoffelijk,
dáár geestelijk.
Dus duisternis is er niet, die ‘planeet’ zendt dat licht langs de planeet aarde. U voelt wel, deze zon die bestraalt al het leven in de ruimte. Dat kunnen
die ‘planeten’ ook, dat is het vaderlijke gezag. En nu komt er maar één ogenblikje – het zijn slechts, omgerekend voor uw aarde als tijd, zeven seconden
– en dan ziet u een lichte schaduwing komen. Dan staan ál die planeten op
dat ogenblik, ten opzichte van de ruimte, de omwenteling, baring, vaderschap, tegenover elkaar. En wat zien we nu? Wat u ook hier in dit universum
beleeft, is dat de maan de aarde, en de aarde de maan afsluit ten opzichte
van het vaderschap. Duidelijk? Dus een planeetsverduistering, dat beleeft
u daar ook. Maar dat is nu daar geen verduistering meer, geen nacht meer.
Dat evolueerde, de nacht moet evolueren, of neemt u niet aan dat u wanneer u in het goddelijke bent, nooit meer zult slapen? Dacht u dat God nog
slaap nodig had? U bent eeuwigdurend wakker en bewust! U voelt wel, het
klopt allemaal. Het één verbindt zich met het ander. Ik kan me hierin niet
vergissen, want we hebben de reis tot het Al mogen maken. We gaan die weg
verder. En nu is er geen nacht meer, er is altijd dag, zeven seconden slechts
een lichte afschaduwing, en dan is dát die mooie zomermorgen. Zoals het
licht op de aarde, zo is het licht daar wanneer de zon opkomt en zij even haar
ogen over de aarde werpt. Dat wil zeggen, dan komt de aarde weer in haar
baan en dan stijgt de zon weer. De zon beschrijft een baan, maar nu gaan wij
over de zon heen. Daardoor is die slagzij gekomen. Daarom heeft de nacht
zich gemanifesteerd. Die is daar niet meer! Daar is alleen een lichte overgang
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voordat het licht ... voordat zij, de planeet, het ruimtelijke, vaderlijke gezag
weer aanvaardt en met haar hart openstaat en zegt: bestraal mij, beïnvloed
mij. En dan moet u daar de bloemen eens zien, u moet daar de vogels eens
zien. U moet daar de mens eens zien, u moet de menselijke gewaden eens
zien. Nu kennen we u aan het gewaad.
We hebben daar gewandeld, we staan niet stil. We gaan even verder, we
komen aanstonds daar weer terug, omdat wij vanuit het goddelijke Al – op
de volgende zittingen – het leven op aarde nu volgen. En dan kunnen wij
vaststellen: wat doet u als u verkeerd doet? Wat doet u, wat bent u, wat bent
u van plan wanneer u liegt en bedriegt? Besteel een mens, haat een mens,
vernietig een mens, dood een mens ... wat gebeurt er nu?
Voelt u, wij komen voor die goddelijke fundamenten te staan, ge gaat uw
godheid zien. En nu kijken wij dáár: het leven in de natuur is geestelijk. In de
eerste sfeer aan Gene Zijde zijn we vrij van leugen en bedrog. In de tweede en
derde sfeer vanzelf; in de vierde, in het Zomerland, zijn we geestelijk bewust.
En nu de vijfde, de zesde en de zevende sfeer, waar u tien-, twintig-, dertig-,
veertig-, vijftig-, honderdduizend jaar over doet om er te komen, om die bewustzijnsgraden in u op te nemen. Want een bewustzijnsgraad wil zeggen:
wat hebt u van die mensen beleefd?
U zegt: ‘Ik heb met die mensen niet te maken, wat kunnen mij die volkeren der aarde schelen!’ Maar wat dacht u, als u de eerste sfeer betreedt, wat
er in, onder uw hartje leeft? Wat heeft de Christus gevoeld? Komen wij op
terug. Zullen we leren kennen. Wat dacht u, wanneer u aan Gene Zijde bent,
voor uzelf te leven? Alleen maar om uzelf en voor uzelf te denken? Dacht gij
dat gij uw bewustzijn had gekregen wanneer niemand iets had gedaan, geen
hand had uitgestoken, niet was begonnen om te denken?
Stapt ge zomaar het leven voorbij dat gebrandstapeld is voor de Christus?
Wat dacht ge wat dít te betekenen heeft toen men Socrates een gifbeker
voorhield? Wat dacht gij toen Christus Zijn ogen sloot op Golgotha? Dát wat
er in Hem omging? Dat dát lichaam werd gekraakt? Nee, Hij stierf en Hij
leefde. Daar vergrijpt zich de katholieke kerk aan. Nee, die kindertjes weten
niet wat ze zeggen en hoe ze het voelen. Christus zei: ‘Dát leven ben Ik. Gij
zijt uit God ontstaan. Ik lijd voor u.’
Jazeker, gij hebt aanstonds in de eerste sfeer het leed, de ellende, de armoede, de vernietiging van Moeder Aarde in u op te nemen. Want dat leed
en die smart behoort u toe! De mens die in het oerwoud leeft zult ge naar de
maatschappij brengen, naar het geluk van uw bewustzijn. Dat is de schepping, dat is een goddelijke openbaring. Ge zult leven en sterven voor het
leven dat met u de weg, de goddelijke weg bewandelt en de sferen voor het
uiteindelijke gezag eens betreden zult. Dat beleven wij nu in de Vierde Kos110

mische Graad. Voelt u wat we aanstonds zullen beleven en hoe we Golgotha
zullen betreden? Ja, hoe wij het hof van Gethsemane zullen zien? Wanneer
wilt ge bidden, wanneer wilt ge zeggen: ‘Vader, Vader, vergeef het hun, want
ze weten niet wat ze doen’? Het geslagen worden door de maatschappij is een
bloem voor uw Koninkrijk Gods in de hemelen, voor de aarde en de ruimten
die voor uw maatschappij, uw geestelijke persoonlijkheid zijn ontstaan. Haal
uw schouders eens op als u durft, nú nog, nu ge weet dat ge aanstonds de
ruimte zult bezielen, de Vierde Kosmische Graad! Ge kunt dat eerst opbouwen, steen voor steen zult ge leggen aanstonds, door uw menselijke gedachten, uw karaktertrekken, uw daden. Want ge zult goddelijk móéten en wíllen
dienen, want hier is geen leugen en bedrog meer! En nu verder, even verder.
Hier ziet u de Vierde Kosmische Graad. Ik kan ineens verdergaan; de vijfde
is niet anders, de zesde is niet anders. De zesde ... u blijft nog altijd moeder, u
komt tot eenheid, u hebt nog te baren en te scheppen; het embryonale leven
leeft in u. U bezit nog de Al ... De moeder heeft de Albron in haar en dijt uit,
gééft ... zet haar tempel open en de scheppende kracht bezielt haar door het
vaderlijke gezag. We gaan verder naar zes en betreden het goddelijke Al. De
Zevende Graad, de Kosmische Graad, het Al is klaar, voor ons gereed! Er is
licht, alles bezit de gouden uitstraling die wij voor de Almoeder in het begin
van deze openbaringen mochten waarnemen. Nu zijn we goddelijk bewust.
Wat is er nu beleefd, wat hebben we gedaan? Wij zijn van mens tot mens, geboorte tot geboorte zijn wij verder gegaan. Wij hebben gezien dat het maanleven geen betekenis had, maar voor de ruimte de overgangen waren om tot
God terug te keren. Al die planeten in het universum – ffft! – blaast u van
uw hand! De aarde heeft voor deze ruimte het hoogste ontzag. De geestelijke
werelden zijn ontstaan, want door élke daad – zullen we aanstonds leren zien
– bouwde gij door elke daad, elke karaktertrek, liefde, licht, leven, rechtvaardigheid, harmonie, bouwde gij aan uw weg, uw geestelijke weg, om achter
de kist uw voetjes te kunnen verzetten, die u ook daar bezit. U bent liefde!
Wat doen wij hier in het goddelijke Al? U bent ruimte, u bent een planeet,
u bent vader- en moederschap. U kent de wetten van deze ruimte, want u
ging er doorheen! Door het vader- en moederschap kreeg u verruiming. U
ging van stap ... door stap en stap te verzetten betrad u levensgraden voor een
nieuw bewustzijn. U ging van planeet tot planeet. Een planeet steekt u in uw
zak, een universum heeft niets te betekenen, want gij zijt bil-, bil-, biljoenen
eeuwen en tijdperken op weg!
Ge zijt nu in het Al! Ge zijt leven en wind, ge zijt baring en schepping,
licht, leven, liefde voor álles! Ge draagt een machtig kosmisch, macro-universeel gewaad. Sterren en planeten doorstralen uw gewaad. De weefsels van
dit gewaad kunt gij terugzien in het licht van uw menselijk oog. U bent zeker
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en bewust, en ge kunt zeggen tot uzelf, tot de ruimte: ‘Ik ben in alles, omdat
God, omdat de Albron zich heeft geopenbaard, ben ik voor alles een godheid! Ik leg de wetten, de wijsheid, de bewustwording van mijn leven aan de
voeten van het andere leven die deze weg nog heeft te aanvaarden.’
Ga met dit heelal naar huis en kus elkaar.
Ik dank u wel.
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De mens en zijn goddelijke afstemming
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. Ik neem aan dat u hetgeen u door
de vorige lezingen kreeg, in uw harten hebt opgenomen, zodat wij de reis
naar uw goddelijke afstemming kunnen voortzetten. De afstemming die ge
aanstonds zult beleven, die voor uw leven van betekenis is en waardoor gij
uzelf leert kennen, bevindt zich niet alleen hier op aarde, maar – dat moet
u toch duidelijk zijn – heeft contact met de ruimte waarin u leeft en die u
aanstonds, later, door de vele tijdperken, door het planetenstelsel, zult eigen
maken.
We hebben een reis gemaakt vanaf de maan naar nieuw en hoger bewustzijn. We maakten ons vrij van de aarde, van de stoffelijke wetten en gingen
dóór, bewust verder, naar die hogere bewustwording, die dan aanstonds in
uw handen wordt neergelegd, indien u daar alles voor doet. Wanneer we die
reis hebben gemaakt, keren we terug vanuit het goddelijke Al naar de aarde.
En nu gaan we zien, we zullen beleven hoe die wetten in elkaar zijn gezet,
wat de mens zich heeft eigen te maken voordat hij kan zeggen: ik ben geestelijk, ik ben ruimtelijk, kosmisch, goddelijk bewust.
We nemen aan en wij weten wanneer de mens eigenlijk gaat denken, wanneer hij gaat beseffen waarvoor hij eigenlijk leeft. Dat dit niet zo eenvoudig
is, hebben miljoenen mensen moeten aanvaarden, de groten hier op deze
wereld, elkeen. Eerst achter de kist spreekt het ruimtelijke bewustzijn tot
onze verkregen persoonlijkheid. En eerst dan is het mogelijk om tot het leven
te spreken, om ’t aan uw hart te drukken, het de wijsheid te geven die u zich
eigen hebt gemaakt. Daar gaat het over, dat is het doel, dat is de kern, dat is
het weten, dat is het voelen, dat is het denken, waarvoor de mens leeft. Waar
begint het leven en waar eindigt het, kunt u zich afvragen, en dan staat u
onmiddellijk voor duizenden problemen. U staat niet alleen voor uzelf, voor
de maatschappij, de wetten die u dagelijks beleeft en te aanvaarden hebt. U
staat op dit ogenblik voor ziel, geest en leven, waarvan de universiteiten geen
graad, geen fundament kennen, omdat die nog gelegd moeten worden.
Ik ga met u, waar we verleden geëindigd zijn, even terug. We komen vanmorgen niet op de aarde terug ... en wellicht even. U stapt nu uit uw organisme, u bezit allen de Grote Vleugelen. Wij beginnen vanachter de kist,
vanuit uw astrale persoonlijkheid, uw geestelijke ruimte, een reis naar het
goddelijke Al te aanvaarden. We willen die reis beleven. We hebben gezien
dat er duistere werelden zijn. U noemt dat hellen; de mens heeft van die wereld een hel gemaakt. Ik heb u verklaard en duidelijk, eenvoudig weerlegd dat
alles wat u op aarde bezit – dat zal u aanstonds ook duidelijk worden – u een
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naam hebt gegeven. Wanneer u aan kunst doet, dan zullen wij u verklaren
in welke graad van gevoel, van timbre, voor welke persoonlijkheid uw kunst
leeft. Wanneer u achter de kist leeft, dan heeft de maan haar naam verloren,
er is geen ‘zon’; er is alleen scheppende en barende kracht in de ruimte. De
namen van Gerritje en Pietje – zoals gij dat hebt genoemd – en alles wat u
maar toebehoort, valt nu van u weg. U hebt niets meer, alleen uzelf. Uw
heilige, goddelijke-zelf dat hebt u nog – dat zal u aanstonds duidelijk worden
– en is van universele, ruimtelijke, kosmische betekenis, want dat is eeuwigdurend. Wanneer we vanuit het goddelijke Al komen en dan die wetten, die
namen, die fundamenten bekijken, eerst nú krijgt uw leven als man en vrouw
betekenis en gaat ge tot uzelf, kunt ge tot uzelf zeggen: ‘Mijn God, ik dank
U dat ik tot het leven behoor.’
En wanneer u nu de wetten kent – u hebt de ruimten gezien – kunt u ook
aanvaarden dat u een goddelijke afstemming bezit, dat u een ruimtelijke persoonlijkheid zijt. Ge zijt ziel van Zijn ziel, leven van Zijn leven. Nee, u wórdt
ziel en u zijt leven, bewúst; dat ligt in uw handen. U hebt als mens nu, als een
menselijke God Zijn ruimten te vertegenwoordigen. Nu is het leven anders.
Wij gaan vanuit de duisternis naar het licht en we staan thans in het licht.
We zien die ruimte, we zien hartelijkheid, welwillendheid, liefde en geluk,
we zien de tempels, we zien de natuur. We maken ons één, we kunnen ons
één maken, want wij hebben die wetten, we hebben die levens leren kennen.
We gingen over Golgotha, we hebben de Bijbel leren kennen, we hebben
het goede en het verkeerde gezien. Kunsten en wetenschappen leven onder
ons hart. We hebben de wijsheid in ons. We zijn geleerd, want we hebben
verschillende faculteiten afgelegd en daarvan de wijsheid in ons opgenomen.
We zijn werelds bewust geworden.
De planeet en haar stelsels in deze ruimte, dat leeft in onze handen, dat
kunnen we híér neerleggen, met een handpalm bedekken wij deze ruimte.
Deze ruimte heeft – waarachtig, u kunt het aanvaarden – voor ons leven
niets meer te betekenen, wij hebben die ruimte overwonnen. En nu staan wij
op een bodem die niet anders dan gevoelsleven wil zijn. We staan in de eerste
sfeer. We hebben – dat wil die sfeer zijn – de rechtvaardigheid, ’t geloof en
het vertrouwen, de hartelijkheid, welwillendheid lief. We geloven niet meer,
want wij weten! Geloof, hoop en rechtvaardigheid is een deel, zijn fundamenten van de tempel die we voor onszelf hebben opgebouwd.
Het woordenboek van de aarde kennen wij en het leeft onder ons hart. We
hebben Mozes beleefd, we waren in Gethsemane, jazeker. We hebben daar
Jeruzalem gezien, aangevoeld, stap voor stap ... voetstap na voetstap het leven
van Christus gevolgd. We gingen opwaarts! We hebben Hem gezien toen Hij
werd gegeseld, gekruisigd, toen de mens ons – door Hem – een doornen114

kroon op onze hoofden heeft gelegd. We namen het kruis, we kwamen voor
Pilatus, we kwamen voor de koning, we kwamen voor Caiphas. We werden
bespot, mismaakt, afgeranseld, geslagen en bespuwd. We hadden een machtig mooi – we hébben dat – gewaad aan, we dragen zilveren sandaaltjes. In
onze handen ligt een kelk, een bloem, een maagdelijke bloem, een orchidee,
sneeuwwit ... En toch, al de kleuren van de ruimte, van Zijn koninkrijk, die
Hij heeft geschapen, die tot ontwikkeling, tot de verstoffelijking kwamen,
zien wij daarin terug. We gingen opwaarts, het kruis op onze schouders. We
wílden niet dat er iemand kwam om ons te helpen dragen, wij eisten dit alles
voor onszelf op, omdat we nu wisten: elke hulp is fataal. Elke hulp voert ons
tot het menselijke, stoffelijke, aardse gemak, de luiheid, de afbraak, de vernietiging. We hebben gezien, we hebben beleefd, wij aanvaarden thans dat
we voor honderd procent die wetten beleven zullen, of de uiteindelijke kern,
wanneer die graad dan begint te leven, behoort ons niet toe.
En dan kwamen wij boven. We zonken ineen; geen driemaal, geen twintigmaal, geen duizendmaal, maar telkens, bij elke voetstap verloren wij die
hardheid onder onze voeten en werden gevloerd. We voelden het pak ransel
achter ons, de demonen met de menselijke zweep. We ondergingen die afranseling, we waren dankbaar om geslagen te kunnen worden. We hebben in
dankbaarheid die zweepslagen aanvaard, want we weten waarvoor we leven
en waarvoor we zouden sterven, ja, waarom wij dat stoffelijke kasteeltje, het
menselijke organisme zouden verlaten. En toen legden wij ons neer, toen
stelden wij ons op voor de mens die hardhandig is, de mens die bespuwt, die
bemoddert, die bekletst, die afmaakt alles wat hij niet begrijpt, niet omvatten kan. We stelden ons neer en zeiden: ‘Doe met mij wat gij wilt, ik ben een
en al overgave. Over mijn lippen komt geen hard woord meer, geen verguizing, geen bezoedeling. Ik ben niet in staat om uw leven in mij op te nemen.
Ik wil zijn gelijk Hij is, waarheen ik ga.’
En dan kwamen de beulen. Naakt, op een lendendoek na gekleed, legden
wij ons neer op het menselijke kruis. We spreidden bewust onze handen uit,
de voeten gestrekt om de beul, de menselijke beul, zijn taak te doen verrichten. In blijheid ontspanden wij onze armen, onze handen en toen voelden wij
de eerste prikkeling van het menselijke staal op ons warme, reine, openlijke,
welwillende vlees gedrukt. Toen viel de eerste klap, de eerste pijn doorstriemde ons hart, het bloed vloeide reeds. Onze ogen kregen een verwazing en
achter dit alles de schijngestalte van het stoffelijke ik. Maar even dáárachter
de vierde dimensionale zelfstandigheid, waartoe wij behoorden en waarheen
wij zullen gaan; daarachter de uitstraling van het innerlijke leven van ziel,
geest en persoonlijkheid die aanvaardt. En intussen verrichtte de menselijke
beul zijn werk en sloeg ons stoffelijk aards, welbewust berekend vast aan ons
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kruis, zoals ook de Messias heeft kunnen aanvaarden.
Het is waarachtig geen mooi beeld, maar dit behoort tot de werkelijkheid,
want eens zult ge de kruisdood hebben te aanvaarden, en dan eerst bent u
menselijk bewust.
Dat zegt niet alleen een bloem in de natuur, maar dat fluistert u alles toe
wanneer u nu de krachten en de moed bezit om verder te gaan, dieper af te
dalen in de realiteit voor uw levens, voor uw karaktertrekken, voor uw persoonlijkheid, voor uw vader- en moederschap. Indien u nu wilt verdergaan,
dan gaat u hoger, de Calvarieberg. U wordt gekruisigd, u bent het, u hangt
daar en wacht thans op het einde, wanneer het innerlijke geestelijke snoer,
dat u lichamelijk en geestelijk verbindt, breekt. U hoort nu, u vóélt nu dat
Christus geen onwaarheid, geen zwakzinnige, geen kleinzielige is geweest,
want u bent het nu zélf. U kunt God niet smeken: waarom hebt Ge mij verlaten? U kunt uw gevoelens niet de ruimte inzenden, want u bent het zélf. U
bent gevoel, u bent leven, u bent ziel, u bent geest. U bent reine waarachtigheid, een zelfstandigheid geworden die het ik-zijn voor de wereld slaan wil,
afbeulen zal, omdat die ruimte nu in uw leven is ontwaakt.
En zo kwamen de allereerste mensen die de aarde, hun kringloop hadden
volbracht in het leven van een geestelijke wereld aan en gingen verder. En
daarbij behoorde Christus, de Messias, de Meester, het allereerste gevoelsleven dat gereed was om de voetstappen voor de mens geestelijk te verplaatsen,
een fundament te schenken, om dat verdergaan te beleven en waarvan en
waarvoor zij zich die wijsheid eigen konden maken. Zo kwamen zij uit de
duisternis – want er was nog geen licht – in de wereld van het onbewuste aan,
het onbewuste bewuste. Want ze leefden, ze waren alleen hun stof kwijt, het
stoffelijke gevoel, hun eten en drinken, maar ze bouwden voort. En dat heeft
elk mens te aanvaarden, dat heeft elk mens te beleven, want dit is de realiteit
om uw goddelijke persoonlijkheid te kunnen overwinnen. Om de kern die
in u leeft, die uw goddelijke afstemming is, tot bewustzijn te voeren door
de daden, door uw gevoelens, door uw werk, uw taak, maar vooral door uw
vader- en moederschap.
We gaan vanuit de eerste sfeer naar de tweede. U ziet die wereld veranderen, wíj veranderen, de kunst verandert, het gevoel verandert. U doet uw
gedachten ... U zult uw gedachten anders zien, u doet uw gedachten omwikkelen van uw verkregen bezit. U bent angstig om een woord te zeggen, u
spreekt alleen de waarheid. En waarover gij spreken zult, dat hebt ge geleerd
en dat bewijst u de natuur. De verschijnselen die u waarneemt zijn gefundamenteerd, dat is geestelijk bezit. Elke gedachte is een realiteit van de kosmos,
waartoe gij behoort en die u aanstonds zult leren kennen.
We gaan naar de tweede, de derde, de vierde sfeer. Wij hebben beleefd dat
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de eerste, de tweede, de derde nog toestanden zijn, werelden moeten zijn die
afstemming hebben op ons aardse gevoelsleven. Die stof is nog niet uit ons
weg, wij hebben nog altijd het organisme in ons. We willen onze handen
gebruiken, maar we hebben die handen niet meer nodig. We willen gaan, we
willen lopen; we hebben nog tijd ... we hebben het gevoel voor tijd, maar tijd
is er niet meer. Wij zijn ruimtelijk bewust, eeuwigdurend klaar en zeker voor
hetgeen dat aanstonds komt. We doen daar alles door gevoel, een blik uit uw
ogen vertelt aan het andere leven wat gij wilt, wat gij ziet, wat gij voelt, en
onmiddellijk wordt die wijsheid aanvaard.
Ik heb u verklaard dat we na de vierde sfeer – het Zomerland – de vijfde, de
zesde en de zevende sfeer als werelden betreden, waarvan wij ons die ruimte
eigen maken. We verijlen, wij vergeestelijken. Wij doen alles anders, wij gaan
alleen rond door die oneindigheid; ook dát is een heelal. Er zijn mensen, er
zijn tempels, er is wijsheid. De natuur wordt mooier en mooier, wat daar
zilver was, is nu stralend blauw verlicht, met een gouden glans doorvoed. De
gewaden van de mensen bezitten het universele licht van de ruimte, de kleurgestalten door God geschapen, door Zijn openbaringen. Die werking ervan,
dat straalt zo’n gewaad uit. In de ogen van de mens zien we het levende licht
voor deze schoonheid, deze waarheid, maar vooral dit moederschap, dit vaderbewustzijn, het levende licht dat ons zal dragen en zal stuwen, opwaarts
gaande naar een zelfstandigheid die we ons ook nu eigen zullen maken.
En dan komen wij, wanneer het einde daar is, in de mentale gebieden.
We lossen opnieuw op, want wij zijn gereed om een nieuw planetenstelsel
te beleven en te aanvaarden. En wat en hoe zal dit leven zijn? Wat heeft dat
leven ons te vertellen, nu wij voor een mens staan waar geen narigheid meer
is? Alles – dat hebben wij reeds beleefd – konden wij in die sferen van licht
afleggen. We zijn geluk gewórden, we weten hoe geluk te beleven en te bereiken is. We zijn niet vals meer. We hebben, we kennen geen gemeenheid. We
weten precies hoe wij moeten denken en waarvoor wij ons eigen leven hebben gekregen. We kennen het vader- en het moederschap, we kennen al de
talen, het bezit van de wereld, alle kunsten en alle wetenschappen. We weten
dat het oerwoudinstinct aanstonds en straks – hierna, na ons – het blanke
bewustzijn betreedt en die maatschappij in handen optrekt. Wij weten, wij
hebben aanvaard, we hebben hetgeen wij ons eigen mochten maken afgelegd. Nee, wij hebben dat bezit aan anderen geschonken, omdat dat levens
zijn van ons ik. Hierna wordt het ons duidelijk, zal het ons verklaarbaar moeten zijn, zullen wij dit kunnen aanvaarden dat ál het leven mij, u toebehoort.
We hebben op Golgotha beleefd ... doordat we de kruisdood hebben aanvaard, doordat wij daar neerlagen. En in de eerste sfeer werden die wetten
verzegeld, nógmaals keerden die wetten tot ons leven terug. In de eerste, de
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tweede en de derde sfeer beleefden wij die wetten opnieuw en stelden toen
eerst vast: ja, wat ik deed, was normaal, was natuurlijk, was bewust, was
heilig, was geestelijk, was zielsvol. Nu kan ik verder. Ik heb de smarten van
de mensen in me opgenomen. Ik heb beleefd hoe Christus was, hoe Hij is
geweest. Nee, ik heb beleefd, ik weet nu wat de Albron van mij wil. Ik heb
die smarten, ik heb dat leed op aarde in mij opgenomen; ik ben leed, ik ben
smart, maar ik ben ook geluk, want ik ben een godheid! Ik kan me niet
losmaken uit de maatschappij als ik zie dat mijn vader en mijn moeder verongelukken door geestelijke smart. Ik kan geen geluk bezitten wanneer mijn
kind niet weet dat ik lééf, dat er geen dood is. Ik heb die dood te vernietigen.
En wij hebben die dood vernietigd, wij hebben die smarten van Satan in ons
opgenomen, we hebben de Satan overwonnen. We hebben geen woordenboek meer nodig, geen tien geboden, wij zijn het tiende, het eerste, het zesde,
het zevende gebod gewórden. Er is niets meer dat ons storen kan, wij hebben
geen angst meer voor mismaking, bezoedeling. Mismaaktheid is dát leven
dat ons niet kent!
We werden aangetrokken door een nieuwe wereld. Mentale gebieden zijn
het, mentale werelden en wil betekenen dat de ijlheid van die wereld sprekender, welwillender, liefdevoller is dan het vorige waarin wij hebben geleefd.
We maken een nieuwe geboorte mee. We komen in die wereld tot rust, we
zinken terug tot het embryonale, want aan de goddelijke en voor de goddelijke openbaringswetten daarin is niets veranderd. We zijn nog altijd vader
en moeder, want wanneer we in het Al zijn, zal het Albewustzijn ons dat
bewijzen.
De eerste mensen ... Wij gaan nu vanuit onze eigen tijd, vanuit uw eeuw,
vanuit dit ogenblik verder. Maar de eerste mensen die vóór u en vóór ons die
werelden mochten betreden en konden overwinnen, hebben steen voor steen
gelegd. De maan, zon en sterren, de nevelen hebben universele lichamen
geschapen. Doordat we de eerste splitsingen, de eerste reis hebben gemaakt,
weten wij dat elk embryo opnieuw een nieuw leven schept. En zo zien wij dat
zon en maan, de sterren en planeten een nieuw huis voor ons leven hebben
geschapen. Een wereld waarin wij kunnen leven, om ons leven voort te zetten, om tot God, de Albron terug te keren, en daar de Albron in alles, voor
alles, voor ziel, geest, leven, licht, liefde, vader- en moederschap te vertegenwoordigen. En dan zijn we Goden!
We zijn nu in die wereld, we krijgen de geboorte, we groeien op. Het
bewustzijn dat we op de aarde hebben gekend, is overwonnen. In de eerste
sfeer, weten wij, daar was de mens al bewust, helderziend, helderhorend,
heldervoelend. U behoeft u niet te verplaatsen om met het leven op aarde
te spreken, indien dat leven dat bewustzijn bezit; dat kúnt u. We hebben
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de natuurlijke, ruimtelijke telepathie, het één-zijn met een ander leven voor
ons eigen bewustzijn, eigen kunnen maken; dat hebben wij, dat is ons bezit!
We behoeven ons niet te verplaatsen, want waar wij zijn, daar is alles, wij
zijn alles gewórden. Ik behoef dat leven, die liefde, die gelukzaligheid niet te
volgen. Wanneer we spreken over álles, dan is uw woordenboek erbij, ook de
Bijbel – het goede van de Bijbel. Dan zijn de sferen in ons leven aanwezig.
Dan zweven wij, dan zijn we wind, dan zijn we regen, dan zijn we licht. We
zijn dienende kracht geworden, stoffelijk en geestelijk. We voeden de wateren, we geven het licht aan de ruimte, want mijn licht is het licht voor de zon.
Mijn kracht is de bezieling om aan kunst te kunnen doen.
Wanneer de mens op aarde zichzelf op ons afstemt en ik ben het weten,
dan zal ik mij daar als wijsheid manifesteren. Wanneer het harpbewustzijn,
het harpbewustzijn in u ontwaakt, dan tokkelt uw leven naar goddelijk ontzag. Wanneer u een violist bent, dan zal het gevoelsleven de smarten, het geluk, de welwillendheid, de liefde, de rechtvaardigheid voor de ruimte vertolken, of u bespeelt de menselijke geboorte. Dat alles gaan wij nu aanvaarden.
Naarmate wij de zevende sfeer in ons hebben opgenomen, gereedmaakten
voor de mentale gebieden, voor de Vierde Kosmische Graad, drong het tot
ons door dat we nu álles zijn. We hebben deze ruimte, waarin zoveel is, in ons
opgenomen; dat bezit ligt in onze handen. Van nu af kunnen wij het aardse
bewustzijn analyseren, er is niets meer dat wij niet kennen. Alle narigheden
voor de wereld – noemt u ze maar op – de duizenden mis- en wantoestanden
zien wij voor ons. We kennen de krankzinnigheid, we kennen elke ziekte, we
zijn professoren voor de kanker, voor de tbc, voor de melaatsheid. We zijn
Mozart, Beethoven, Titiaan, Van Dyck, Rembrandt ... We zijn kosmisch
bewust. Niets is er meer dat u niet kent, u bent een alwetende voor deze
ruimte geworden. En dat wordt u duidelijk wanneer wij aanstonds – dat
‘aanstonds’, ik zeg altijd, ik spreek altijd over aanstonds, maar dat aanstonds
ligt nog duizenden eeuwen achter ons en toch dichtbij – wanneer we vanuit
het goddelijk Al terugkeren, en dat aanstonds aanvaarden, dan zien wij hoe
de mens zichzelf heeft mismaakt.
Wat is er gebeurd in al die eeuwen? Wat is er geschied in de tijdperken
toen de stoffelijke openbaringen zich nog moesten manifesteren? Dat hebben
wij leren kennen. We waren in de oerwouden en in de wateren. Aanstonds
beginnen wij te analyseren, te ontleden; niet voor onszelf, maar voor ’t menselijke kind dat die hoogte nog niet heeft bereikt.
In de sfeer, in de wereld waarin we nu geboren worden – we ontwaken –
de moeder heeft ons gedragen ... nu duurt het maar zeven maanden, de tijd
volgens aardse berekening duurt nu maar zeven maanden – geen negen –
voordat wij geboren worden. Want het kind in de moeder ... Dat weten wij
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nu, dat hebben we ons eigen gemaakt, dat zal de dokter, de geleerde van uw
wereld allemaal moeten aanvaarden, hij zal dat leren kennen, zijn tijdperken,
bewuste graden voor de stoffelijke ontwikkeling. Dat beleeft het kind in de
moeder en is nu voor ons leven open en bewust. Dat maken wij ons eigen,
het is nu wetenschap geworden. We zijn nog niet ... we zijn geen vijf seconden
wakker. Het kind leeft daar, de stoffelijke groei duurt korter. Waar ge nu
vijfendertig jaar, eenentwintig jaar voor nodig hebt – dat zien wij – gebeurt
daar in slechts veertien en twintig dagen, want we gaan naar de goddelijke
volgroeiing. Er is geen stoornis meer in het leven aanwezig waardoor de stoffelijke stelsels, de weefsels voor groei- en bloeiproces worden geremd. Dat
beleeft u hier op aarde, want in de moeder zijn er remmingen aanwezig. Het
abnormale in het kind mismaakt de volgroeiing, die natuurlijk moet geschieden. Er is daar niets meer, hier leven wij in natuurlijk groeien en bloeien, alles
staat open. Er zijn geen tegenwerkende krachten meer van onze persoonlijkheid, wij zijn open en bewust.
De moeder heeft ons in liefde ontvangen. Ja, zij sprak reeds met ons toen
we nog in haar leefden en toen zei ze: ‘Mijn kind, vertel me eens, vanwaar
zijt ge gekomen? U behoeft mij die stoffelijke woorden niet te schenken,
want ik zie het. Ik schenk u een nieuw leven, een nieuwe geboorte, aanvaard
mijn reine kus. Ge weet zeker dat ge, voordat u in mij kwam, in de eerste, de
tweede, de derde, de vierde, de vijfde en de zevende sfeer hebt geleefd? Kunt
ge terugkijken, nu ge nog in mij leeft, naar het probleem aarde, de Derde
Kosmische Graad, waar wij waren? Kunt ge teruggaan tot de maan, tot de
overgangsplaneten? Kunt ge teruggaan in de maatschappij, voor miljoenen
jaren terug? Ja, toen leefden wij daarin! Kunt u zich daarop afstemmen en
kunt ge nu begrijpen wat u aanstonds ... wat ge aanstonds zult bezitten? Wat
u aanstonds toestraalt wanneer uw stoffelijke ogen, die geestelijk bewust zijn,
opnieuw geopend zullen worden?’
De moeder spreekt met het kind ín haar, en wanneer het kind geboren
wordt en die ogen opendoet, dan is het bewust. Dan lacht het, het is wetend,
het kan de moeder aanstonds en onmiddellijk vertellen wat het wil. Alles is
afgelegd, het verkeerde; het nieuwe zal tot de ontwaking worden gebracht.
En nu spreekt het leven, nu spreekt het gevoel, want de moeder zegt: ‘Wij
gaan tot het Al terug, we zijn nu op de Vierde Kosmische Graad. Duizenden,
miljoenen levens hebben we hier af te leggen, want ge ziet daar de Tweede,
de Derde, de Vierde, de Vijfde en de Zesde Kosmische Graad, vertolkt door
een overgang, een planeet. Hier, waar we aanstonds zullen zijn, is het moederlichaam. We zullen beleven, mijn kind, tezamen, gij met uw ziel, met uw
leven, uw vader-, uw moederschap, ook déze ruimte die zullen wij in ons
opnemen. Gij zult beleven al die heilige gestalten, de wijsheid neemt gij in
120

u op, door vader te zijn, door moeder te worden, telkens en telkens weer het
leven te vertegenwoordigen. Voelt ge dat ik, dat gij, de miljoenen kinderen
van God in deze ruimte alleen licht zijn?’
Ja, nu als mens kunnen wij dat begrijpen en aanvaarden. De mens hier
in deze wereld wandelt in de natuur; de eerste planeet waarop wij leven als
mens, weer als mens. Bezie die stoffelijke gestalten, daarmee heb ik u verleden verbonden. U ging even aanvoelen dat dit mensen waren, maar beseft
gij wel ... wanneer we terugkeren, een vergelijking maken met de stof, we
zien dit alles, we beleven, wij ondergaan deze heiligheid en maken nu onze
stoffelijke aardse vergelijkingen ... maar wij gaan naar God terug, wij gaan
tot de Albron terug.
We hebben met kwaad, met ellende, met ziekte niet meer te maken, die
ellendigheden zijn overwonnen. Hier is geen leugen, geen bedrog meer, geen
maatschappij die het ene leven opvoert en het andere mismaakt. Koningen
en keizers zijn hier niet meer. Medailles die u op aarde krijgt, daar lacht u
nu om, worden hier niet meer uitgereikt. Een karaktertrek is uw eergevoel,
want al uw karakters stralen, u wordt vertegenwoordigd door duizenden persoonlijkheden. Elke karaktertrek – dat hebt u nu beleefd, dat ziet u – is een
universum, is een godheid. Hier is geen schandaal meer, geen geschrijf. Hier
wordt niet meer geschreven, hier zijn geen boeken meer nodig, want u hebt
het ‘boek des levens’ tot ontwaking gebracht. U bent levend bewustzijn. Uw
gestalte is een boekwerk, door de universele fundamenten opgebouwd. U
staat op het levende Ik van Christus, u bent het zelf! Aan kunst behoeft u
niet meer te doen, want u bent kunst. Aan wijsheid behoeft ge niet meer te
doen, want u bent wijsheid door uw gestalte, omdat u hier bent, omdat u
moeder bent, u bent vader, omdat u hier wandelt. Omdat u hier de gedachte
in u kunt optrekken, kunt verstoffelijken, kunt vergeestelijken – dat doet er
niet toe – verplaatst gij u in deze ruimte; u leviteert uzelf, met het heilige,
het goddelijke, het moederlijke, waarvan gij de hand voelt. Die druk komt
onder uw hart.
‘Ja’, zegt de Alwetendheid daar, ‘kom kind, kom mijn leven, mijn liefde,
mijn licht, kom.’
We maken een reis door deze ruimte, en nu ziet u dat voor u mensen
wandelen. U wandelt in de natuur, u hebt die planeet nog niet beleefd. U
moet eerst die planeet beleven, u moet het uiteindelijke stadium ondergaan,
dat moet onder uw hart leven. U kunt dat nog niet, maar de tweede graad,
de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende, die kunnen dat wel.
Verplaatsen zich en lossen voor uw ogen op? Nee, u ziet ze daar zweven! Dat
zijn nu de engelen als mens, die men op aarde in uw prentenboek vleugelen
gaf, maar die vleugelen leven onder dit menselijke, geestelijke, ruimtelijke
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hart. De persoonlijkheid is het. Hier zijn geen stigmatisaties meer nodig, hier
zijn geen stoffelijke vleugelen – uw motoren – meer nodig. U zweeft door uw
goddelijke, verkregen wil de ruimte in, en u kunt zeggen: ‘Kom, wij zullen
één zijn met een ster’, die zijn er ook weer, ‘wij zullen één zijn met deze lichten. We zullen één zijn met het vaderschap, want ik ben de gezegende bron,
de vitaliteit. Ik ben het essentiële fundament voor deze ruimte, dit licht, dit
leven, deze liefde, want ik ben het goddelijke gezag.’ Maak eens een vergelijking met de liefde die u nu bezit en de liefde van de mens die ruimtelijk
bewust is.
We gaan tot de goddelijke afstemming terug, wij zijn Goden. Een slaap is
er niet, we zijn altijd wakker, want we zullen eeuwigdurend bewust blijven.
Wakker zijn op aarde behoort tot het onbewuste gevoel. Wakker zijn, te
moeten slapen is nog altijd onbewustzijn, is nog altijd afbraak, is vermoeiing.
Wij kennen geen vermoeidheid meer. Wij zijn niet meer vermoeid, want we
zijn levend, bezielend, stralend; onze wil, onze persoonlijkheid dient! Wij zijn
dienende doordat we kijken, wij zijn dienende omdat we hier wandelen. We
zijn wandelende omdat we het gevoel bezitten alles in deze ruimte te moeten
vertegenwoordigen.
Gij lacht, gij spreekt. U kunt dat doen, maar wij zijn één van gevoel tot
gevoel. De tempels voor onze ogen stralen mijn en uw licht uit. De gewaden
van de mensen hebben zij voor zichzelf opgebouwd, dragen zij door hun
mooie gevoelens. Maar door uw en mijn licht, door uw en mijn wetenschap,
door uw goddelijke afstemming dragen zij dit gewaad, hebben zij dit moederschap gekregen en is hij vader en zij moeder en is dat het kind, is dat de
Christus, is dat de God. En dáár nu achter, daarachter leeft de uiteindelijke
Albron voor alles, waarheen wij zullen gaan om aanstonds terug te keren en
onze menselijke bewustwording te zien, die u dan weer in uw eigen maatschappij hebt te aanvaarden. En wanneer u dan nog verkeerd wilt zijn, hard,
vernietigend ten opzichte van het andere leven van God, dan slaat ge niet
alleen uw eigen ik tot poeier, dan slaat gij niet uzelf, dan mismaakt ge niet
alleen uzelf, maar dan zijt ge voor eeuwen en eeuwen verdoemd, omdat u die
verdoemdheid zelf optrekt.
Gij die nu hier in deze ruimte aanwezig zijt, zult gelukkig zijn, zult kunnen beamen: hier is niets meer dat ons stoort. Er is daar geen goed en kwaad
meer, er is in deze wereld alleen het blijde, natuurlijke gevoelsleven. En dat
bent u zélf.
Vergelijk de universiteiten. Er zijn in deze wereld geen stoommachines
meer, al de technische wonderen van de aarde hebt u overwonnen. Geen eten
en drinken heeft u nodig. Voelt u waarheen wij gaan? Alles, het gewaad van
de aarde, dat alles wat tot de maatschappij, uw stoffelijke wereld behoort, wij
122

zien het niet meer terug; en toch draagt u een gewaad. U hebt ogen, u hebt
een hoofd, u hebt uw haren, u hebt uw tanden, u hebt alles, omdat dat menselijke organisme ook in de geestelijke sferen aanwezig was. Ook de astrale
persoonlijkheid heeft voeten en handen, dat organisme verandert niet, alleen
het innerlijke leven ontwaakt.
En nu leven wij op de Vierde Kosmische Graad. Ik heb u even verklaard
dat de planeten bestraald worden door eenzelfde aantal scheppende zonnen,
zodat er daar geen nacht meer is. Er is alleen een lichte schaduw. Wanneer
de planeet, het moederlijke lichaam zich even omwendt, krijgt zij het nieuwe
gezag uit die ruimte, want daar is de tweede graad, de derde, de vierde, de
vijfde en de zesde. Altijd is er licht, altijd is er leven, er is nimmer nacht meer,
ook niet voor de ziel. Ik zei zo-even reeds, tijdens het aantrekken, tijdens het
wakker worden in de wereld van het onbewuste weten wij reeds dát wij zullen worden aangetrokken. En nu zoudt ge kunnen ... nu gaat ge ook vragen
stellen voor uzelf. U gaat stoffelijke vergelijkingen maken, die er nu niet meer
zijn voor die wereld, ik bedoel de afbrekende organen, de levenswetten, de
menselijke psychologie vanuit de stoffelijke wereld, die de aarde bezit, die zijn
er niet meer. Die wetten zijn voorbij, ze zijn overwonnen, ze behoren ons toe!
De moeder – zei ik u – is reeds in contact met haar leven, met haar kind
vóórdat die ziel komt. En nu de geboorte ... en nu de geboorte, nu de ontwaking. Nu het stervensproces, het loskomen van de stof. U gaat daar sterven,
u moet verder. Sterven is evolutie. Hoe zult ge sterven, hoe lost dat lijk op?
Er zijn daar geen lijken meer, want wij hebben daar geen ziekten, we hebben geen rottingsprocessen te beleven in die ruimte. Alles is heilig, open en
bewust. Alles heeft de uiteindelijke gezonde kern aanvaard en gekregen. U
gaat tegelijk, de één kan niet meer eerder gaan dan de ander, dat is vader en
moeder. Vader en moeder, deze tweelingzielen gaan gelijk verder.
Wij hebben de wetten leren kennen omdat de meesters u, tijdens uw aardse
leven, ‘De Volkeren der Aarde’ hebben geschonken en ‘Het Ontstaan van
het Heelal’, omdat u weet dat ge daar de mensen hebt gekild, vermoord
hebt, dat ge die levens hebt vernietigd, bewust neersloeg. Omdat er haat in u
was, in uw leven, en gij geen liefde voelde, hebt gij onwaarheden geschapen,
disharmonische fundamenten gelegd. Die zijn er nu niet meer. U gaat nu
bewust verder, er zijn geen stoornissen. Op aarde vernietigt het ene leven het
ander, dat leven moet naar de aarde terug. We komen er aanstonds op terug,
jazeker. Eerst naar het goddelijke Al, eerst vlug die wetten leren kennen, om
dan deze waarachtigheden vast te stellen, opdat gij niet meer zult moorden.
Opdat ge niet meer zult haten, opdat ge eindelijk eens het leven zult aanvaarden, hóé die menselijke toestand ook is. Dan leren wij ... dan leren wij
te denken, dan leren we eindelijk eens te handelen. Dan weten we dat we op
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die onwaarachtigheid niet moeten ingaan, wij gaan die levens uit de weg. We
willen met kwaad, met afbraak, met bezoedeling, vernietiging, hartstocht en
geweld niet meer te maken hebben. Het leven, ook al leeft u in de duisternis,
is ondanks die duisternis, die afbraak tóch geluk.
Wanneer we aanstonds die wetten betreden, dan bent u een bewuste persoonlijkheid geworden. U weet met uw leven te handelen, u weet uw leven
ergens in te voeren, u bent dienend. Dat krijgen wij door deze reis. Dat krijgt
u omdat gij uw godheid leert zien!
Omdat er op aarde oorlogen zijn, omdat de mens dit niet begrijpt, remt
de mens zijn goddelijk voortgaan. De mens remt zijn goddelijke evolutie,
omdat hij het leven van een ander niet weet te aanvaarden. Met bidden en
mooie gezangen komt u er ook niet, dat wordt u aanstonds duidelijk. U zult
naast Mozes staan, u zult zélf de Bijbel schrijven aanstonds. U wordt een
Bijbelschrijver en u slingert eruit wat verkeerd is. U kunt dat aanstonds zien.
U behoeft dat niet te vragen aan een ander. Die ongelukkigen kunnen u die
goddelijke waarachtigheid niet schenken. U bént waarheid, u bent ziende
geworden. Al de gaven die God de mens, Zijn leven, kan schenken, die hebt
u in uw bezit! U bent geen psychopaat meer. U bent goddelijk bewust, op
afstemming voor de ... van de Vierde Kosmische Levensgraad, waartoe wij
nu behoren.
Ik heb u verklaard dat de zes en zeven graden voor het universum waartoe
de aarde behoort, nu in één ruimte aanwezig zijn. In deze ruimte zijn zeven zonnen en zeven moederlijke planeten. Dat zijn de eerste, de tweede, de
derde en de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende sfeer in stof. Een planeet
is nu een sfeer, is een wereld, voelt u? Achter de kist, nu wij de astrale wereld
betreden, begint het geestelijke universum zich aan ons leven te openbaren.
Nu spreekt die ruimte tot ons leven, nu zijn wij welwillend, wellievend, we
zijn leven, licht geworden door vader- en moederschap.
Op de Vierde Kosmische Graad wandelt gij met elkaar en zegt: ‘Mijn
liefde ...’
U wordt daar alles, u wordt daar liefde, u bent liefde. U hebt uw naam,
u kijkt elkaar maar in de ogen. We gaan gearmd verder. Willen we hier op
aarde sterven, willen we hier oplossen? We weten reeds dat we daarginds geboren zullen worden over korte tijd, over enkele uren. De zeven graden voor
de ruimte, de ontwikkelingswetten, de evolutiestadia – voelt u? – die we hebben gemaakt vanaf de maan, die we hebben leren kennen, die nu onder ons
hart leven, voeren ons in zeven tellen, in zeven seconden – het is daar volgens
uw berekening zeven uur – weer tot de aarde terug. Tot de mens, tot de stof,
voor de nieuwe geboorte, omdat we moeder worden, vader zullen zijn.
We gaan niet ... We hebben de vorige dood, het vorige overgaan, het losko124

men van de stof hebben wij al wandelende beleefd? Nee, daarvóór, miljoenen
malen daarvoor hebben we ons neergelegd in de natuur, hand in hand en
losten op, we kwamen vrij van het lichaam.
‘Bent u er nog, kind? Voelt u het nog?’
We spreken menselijk, we zijn menselijk omdat het twee gestalten zijn.
Deze gestalten kunnen niet verdwijnen, wij zijn er. De moeder is hier, ik
ben hier, ik ben vader, zij is moeder. Zij heeft mijn hand, ik vóél haar. We
komen tot eenheid, tot rúímtelijke eenheid. We omarmen elkaar en nu gaan
we ‘de dood’ in, we lossen op. De mens die nog hier is, ziet ons verdwijnen.
Wij verwazen, er is geen rottingsproces meer. Wij verwazen voor de ogen
van Moeder Natuur. Moeder Natuur zegt: ‘Kom, mijn kinderen, geef mij
dát terug. Dat gaat terug vanwaar het kwam en zult ge aanstonds terugzien
wanneer u het goddelijke Al betreedt.’
Wij lossen voor de ogen van Moeder Natuur op en krijgen een nieuw bestaan. En eindelijk ... eindelijk hebben wij, na miljoenen levens, weer vader
en moeder te zijn. Ik weet nu als scheppende kracht dat ik aanstonds moeder
ben, dan aanvaard ik mijn scheppende kracht. Nu ontvang ik ... Nu ontvang
ik haar liefde, maar ik ben moeder, ik ben vader. Ik weet dat ik die liefde bezit, hoe ik die liefde moet verstoffelijken, hoe ik die liefde kan geven. Zij weet
het ook, zij is het, ik ben het. We zijn één voor licht, leven, liefde, ruimte,
werking, rechtvaardigheid, welwillendheid, de ruimtelijke kus!
Waarom verlangen wij zo om tot God terug te keren? Om Hem daar het
leven en het werk van Zijn schouders te nemen! Hij heeft gezegd, toen Hij
aan Zijn openbaringen begon: ‘Keer tot Mij terug en vertegenwoordig Mij
voor alles dat Ik u gaf.’
Miljoenen jaren en tijdperken heeft de Albron moeten wachten totdat wij
dat stadium konden betreden. Nu zijn we al op weg, nu kijken we reeds vanuit de Vierde naar de Vijfde Kosmische Graad. De ruimte wordt ijler, schoner, geestelijker. De Tempels stralen een reine meditatie uit. U kunt overal
neerliggen en knielen om te mediteren, u bent meditatie geworden. Uw gebed, uw gevoelens zijn in harmonie met alles. Daarachter in de ruimte roep
ik mijn broeder, mijn vader en mijn moeder. Ik weet dat ook daar mijn vader
en mijn moeder leven, maar we zijn nu zusters en broeders, we zijn eenheid.
En ik zeg: ‘Trek mij eens even op, trek mij eens even op tot uw leven en laat
me genieten van deze ruimte.’ En dan gaan wij.
Nu wordt waarheid wat u in ‘Tussen Leven en Dood’ lezen kunt. Nu
wordt het verlangen in ons bewust, toen Dectar aan Venry vroeg: ‘Venry,
geef me een kleinigheid bezieling, een deel van de Grote Vleugelen, opdat
ik me kan laten zweven op een wolk over de aarde en naar de piramide kan
kijken. Waarom heb ik dit verlangen, Venry? Omdat ik weet dat ik dan op125

permachtig ben. Omdat ik dan de kleinheid van mezelf, van mijn nietige
ikje, mijn zielige persoonlijkheid kan vergeten. Opdat ik éénmaal het ogenblik kan bestormen om ruimtelijk gevoel in me op te trekken, zodat de liefde
in mij ontwaakt, opdat ik ook die kus kan ontvangen. Eerst dan ben ik leven,
eerst dan ben ik bewust, eerst dan ben ik gevoel, eerst dan ben ik stralend
werkelijk geworden. Eerst dan denk ik dat ik de dood kan overwinnen, dat
ik een tijger kan neerslaan, dat ik een slang kan dwingen zich te veranderen
in een gevleugeld soort. Ja, dan kunnen de hogepriesters op mij afkomen en
dan rem ik hen en zeg ik: tot hier en niet verder. Dan eerst, Venry, denk ik
dat ik mijn studie kan volgen, dan zal ik de waarachtige Grote Vleugelen
bereiken en ze mij als wijsheid eigen maken.’
Dat beleeft u op de Vierde Kosmische Graad, dat bént u op de Vierde
Kosmische Graad. U bent daar Ra, Ré, Isis, Luxor, Tibet, Brits-Indië, Gethsemane en Golgotha geworden. U bent daar een bloem, een zon, een maan,
stuwende, werkende, bezielende kracht met een bewustwording die u niet
kan neerslaan, maar die stuwt, die waarachtig tot de hemel reikend door
het oneindige voert. Die u zal dragen door de welwillendheid van het ikbewustzijn dat in u leeft, dat u gaf, dat u stuwde, dat u toezond: ‘Kom tot
mij en ge zult leven.’ En dan zijt ge welsprekend geworden. Nu weet ge wat
inspiratie is, nu behoeft ge niet meer te zoeken naar woorden. Ge laat u gaan,
ge laat u los, ge geeft u over en ge wandelt, ge zijt een wandelend gedicht,
de wandelende, welsprekende liefde, de gelukzaligheid die u voedende, bevende, versterkende opvoert. Voedend! Laten leven hoe het gezag tot u gaat.
Als een waanzinnige? Nee, als een universeel bewuste lost u voor de ganse
beweging en omgeving op. U loopt daar en verkondigt de heilige smart van
uw innerlijk licht. En de mens luistert. U kunt daar uw komedie beleven, ja,
uw komedie als ruimtelijk gezag. U gaat daar als een waanzinnige, als een
kosmisch bewuste, opgelost in een doel, voor een fundament dat bezieling
kan zijn, dat wijsheid is, dat kunst is, dat licht is, dat leven wordt, dat liefde
zal vertegenwoordigen! Vergelijkt u zichzelf met die ruimte. U gaat sprekend,
u vliegt, u zweeft, u voelt de mooie, zachte aarde onder uw voeten. Uw hart
kolkt van verlangen om dit alles te kunnen uitstorten.
Men speelt op aarde komedie. Men zoekt naar inspiratie, men wil een
mens vertolken, maar daar vertolken wij het leven, het leven van God, het
licht, Zijn zaligheid, de Christus! Ik heb een gewaad aan zo mooi als deze
ruimte. Dan zweeft over uw lippen: ik ben gelukkig als geluk hier is, ik ben
vader en moeder zoals dat is geworden, ik ben zwevend, ik heb vleugelen. Ja,
waarachtig.
Wat was Isis, wat was Luxor, wat was Tibet? Wat heb ik geleerd op aarde
toen ik een universiteit betrad? Toen ze van mij maakten een godloochenaar,
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een kreng van een mens, een ploert die de mismaking van het goddelijk
gezag voortstuwde om de verdoemdheid aan het menselijke ik van God te
schenken. Daarvoor heb ik moeten studeren. Ik zou u willen kraken hier?
Nee, ik zou u willen meenemen om u de getuigenis te schenken: waar ge ook
staat, waar ge leeft, dat is rein ik, rein bewustzijn, rein leven, reine liefde.
Hierin leeft alles, ik ben méns geworden, ik zal nimmer meer bezwijken!
Waar leef ik? En niemand lacht mij uit. En iedereen kijkt mij aan en zegt:
‘Kijk, kom tot ons’, en geeft ons het stralende gevoelsleven van Moeder Natuur, van zon, maan en sterren.
Ik ga verder. Zo zweven wij van planeet tot planeet. Zo gaan wij van de
Eerste, de Tweede, de Derde, de Vierde, de Vijfde Kosmische Graad naar de
Zesde. En wanneer we dan de zesde hebben beleefd en ons gewaad mooier
en mooier wordt, de sandaaltjes goddelijk licht zijn, hebben we geen zwaartekracht meer. Ons gevoelsleven heeft alles overwonnen, onze karaktertrekken
zijn geestelijk bewust, opvangend. Elk ding van ons, elk iets, elk weefsel, elke
bloeddruk, die tot ons leven behoort, heeft goddelijk fundament ontvangen.
Heeft stuwing, heeft bezieling, heeft werking, heeft geen melaatsheid meer,
heeft waarachtigheid, is gevoel, heeft de openbaring ondergaan om de volgende stap te maken. Om de volgende stap te zetten die we zullen maken
tussen leven en dood. Leven en dood is slechts een stap; leven en dood ligt in
onze linkerhand, rechts de liefde, de bewustwording. Om vanuit het stoffelijke leven daar het innerlijke, geestelijke te betreden, is slechts één gedachte:
ik wíl, ik bén, ik gá. Om van daaruit het nieuwe leven te krijgen om het goddelijke Al te betreden, dat zijn nu slechts stappen. Dat zijn gevoelens, dat is
het verdergaan, het zweven, het weten, het gezang, het gebed, de meditatie!
En na die Zesde Kosmische Graad komen wij in het goddelijke Al. Nu
naderen wij onze goddelijke afstemming. We lopen daar als mens, naast mij
een Godin met een gelaat zo stralend, zo wondervol, zo rein ontzag. Zo
heerlijk, zo ongelooflijk schoon is nu de moeder, is nu het wezen dat mij
toebehoort. Een godheid wandelt naast mij en zegt: ‘Dit alles behoort mij,
behoort ons toe. Waar hebben wij geleefd?’
We betreden vanuit de Zesde Kosmische Graad de Zevende Kosmische
Graad en staan nu als goddelijke Gevleugelden in het goddelijke Al. Het gouden licht hier behoort ons toe. We zijn ontwaakt, zoals de mens is ontwaakt
aan Gene Zijde. We kwamen vanuit een wereld die we hebben afgelegd,
die we hebben overwonnen. Nu staan wij in het goddelijke Al, we durven
nog niet te kijken. Aan de poorten, aan de eerste grens – wij betreden zeven
grenzen, zeven diepten, zeven werelden – daar leggen wij ons neer, knielen
neer en vouwen onze handen. Gebeden zijn er niet, er is alleen denken en
voelen. Ik neem haar hand. Wij denken, wij sluiten onze ogen en we zien,
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want ons bewustzijn ziet. Innerlijk zien wij dit gouden licht dat alles is, dat
alles in zich draagt, dat ook ons hart heeft opgebouwd, ons bewustzijn heeft
gekristalliseerd, want anders konden wij dit niet verwerken, anders konden
wij dit niet dragen. Mijn God, mijn God, zijn wij Goden?
Dan openen wij de ogen en gaan beginnen om te verkennen. Waarheen
gaan we nu, links of rechts, achteruit of vooruit? Wanneer we vooruit kijken
straalt het gouden gewaad ons toe, wanneer we ons omdraaien is het gouden
licht van de ruimte precies hetzelfde. Het bewijst nu dat wat wij nu door
honderd procent liefde overwonnen hebben, ineens verandert, dan lost het
vorige in het nu op. En het nu is het vorige, want we kunnen terugkijken tot
ons denken en voelen op aarde. Hier wachten wij, hier zijn wij gereed om te
kunnen wandelen, om deze wereld in ons op te nemen. Waarheen gaan wij,
wat zullen we doen? Neerzitten en bidden.
Voorzichtig trekken wij onszelf omhoog, houden de handen goed vast en
maken in het goddelijke Al onze eerste menselijke, goddelijke wandeling.
We gaan met de bloemen spreken, vogelen komen tot ons. Er zijn daar ook
tempels en gebouwen. Ja, nu is een tempel ruimtelijk, onmetelijk diep geworden; deze ganse wereld is één tempel. We zien daar pilaren, we zien de
fundamenten, we zien de torens. We zien de gewaden, we zien de uitstraling.
Wat er uitstraalt is liefde, wat tot ons komt is gereinigde, geestelijke, goddelijke gelukzaligheid.
We gaan voelen ... We gaan nu voelen dat wanneer wij de bewustwording
willen bezitten voor dit goddelijke Al, wij nog zeven graden moeten betreden. Hier leeft de mens in de goddelijke oneindigheid. We zijn oneindig en
toch kunnen we nog verder. We gaan eerst wandelen, we gaan eerst denken.
We gaan eerst het leven bevoelen; we zijn man, we zijn vrouw. We schrijven
neer in deze ruimte – even maar, wanneer ik me kan instellen, dan flitst die
ontzagwekkende bezieling tot mij en stuwt mij omhoog en ook haar – we
willen neerschrijven: ‘Ik ben hier.’ En we zien: elke beweging die we maken
krijgt vormelijke stof. Wanneer ik mijn naam schrijf van de aarde, dan zíé
ik die naam, het is het klankbord voor het goddelijke timbre, niets meer wat
wij doen, alles heeft goddelijk gezag en afstemming en bestemming. U kunt
niets meer doen, of het heeft betekenis. Elke gedachte, elke handeling staat
onder goddelijk gezag, onder een goddelijke wil.
Ik ben vader en moeder geworden door goddelijke opleiding, door goddelijke meditaties. Mijn goddelijke kern, die ik op de maan kreeg, heb ik
vergoddelijkt. We zijn Goden, als man en vrouw. We zijn licht, we zijn leven,
we zijn Zesde, Vijfde, Vierde, Derde Kosmische Graad. Wij zijn maatschappij, wij zijn oerwoudinstinct, we gaan terug van de aarde, terug naar die
ruimte, terug naar de planeten. Wij gaan terug naar de maan, komen in het
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visstadium, zien ons weer terug, gaan terug tot daar waar het eerste embryonale leven begon.
Nu gaan we nog verder. Wat doet een mens, wat doet gij, wat wilt gij doen
wanneer ge uw goddelijke Al betreedt? Dan gaat ge en zult ge opnieuw reizen
maken. Dat kwam in ons, dat kwam in Christus. Toen Hij met Zijn eerste
kinderen het heelal, het goddelijke bewustzijn betrad, toen kwam er in Hem
op: ‘Wat hebben wij beleefd, vanwaar komen wij, Moeder? Wat moeten wij
doen?’
De aarde alleen heeft het hoogste bewustzijn voor de Derde Kosmische
Graad. Het leven op de maan behoeven wij niet te bezielen, noch die overgangsplaneten. Jupiter, Saturnus, Uranus, Venus – dat hebben we beleefd –
zijn gasbollen, hebben geen ontwikkeling nodig, geen menselijk gezag, geen
menselijk voelen en denken. Wij moeten terug tot iets, tot de aarde. We moeten naar de aarde om een geloof te schenken. We moeten de aarde, Moeder
Aarde en haar kinderen, de Derde Kosmische Graad moeten we losrukken
van de voordierlijke bewustwording.
We gaan door de natuur, we zullen in de allereerste plaats reizen maken.
We zullen terugkeren, terug tot het allereerste stadium, toen God aan Zijn
stoffelijke en geestelijke openbaringen, Zijn manifestatie begon. Dat zullen
wij doen! Toen begon Christus; en nu beginnen wij. Toen ging Christus met
Zijn eerste kinderen terug tot het allereerste stadium op de maan. De maan
was nog in werking ... was nog in werking, zij stond voor haar dood toen
de eerste mens de Vierde Kosmische Graad bereikte – dat weet Christus,
dat weten de mensen, dat weten miljoenen zielen – begon de maan tot de
afsterving. Haar laatste leven, haar laatste bron, haar laatste vonk had het allerhoogste, haar uiteindelijke bewustwording bereikt, dat het visstadium is.
Daar wandelt Christus in de ruimte van God. Hij is Goddelijk bewust.
Met Hem zijn er miljoenen andere mensen, vaders en moeders. Hij roept de
kinderen tot elkaar bijeen: ‘Kom.’ En nu maakt Christus met de Zijnen miljoenen reizen. Terug van graad tot graad, weer beleven, weer beleven, weer
beleven. Duizenden malen, miljoenen malen maken zij die reizen terug tot
het allereerste begin van de goddelijke scheppingen. Terug tot het ogenblik
toen de Albron begon haar leven uit te stralen, waarmee ik u verbond toen
wij deze eerste zittingen beleefden en ondergingen. Terug naar het eerste
ogenblik, terug naar de afbraak, de vernietiging, de bezoedeling, de mismaaktheid van het stoffelijke ik, stoffelijke stelsels. Terug tot de oerbron,
terug tot het begin van alles, om het uiteindelijke voor onszelf, het nu te ondergaan. We zijn in het Al! We kunnen dit goddelijke Al niet verlaten, omdat
het u onmiddellijk met het maatschappelijke weer verbindt. U kunt zomaar
niet dit Al verlaten, want u voelt zich hier gelukkig. U kijkt nu door zon,
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maan en sterren, door alle stoffelijke stelsels heen. U weet nu wat het licht in
de ogen van de mens op de aarde heeft te betekenen, wat het u zegt, wat het
u geeft. Hoe het is wanneer de haat tot u komt, het niet-begrijpen, de onbewuste gevoelens. Nu durft ge niet meer te spreken van: demon, satan, ik haat
u, ik laat u alleen, ik vertrouw u niet. Gij zijt trouw, of ge zoudt alles weer
verliezen. Nu snauwt ge niet meer, ge weet niet wat het is. Ge zijt angstig, ge
zoudt verpletterd worden – ook al zijt ge nu een godheid – als de demon van
de duisternis tot u kwam en ge maar even zoudt reageren. Wanneer ge maar
even zoudt denken: kom eens tot mij, dan zal ik u eens bewijzen wie ik ben,
dan sloeg u uzelf reeds uit deze heiligheid, dan verwaasden de fundamenten,
het goddelijk gezag loste op. De hemelrijken kwamen tot de menselijke, hatelijke, afbrekende verduistering, want u aanvaardde die duisternis.
Ge kunt nu begrijpen wat het wil betekenen, wat het wil zeggen mens
te zijn, mens te worden, het goddelijke bezit in u op te nemen en uw eigen
afstemming te vertegenwoordigen. U bent nu licht, leven, liefde, ruimte,
kracht.
‘Albron ...’ zei meester Alcar in 1944 tot André.
‘Neemt u dit even op, hoort u mij?’
‘Ja meester.’
‘Neemt u dan even op wat ik u zal dicteren.’
(19)44 is het. Het kwaad over de wereld raast, mismaakt en bezoedelt. De
mensen verhongeren. De mens heeft zich afgestemd op vernietiging en algehele afbraak. Een God is er niet meer, een God van liefde bestaat er niet. Wie
gelooft er nog in een God van liefde, Christus? Je kunt Hem niet meer bereiken, bidden helpt u toch niet. De oorlogswals gaat over de volkeren heen
en verplettert alles. Honger en ellende, de mensen zijn als levende wrakken.
De hongeroedeem stralen zij uit. Menselijke skeletten vragen om tien cent,
om een stuk brood te kunnen kopen dat ze met geen dertig, geen veertig,
geen honderd gulden kunnen bereiken. De menselijke wanhoop heeft zich
opgesierd door het breken van menselijk ... het geslacht van menselijk geluk.
De versierselen die de mens zich heeft opgehangen, zijn nu duizenden méér
waard. Maar men heeft nu in deze jaren begrepen dat eten en drinken toch
wel iets te betekenen heeft en dat de mens een wil bezit, een wil bezit om
goed te kunnen doen, het goede te volgen. Wanneer u nu met de mensen
spreekt, lachen zij u uit, want een God van liefde bestaat er niet meer. Een
God is er niet. Christus is een legende. Adolf Hitler en zijn soort wil de wereld bezitten. Adolf schiep nu reeds een karaktereigenschap die – ver buiten
het land – het leven van God smoort. Steden worden met de grond gelijkgemaakt. De lijken moet men zomaar naakt in de grond stoppen, want men
heeft geen hout meer om ze te kisten, geen linnen, geen gewaad meer om ze
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te kleden. Waarheen voert dit de mens? Wat heeft het leven op aarde nog te
betekenen? Wat heeft God bedoeld om mensen te scheppen, te maken? Wat
heeft Hij bedoeld om mensen het geluk en de ruimte in handen te leggen?
Wat heeft Hij bedoeld met te zeggen: ‘Als u dat verliest, dan krijgt u het
Mijne’? Door Zijn kind naar de aarde te sturen en om het te laten afmaken?
In die afmaking, die afbreking, die vernietiging leven wij, leeft de mens.
En nu komt er een gek, een waanzinnige, tot een mens, een mens van de
aarde, die daar in een keukentje zit met een klein pitje. Die mens die lacht
over de afbraak en de vernietiging van de massa, de duizenden, de miljoenen
op deze wereld, en zegt: ‘Al komen ze met honderdduizenden vliegtuigen,
het zegt me niets. Ik heb geen verlies meer. Ze kunnen mij doden, ze kunnen
me afmaken, ik heb álles.’
Dan komt er een gek, een melaatse, een psychopaat uit een andere wereld
en zegt tot dit kind van de aarde: ‘Luister eens even. Ik heb iets voor u, ik zal
u dicteren. Ziet u mij, hoort u mij?’
En dat leven zegt: ‘Ja, meester. Ik hoor u en ik zie u.’
‘Neem dan vlug potlood en papier en luister naar mij.’
En dat kind schrijft op en hoort:
‘De Albron ...
God.
God als vader.
God als moeder.
God als ziel.
God als geest.
God als leven.
God als licht.
God als liefde.
God als mentale kracht.
Stoffelijke wetten.
God als harmonie.
God als rechtvaardigheid.
God als zelfstandigheid.
God als de vonk, de vonk Gods.’
‘En is voorlopig alles. Maar aanstonds, André, zal ik u vrijmaken van de
stoffelijke stelsels en dan zult ge met mij, en tezamen met meester Zelanus
– in opdracht van het goddelijke Al, de Messias, de Mentor Jezus Christus,
de Liefde – de kosmologie ontvangen voor deze mensheid en zullen wij de
Universiteit van Christus op aarde vestigen. Straks zult ge met mij één zijn.
En dan gaan wij beginnen aan de kosmologie voor úw leven en deze mensheid, omdat gij het zult zijn die het goddelijke Al, Golgotha, Gethsemane,
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de sferen van licht, de goddelijke ruimte, de Albron zult hebben te vertegenwoordigen, omdat deze eeuw die welsprekendheid heeft ontvangen. En
wanneer u dit dan niet kunt aanvaarden, dan zal ik u aanstonds, straks die
bewijzen geven. Tot straks, André.’
André maakt zich gereed. Nu moet zijn persoonlijkheid spreken, nu moet
zijn persoonlijkheid álles zijn, wil hij de kosmologie van zijn leven en voor
deze mensheid ondergaan, wil hij die kosmologie dragen en vertolken.
‘Ja’, zegt hij tegen Jeus, ‘je gelooft het niet, maar ik word een profeet. Wie
was het die vader in de kist zag en met hem sprak? Dat was ík en niet jij. Die
aanraking die de meester mij gaf, Jeus, was een occulte wet, was bewustwording, was leven, licht en liefde. Ik was het, want tóén kreeg ik een karaktertrek voor mijn geestelijke taak, mijn geestelijke persoonlijkheid. Ik werd
leven, licht en liefde, en niet jij! Jij bleef daar, jij kon alleen ‘plat’. Je maakte
onzin, je was speels, jazeker! Wie was het, Jeus, wie, die daar op de Grintweg
‘Hem’ zag en met ‘Hem’ sprak en met de Lange achter de kist liep om hem
te begraven? Voor wie waren de peren en appelen die door de daken kwamen
regenen in de winter? Die waren voor mij. Dat was mijn meester! Dat is de
meester die ons aanstonds meeneemt, terugvoert tot de Albron om dat leven
te bezien en de wijsheid naar de aarde te brengen. En nu gij ...’
En die reis hebt gij door de enkele lezingen kunnen maken. Ga nu ook in
duisternis zitten en hoor naar de ruimte of de meester tot u spreekt. Dit zijn
de fundamenten om voort te gaan. Aanstonds, door de volgende zittingen en
ons volgende één-zijn, keren wij tezamen naar de aarde terug, om te kijken
wat goed en verkeerd is. Om te zien hoe Mozes is geboren, om te bekijken
wanneer de Bijbelschrijvers zijn begonnen, om te gaan zien wie er op Golgotha rechtvaardigheid heeft geschapen en wie liefde is. En wie de afbraak,
de vernietiging, de bezoedeling, de rotheid van deze wereld aanvaardt en
vertegenwoordigt.
Tot zover ... Tot zover ...
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De mens en zijn goddelijke geboorte
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen de lezing ‘De
mens en zijn goddelijke geboorte’. Dat bént ú!
De vorige lezingen brachten ons vanuit het goddelijke Al naar de nieuwe
voetstap, de nieuwe wetten om aan het goddelijke leven te beginnen. We
hebben een reis gemaakt door de ruimte, we gingen van planeet tot planeet.
We kwamen eindelijk op de aarde om onze kringloop der aarde te beëindigen.
We hebben remmen ontketend, we hebben werelden ontsluierd. We zijn
afgedaald in ziel, geest en stof. We hebben geleerd hoe wij vanuit het oerwoud, door de zeven stoffelijke, lichamelijke wetten die het organisme bezit,
tot het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) kwamen
en afscheid konden nemen van het oerwoudinstinct. Want steden, hetgeen u
nú bezit, dat was er nog niet.
Wij volgden de eerste mensen die hun kringloop der aarde hadden volbracht. En deze mensen hebben wij kunnen volgen, ook alweer door de boeken die u kreeg, ‘Het Ontstaan van het Heelal’, ‘De Volkeren der Aarde’, de
geestelijke geschenken van de Universiteit van Christus.
We hebben de wetten gezien en beleefd. Wij kwamen vanuit de duisternis,
want in ons was er nog geen licht. We maakten ons gereed voor de lichtende
sferen. Ja, voor het goede, de karaktereigenschappen in de mens, voor het
vertrouwen, eerbied, rechtvaardigheid, de liefde. Want door de hogere eigenschappen – dat hebben wij gevoeld, wij moesten dat vaststellen – kregen
wij nieuw leven, nieuw licht kwam er. In die duisternis waarin we leefden,
waarin wij de zon van de aarde en dit universum misten, kwam er een zon in
ons leven, onder ons hart, omdat wij het leven gingen dienen.
Daarna verder, verder, verder ... We bouwden aan onszelf en hierdoor ontwaakte de goddelijke persoonlijkheid in ons leven voor onze zelfstandigheid
als mens, als vader en moeder. We hebben steen op steen gelegd. Wij wisten
dat er op aarde, de planeet aarde alléén – in die ruimte hebben wij dat kunnen vaststellen – goed en kwaad, bewúst goed en kwaad leefde. De andere
planeten hadden alleen het dierlijke gevoelsleven te aanvaarden. Wij weten
dat nu, maar we moeten verder.
We hebben de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde
en de zevende sfeer als graden van licht, van leven, van liefde opgebouwd.
Nu staan wij, stonden wij voor de mentale gebieden; we werden opnieuw
embryonaal leven, maar we bleven bewust. Ik heb u die weg ... ik heb u die
levens laten aanvoelen, ik gaf ze fundament, ik gaf ze bezieling. Ik gaf u een
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nieuw uitzicht voor vader-, moederschap, ziel, geest en persoonlijkheid. We
kregen contact met de Vierde Kosmische Graad, met de Vijfde, met de Zesde
... universele stelsels. En dan betraden wij op een morgen het goddelijke Al.
We leefden in een goddelijke wereld, in een gouden licht met tempels. We
voelden dat we leven waren, dat we licht uitstraalden. Konden wij onszelf
wegcijferen, het leven aan die ruimte onttrekken, dan zagen wij dat dit gouden uitspansel, dit goddelijke Al, even verduisterde en dat waren wij zélf.
Wij vertegenwoordigen nu God in alles, voor ziel, leven, gevoel, elementale
wetten, geboorte, vader-, moederschap, rechtvaardigheid. Geloof is er niet
meer, wij weten!
Dat hebben wij beleefd; en op het laatste ogenblik verbond ik u plotseling
weer met het ogenblik dat de meesters begonnen om de kosmologie voor uw
leven en deze mensheid vast te leggen en verplaatsten wij ons onmiddellijk
weer naar de aarde. We gingen over in leed en smart en ineens wist u: ja, ik
heb het Al in mij gevoeld, ik heb een goddelijke geboorte beleefd. Maar wat
wil die goddelijke geboorte nu eigenlijk tot uw levens zeggen?
Toen Christus met Zijn mensen – Christus was er nog niet, dat waren
alleen mensen – het Al in bezit namen, toen zij het Al hadden bereikt – ja,
voordien heb ik u verklaard – kwamen zij tot het denken en voelen, het
begrijpen dat er een kracht was die het moederlijke principe vertegenwoordigde, maar als vaderlijk gezag de weg bepaalde om hoger en verder te gaan.
Toen die mensen – dat waren mensen, mensen als Goden – hun goddelijke
geboorte gingen voelen en begrijpen, een wandeling gingen maken, verder,
verder, verder ... om zichzelf zichtbaar licht en weten te schenken, omdat zij
het andere leven zouden kunnen dienen, kwam het eerste gevoelige leven tot
het besef het andere leven te moeten optrekken, om met dat leven te spreken,
en volgde er in het goddelijke Al de vraag: ‘Wat weet u, Mijn broeders en
zusters, thans van uw goddelijke geboorte af? Waarvoor leven wij, waarvoor
dienen wij? Waarom hebben wij die lange weg moeten afleggen? Waarom
heeft God, heeft de Albron ...?’
Er was het woord; ik zal u onmiddellijk met die toestand verbinden, hoe
Christus, hoe die eerste mensen met elkaar hebben gesproken, hoe zij het
leven hebben aangevoeld, want er was van Christus nog geen sprake.
Toen de eerste mensen het goddelijke Al bereikten, moesten zij die goddelijke geboorte beleven. Zij hadden die zelfstandigheid bereikt en moesten die
nu aanvaarden. De hoogste meester – dat leest u in ‘De Volkeren der Aarde’
– zei, toen zij de reis maakten door dit universum, en de anderen vroegen:
‘Waarom voelt u dit?’, kwam het woord en kon Hij zeggen: ‘Ja, wellicht ben
Ik eerder geboren dan gij.’ En zo was het!
Er zijn nu nog stelsels te beleven waardoor de mens te bepeilen, te bevoelen
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is, vanuit het oerwoud is te zien. En in het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan
geen rassen’ op rulof.nl) zijt ge reeds een geleerde en kunt ge zeggen: ja, ik
ben verder dan u. Er leven mensen in de sferen, er zijn er weer verder dan
u nu bezit en voelt. Er zijn er die de zevende sfeer, die de kosmische graden
hebben beleefd. Er zijn mensen die nu als Goden het goddelijke Al vertegenwoordigen. En daarin leeft Christus, daarin leefde de eerste Mens.
Christus zei, de eerste meester voor deze ruimte, de Goddelijk Bewuste zei:
‘Wat moeten wij doen? U weet dat de planetenstelsels vader- en moederschap
vertegenwoordigen. Eén onzer moet terug naar de aarde, want de aarde bezit
het hoogste bewustzijn voor deze ruimte, voor de Derde Kosmische Graad.
Eén onzer moet terug om die mensen op te trekken in dit goddelijke gezag,
wil die mens een goddelijk aanvoelen en denken en beleven, de goddelijke
geboorte beleven.’
Allen kwamen ... allen kwamen en vroegen: ‘Laat mij gaan, meester.’
De eerste meester zegt: ‘Hoe kunt ge gaan wanneer Ik moet aanvaarden
dat Ik díé gevoelens bezit om deze ruimte te dienen? In welke handen ligt de
zekerheid? Wie bezit de krachten om dit alles te kunnen dragen? Zeer zeker,
Ik weet: gij zult uw levens, gij zult alles inzetten en gij weet hoe wij de aarde
hebben verlaten en hoe het bewustzijn is van al die miljoenen kinderen die
tot onze levens behoren.’
Christus en de zijnen, de eerste Goddelijke meester en de zijnen waren
bijeen en legden contact, terug naar de aarde, terug naar de Zesde Kosmische
Graad; de Zesde gaat zich verbinden met de Vijfde, de Vierde, de Derde en
nu komt het woord in de zevende sfeer. De meesters uit de zevende sfeer zijn
bijeen, de oppermeesters, de priesters daar, kinderen, vaders en moeders. Ze
zitten tezamen in de natuur, in een machtige tempel ... omgeven, omringd
door het leven van de Albron en maken zich gereed om ’t uiteindelijke te
kunnen beleven en te ontvangen. Ze zijn allen helderziend, heldervoelend
– wat is dat? – ze zijn kosmisch voor deze ruimte bewust. Ze kunnen een
gevoel dat innerlijk tot hun spreekt, spreken moet, kunnen zij opvangen. Ze
kunnen ’t beleven. Ja, zij kunnen het gestalte geven, want zij zien vanwaar
die woorden zijn gekomen. En nu komt het bericht: ‘Maak u gereed. Maak u
gereed en leg de eerste fundamenten voor de aarde.’
De allerhoogste meester, de Eerstbewuste, maakt zich gereed om een nieuwe geboorte te ontvangen, om de aarde het Goddelijke gezag te schenken,
het ruimtelijke evangelie. Dat wil zeggen: de wetten die openliggen om de
kern, de liefde, de waarheid te kunnen peilen. De mens op aarde heeft een
God nodig. De mens op aarde, het kind van Moeder Aarde heeft de goddelijke oerbron nodig. De mens op aarde moet de goddelijke geboorte beleven,
eerst dan heeft deze mensheid, hebben die miljoenen kinderen houvast en
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leert dat leven de Albron zien en te aanvaarden.
De meesters uit de zevende sfeer hebben deze berichten opgenomen, ze
kwamen als nu uit de ruimte en hadden die te aanvaarden. Ze wisten: waarheid, liefde, welwillendheid, rechtvaardigheid leefden er onder deze harten.
En nu begint de astrale wereld, de meesters beginnen om op aarde contact
te leggen. Ze waren reeds bezig, ze hebben dat en die dingen reeds op aarde
gebracht. Ze hebben vuur geschapen; ze hebben steentjes over elkaar geschuurd, een vlam ontstond er. Maar de eigenlijke maatschappij, de menselijke ontwikkeling moet nog plaatsvinden. De mens heeft een geloof nodig,
de mens heeft ontzag nodig, de mens weet niet wat dit alles te betekenen
heeft. De mens moet men terugvoeren naar de goddelijke geboorte, naar
God, door het vader- en moederschap. Er zullen universiteiten worden opgebouwd. Er zal een wetenschap ontstaan. Er zal een geloof komen op aarde en
dat geloof wordt later, over eeuwen ... wéten!
Miljoenen beginnen aan de opbouw van deze mensheid. Miljoenen mensen leven er op aarde in dierlijke graden, in stoffelijke, grofstoffelijke. Het
blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) heeft zich reeds
geopenbaard. Moeder Aarde gaat verder, Moeder Aarde bouwt aan dit organisme. Vanuit de wateren is de mens gekomen op de begaanbare bodem.
De mens voelt zich, hij jaagt, hij sterft voor zichzelf. Hij weet van een hogere
liefde niets af. Hij eet, hij drinkt en aan die ‘wilden’, die menselijke hyena’s,
die kinderen moeten een geloof, moeten een wijsheid, zullen een wetenschap
ontvangen. Want zó is het begonnen.
Dat waren de eerste fundamenten die het goddelijke Al heeft moeten leggen voordat het Huis Israël op aarde gevestigd kon worden. En nu gij dat
goddelijke Al door ons vorig één-zijn hebt beleefd, kunt u dit alles volgen.
Op aarde is men bezig, in de sferen werkt men. Elkeen die het licht heeft
beleefd, die de sferen van licht betreden heeft, begint om het andere leven
te dienen, en weet: dat leven is van mij, dat is mijn vader en mijn moeder.
Wanneer dat leven niet tot het licht komt, kan ik geen geluk beleven, want
die cellen behoren tot mijn organisme, mijn ruimte, mijn leven, mijn ziel,
mijn geest, mijn goddelijke Al.
Nu gaan we steen op steen leggen, we gaan bouwen aan een universele
tempel. Wijsheid, kracht en liefde zullen wij ontmoeten. Miljoenen levensgraden zullen zich aan ons leven openbaren, waarvan wij de wijsheid in ons
opnemen en eigen hebben te maken.
Het ogenblik komt – dat zien de kinderen daar in het goddelijke Al – dat
de hoogste meester zich gereed moet maken. De profeten zijn reeds op aarde
geweest. Mozes is gekomen; vanuit de sferen van licht heeft er een kind gevraagd om het leven op aarde te dienen, in een schemerlicht direct onder de
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eerste sfeer, het bewuste weten, het dienen. Waar de lichtende openbaringen
kunnen geschieden, daar leeft een ziel, en die vraagt een mens: ‘Wat kan ik
doen voor mijn vader en moeder, voor mijn zusters en broeders op aarde? Ik
zie, ik leef, ik kan spreken, ik kan voelen, ik kan denken.’
En in dit schemerlicht verschijnt er een vonk van licht, een meester uit de
zevende sfeer, een bewust leven, en zegt: ‘Hoort gij mij, ziet gij mij? Ik kom
tot u, vragende. Gij zijt open voor de wetten van de ruimte. Gij wilt uw vader
en uw moeder dienen, dan zal ík u dienen en u met uw goddelijk bewustzijn
verbinden. U zult nu uw goddelijke geboorte beleven.’
Hoe de naam zal zijn van dit kind weet niemand. Maar vanuit de ruimte,
regelrecht, er is een contact ontstaan dat nooit en nimmer meer verbroken
kan worden. De sferen, de meesters, zij die deze wetten in handen hebben,
zij die de wetenschappen hebben te bouwen, zij die fundamenten moeten
leggen om het aardse kind op te trekken naar het goddelijke gezag, zij zijn in
contact met het allerhoogste, de mens die de goddelijke wetten heeft bereikt.
En nu maakt Christus, nu maakt de hoogste meester zich gereed.
Er zijn fundamenten gelegd. Mozes komt op aarde. Hij probeert eerst in
het menselijke leven af te dalen. Hij wil de nieuwe geboorte beleven: ‘Geef
mij een leven, geef mij een nieuwe geboorte. Laat mij opnieuw leven, ik wil
dienen.’ Razend is de kracht van dit leven. Bezield zoals het is, werpt het
zich neer in de natuur en smeekt om een nieuw leven, een nieuw organisme.
Vanzelfsprekend zal het laatste gevoel, het ‘gram’ bewustzijn tot bezieling
moeten komen voor deze mens, wil deze mens geboorte en reïncarnatie, vader- en moederschap wórden. Dat hebben ... dat heeft dit kind beleefd, maar
het kent de wetten nog niet. Metafysische wetten spreken thans tot dit bewustzijn. En eindelijk, onder dit gaan, onder dit voelen en denken, de smart,
te willen dienen, te willen beleven, te willen werken om die mensen daar,
uw vader en moeder, kinderen, op te trekken naar iets beters, krijgt dit leven
vanuit de ruimte een wet te beleven en te ondergaan en lost dit bewustzijn
voor de anderen op.
Op aarde is er reeds contact gelegd. De eerste mens, de eerste man, de
eerste moeder die voor het geloof, het weten, de ruimte, de Bijbel, God, universum, alles wat gij voelt en in de ruimte aanvaarden kunt en te beleven hebt
... dat leven is bezig om zichzelf te scheppen. Het gaat om één begrijpen, één
voelen, één denken. Er is niets anders in de ruimte dan de mens op te trekken naar het goddelijke Al. En daarom krijgen wij Adam, krijgen we Mozes,
Abraham, Isaak en Jakob te zien, het Huis Israël komt tot stand, profeet na
profeet. Men noemt het profeten, het zijn rebellen. Ze wéten nog niet beter,
ze dienen het kwaad, ze dienen het goede. Ze hebben de zweep, ze hebben
de liefde. Ze vertolken een bloem en het dierenrijk. Ze wéten niet beter en
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dat zijn de eerste grofstoffelijke fundamenten voor hetgeen dat aanstonds het
goddelijke universele zal zijn, de Universiteit van Christus.
In een hol in de grond leeft de mens die voor God dient. Dan komt er een
huisje, een paar palen worden opgetrokken. De mens neemt bezit van deze
omgeving en heeft het gevoel het andere leven wakker te schudden, het te
dwingen om naar boven te kijken, want dit behoort óns; maar het behoort
ons niet toe. Wij hebben ons deze wetten, deze ruimte eigen te maken.
U kent de geboorte van het Huis Israël. Eindelijk is men op aarde zover
dat men het Goddelijke gezag kan ontvangen. De Eerstbewuste, die dan
aanstonds Christus zal heten, weet wat Hem op aarde te wachten staat. Ze
kijken naar dit wilde dier daar, het onbewuste leven. Zij kijken dóór de ruimten heen en weten hoe men daar ontvangen wordt. De mens is niet gereed
voor bovennatuurlijk bewustzijn, de Goddelijk Bewuste; en elkeen om ... de
bloemen, al het leven, het licht en het leven, alles spreekt over vernietiging,
over afbraak, marteling, geseling, ellende. Maar wat is ellende, wat is gegeseld te worden? Wat wil het zeggen wanneer ge sterft, wanneer ge pijn hebt
voor iets waardoor ge ontwaakt? Ze hebben die smarten beleefd, ze hebben
miljoenen levens afgelegd in ziekte, door afbraak en ellende, zij kennen narigheid en geluk.
De meester is omringd door de kinderen van Moeder Natuur. Hij is omringd van miljoenen zusters en broeders, zij begeleiden Hem en langzaamaan
lost Hij op voor hun ogen. Hij heeft de reis naar de aarde aanvaard. Dit is
een Goddelijke geboorte.
Wat zullen wij beleven wanneer we dit leven nu volgen? Fundamenten
– zei ik u – zijn gereed. Een klein weggetje is er gebouwd waarop Hij zal
staan, maar die weg zal Hij moeten verstevigen. Hij zal vanuit dit moeras
een begaanbaar pad moeten bouwen door Zijn persoonlijkheid en Zijn wijsheid, Zijn Goddelijk contact. Dat alles staat Hem te wachten en hiervoor zal
Hij dienen. Hij weet dat Hij vanaf de maan door de ruimte ging en op aarde
als dierlijk bewustzijn heeft geleefd. Hij wist, Hij kent ál Zijn bil-, biljoenen
vorige levens. Er is niets meer in de ruimte dat Hem niet toebehoort. Hij is
licht, Hij is een zelfstandigheid, Hij voelt zich gedragen door de krachten en
de elementale wetten van de ruimte. Hij is zon, Hij is maan, Hij is duisternis
en licht tegelijk. Hij is regen en wind, Hij is bliksem, Hij is álles!
Omdat Hij harmonie is, zal Zijn leven de ruimtelijke liefde vertegenwoordigen en zal de mens op aarde leren kennen hoe men die liefde aanvaardt, hoe
men die liefde krijgt wanneer men een harmonisch geheel in zich opneemt.
Dat alles zal Hij brengen. Ja, Hij heeft heel veel, maar Hij moet beginnen om
dat kind wakker te schudden voor hoger universeel, goddelijk gezag.
Op aarde leven twee mensen die afstemming hebben op Zijn graad. Er le138

ven nog mensen die vanuit de eerste sfeer – die wáren reeds in de eerste sfeer
– zijn teruggegaan om het mensdom op aarde te dienen, kregen die geboorte
en zouden met elkaar dit goddelijke gezag aantrekken. U krijgt onmiddellijk
nu een beeld wie nu Maria en waar Jozef vandaan zijn gekomen voordat zij
deze goddelijke genade, deze goddelijke werking zouden beleven. Hierdoor
stelt de ruimte vast, en kunt gij aanvaarden, dat de mens zich gereedmaakte
om het Albewustzijn aan te trekken, te dienen en te baren. Vader en moeder
zijn op aarde. Maria en Jozef vinden elkaar en komen tot eenheid. In dit
Leven in de moeder komt een stilte ... Toen zij tussen de derde en de vierde
maand leefde, sprak dit Bewustzijn tot haar ik en ging zij voelen dat zij iets
machtigs droeg, waarvan de sterren zouden spreken. Zij komt in een hoger
voelen en denken en hoort onzichtbare stemmen, die toch welluidend zijn
om te kunnen beluisteren. Zij hoort, zij verstaat, men spreekt door haar tot
haar leven, door haar eigen taal, en zegt: ‘Gij zult één zijn met het Al. Gij
zult het Leven baren, het Aller-, Allerhoogste dat de wereld een geloof, dat de
wereld een evangelie zal schenken.’
Wat Maria in die tijd als moeder heeft gehoord, daarvan is nog niet één
woord, is, werd niet één woord, één zin vastgelegd. Niemand heeft kunnen
beluisteren wat zij tijdens haar één-zijn met haar Kind, met de ruimte onderging. Men vertelde, men maakte haar gereed, dat zij aanstonds het Levende
Licht zou aanschouwen. En zoals de mens op aarde nu nog geboren wordt,
zijn deze dingen, zijn deze wetten vertolkt, werden de gevoelens uitgestippeld die vanuit het goddelijke Al en de kern van dit leven tot het moederlijke
baringsgezag opvoerden, zodat zij kon begrijpen.
En nu, na enkele maanden ... die voorgeschiedenis, het één-zijn van moeder en kind waren machtige openbaringen voor deze mensheid. Maar deze
mensheid en de mensheid van toen kon die gevoelens immers niet begrijpen.
Men noemt het engelen, de engelen kwamen tot Maria en zeiden haar: ‘Zie,
Hij zal aan uw leven verschijnen. Voel, Hij is in u en kijk welke weg Hij heeft
te gaan, opdat gij voorbereid zult zijn om Hem aanstonds te kunnen dienen.
Om Hem aanstonds aan uw hart te kunnen nemen en dán te kunnen zeggen: gá, want Ge zijt gekomen vanuit het goddelijke Al, Ge zijt gekomen
vanuit de goddelijke bron om ons, om mij en het leven op aarde te dienen.’
Voordat de geboorte kwam, was de moeder reeds gereed om dit kind te
kunnen overgeven. De andere broertjes en zusjes merkten deze eenheid niet
van moeder en kind. Dit kind wandelde náást haar en stuurde de eigen gevoelens tot de moeder, waarvan het andere leven niets begreep, niets voelde.
Er waren meer broertjes en zusjes. ‘Waarom’, zegt de één, ‘moeder, zijt ge
zo één met Hem en waarom kunt ge míj die gevoelens niet schenken?’ Een
broer van Christus, spreekt de wereld over een broertje van Christus? Het
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kind ziet dat dit kind in de stilte van de ruimte leeft. Er is iets, ja ... wat is
het? De moeder weet het, ze kan deze gevoelens niet vertolken.
En dat hebben meer moeders beleefd die het genie op aarde zouden brengen. Die hebben, deze moeders – en kunt u uw stoffelijke vergelijking maken
– hebben gevoeld dat zij innerlijk iets zaligs, iets verhevens droegen. Miljoenen moeders hebben later en in deze tijd tot hun ... tot het innerlijke leven
gesproken en waren met die kern, de kern voor kunst, voor muziek, voor
wijsheid verbonden.
Maria beleefde dit, Maria onderging dit en wanneer dit kind ontwaakt, al
spelend de aarde bevoelt, komen prehistorische tijdperken tot het bewustzijn.
Het is tussen vijf en zes jaar – het zevende jaar gaf aan het leven van de Messias weer andere gevoelens – dat dit kind in reïncarnatie leeft.
Dit kind gaat de ouderdom van zichzelf voelen, het gaat begrijpen. Het
speelt, maar het speelt anders, het legt zich neer en aanschouwt een ruimte.
Het valt in slaap, het is buiten, het is binnen, het is overal. Wanneer de moeder het zoekt, dan ligt het neergeknield aan de bloemen ... voor de bloemen
in de natuur. Het omgeeft zich, het omringt zich met deze schatten. Maria
vindt het soms terug, dit Leven, omringd van vogelen. Het leven in de natuur zingt en vraagt zij zich af: wat zal er met dit Kind gebeuren? Wat, welke
taak heeft dit Leven te aanvaarden en te volbrengen? Mijn God, mijn God,
waarvoor dient dit alles?
De hoogste meester – waarvan en waarover de profeten hebben verteld
dat het Goddelijke bewustzijn op de aarde, op de aarde zal ontwaken – leeft
reeds in het gevoelsleven van Jezus. De naam Jezus heeft niets anders te betekenen dan hetgeen gij hebt ontvangen. Uw maatschappelijke vertegenwoordiging moet plaatsvinden door een zelfstandigheid, of de maatschappij kreeg
niet anders dan disharmonie te zien. Dit Leven krijgt een naam zoals men
daar aan velen een naam heeft gegeven. Maar in dit Leven leeft het Goddelijke ontzag, het Goddelijke bewustzijn, dat Moeder Aarde, het dienende
principe, te vertegenwoordigen heeft. En nu ontwaakt in Jezus ruimtelijk
gevoel. Naarmate dit Kind ouder wordt, krijgt het universele gestalte. Er
gebeurt niets, maar wanneer Jezus als mens de ene gedachte na de andere
ondergaat, voelt Hij dat hier de goddelijke geboorte plaatsvindt.
Wij hebben dat Leven kunnen volgen. Vanuit onze wereld beleven wij deze
geboorte, dat u kerstfeest noemt. De tijd die u ondergaat is niet in harmonie
met de werkelijkheid, want het was hartje zomer toen de Christus geboren
werd, of – geloof het en aanvaard het – in die kribbe daarbuiten was de
Messias bevroren. Het was hartje zomer toen de Messias Zijn ogen opende
en het leven voor deze wereld een aanvang had genomen. Wij hebben ons
verbonden met die geboorte en lagen neergeknield aan de voeten van het
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Goddelijke gezag. Ons kerstfeest ligt reeds achter ons. Wij maken ons reeds
weer gereed voor de kruisdood, het álles in te zetten. Wij maken ons gereed
voor Gethsemane, omdat Gethsemane tot ons moet spreken, als het ware een
werkelijke gebed, waardoor de Goddelijke persoonlijkheid ontwaakt en het
Al zich menselijk, ruimtelijk, Goddelijk manifesteren kan.
Miljoenen mensen liggen aan onze zijde neergeknield wanneer de eerste
gedachte voor deze geboorte plaatsvindt. Wanneer wij zien ... Wanneer wij
ons gereedmaken om die geboorte te beleven, dan ziet u aan Gene Zijde
miljoenen mensen wandelen. Denkende, hand in hand gaan zij, deze vaders
en moeders. Deze mannen en vrouwen, met de kinderen die er zijn, die hen
toebehoren en stemmen zich af op het ogenblik dat de ruimte verwaasde.
Wanneer zij één-zijn, hoe dichter zij het ogenblik naderen, hoe dichter zij –
op honderd procent – de geboorte beleven en zien, gaan de sferen, gaat de
ruimte open en verijlt élke wereld, élke wet. En iedere wet vraagt u: kom,
maak mij wakker, beleef mij, want ik kan u dienen. En nu is een wet een
wereld, nu is een wet licht, leven, geest, ziel, liefde. Hoe meer liefde, hoe
meer begrijpen, hoe meer het ontwaken in u is, kan de mens al stijgende die
ruimte ondergaan.
En nu is het mogelijk om vanuit de eerste, de tweede en de derde sfeer, de
Vierde, de Vijfde en de Zesde Kosmische Graad – maar vanuit de eerste sfeer
– staande, liggende, in de natuur, één te zijn met bloem, mens en dier, het
goddelijke Al te betreden om zich de wetten voor deze goddelijke geboorte
op aarde eigen te maken. U wórdt nu Christus, u wordt en u bent nu een
goddelijke persoonlijkheid; ook al hebt u de wijsheid nog niet in u, ook al
hebt u de wetten nog niet in u, u kunt zich op het hogere, op het begrijpen
afstemmen. Eén verkeerde gedachte in deze mens sluit hem af voor hoger te
gaan. Er is hier in ons, er is in die mensen geen kwaad meer, geen verkeerd
denken en voelen. Men heeft zich losgemaakt van de maatschappij. Wie nog
aards, wie nog stoffelijk denkt, behoort dáár in een schemerachtige wereld,
of stemt zich af op het dierlijke. Die mensen weten dat daar de duisternis
leeft, dat dat de hellen zijn waardoor de mens zich ... waarvoor de mens zich
heeft opengesteld, waarvoor de mens dient, dat de mens wíl. Wij weten, die
mensen weten: élke gedachte moet nu in harmonie zijn met de ruimte, moet
een wet zijn, moet leven betekenen, zal ziel, geest en stof aanvaarden, in harmonie met de ruimte, zoals de elementale wetten, de verdichtingstijdperken
– door de Albron – zichzelf konden manifesteren.
De meesters in de eerste sfeer zijn open om dit leven op te vangen. De
eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende sfeer,
de Vierde, de Vijfde, de Zesde, de Zevende Kosmische Graad stuwt het leven
omhoog. Maar u moet nu ‘niets-zijn’, u moet alles willen verliezen. U bent
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geen moeder meer, geen vader meer, u bent alleen leven. Men kan u niet storen. U ziet daar geen kwaad, u voelt daar geen bedrog. Mensen die het lagere
zoeken, die leven onder uw hart. Een mens die het verkeerde doet, die sluit
u in uw levensadem op en zult gij voeden, die zult ge beschermen. De mens
die het licht bezit weet het: men breekt hier niet af, men verafschuwt geen
mensen. Mens en dier zijn goddelijke vonken van een oneindigheid, zijn geboren uit de Albron, de Alziel, het Alvermogen, het Alvoelen en -denken. In
de eerste sfeer kunt u nu mensen zien die vrij zijn van smerige, vuile, aardse,
stoffelijke gedachten. Er is daar geen geroddel, geen gepraat dat u neerhaalt.
Het is alles zegen en geluk, er is alleen dienen, er is alleen weten. Want wij
weten, zij voelen: de Messias volgde eenzelfde weg! Aanstonds worden we
geslagen en nu is nog maar het ogenblik daar dat we ons afstemmen op dat
gebeuren. Maar nu de werkelijkheid, nu het waarachtige, nu het volgen van
Gethsemane, het vólgen, het beléven van die wet. Door Gethsemane naar
Golgotha! Ja, aanstonds hangen we daar, hangen we hier en smeken we, zijn
we dankbaar dat we geslagen mogen worden, want dan ondergaan wij een
kruisdood? Nee, dan ondergaan wij het bewuste kind van de aarde dat het
verkeerde zoekt, leed, smart en ellende.
Miljoenen – zei ik u – liggen daar neer en nu is de mens mooi, nu is de
mens waarachtig. Nu kunt ge met een mens spreken en ontvangt ge vanuit
dit binnenste een universele kus! Als een woord, als een blik uit de ogen,
als een glimlach. O, wat is het machtig! O, mijn God, mijn God, hoe is het
mogelijk dat ik tot Uw leven behoor. Hoe ontzagwekkend is het en wil het
zijn, ménsen te ondergaan!
En wanneer deze miljoenen kinderen gereed zijn om het drama, de wet, de
ruimte, het goddelijke-ik te ondergaan, dat goddelijke geboorte heet, voordat
die miljoenen gereed zijn om naar de aarde af te dalen – want daar gebeurt
het – vallen zij nog even neer, liggen zij daar, knielen, slapen, handen voor
ogen. De ene mens behandelt zichzelf zo, een ander heeft andere aspiraties, is
anders bezield en hangt en leunt daar in die ruimte, maar elkeen is knagend
bewust, ondergaat de eigen marteling om het zo goed, zo rein, zo geestelijk
zuiver te beleven. De mens wil zich slaan om klaar te zijn, om te kunnen
dienen. Wij beleven nog maar. ‘Wanneer’, smeken die miljoenen, ‘krijgen wij
de eer om geslagen te mogen worden? O, mijn God, gesel mij, wanneer ik het
andere leven kan optrekken.’
Wanneer we aanstonds op de Calvarieberg zijn – want dat is het – dan zult
ge voelen en begrijpen wat het leven op aarde voor uw vader- en moederschap
te betekenen heeft. Dan blaast ge geen mens meer omver en dan praat u geen
wartaal meer over de mens. Dan is het allerlaagste in de maatschappij en van
de onderwereld een graad van uw persoonlijkheid en hebt ge dan te aanvaar142

den en zult ge dienen. Wanneer die gevoelens tot bewustzijn komen, gaat ge
begrijpen waarvoor ge eigenlijk leeft. Dat hebben wij, dat hebben miljoenen,
biljoenen kinderen, vonken van God, zich eigen moeten maken. En nu ... nu
zijn zij gereed! Nu volgen zij het leven van Christus.
Wij zien, wij beleven het contact tussen Christus, het Leven ín haar, dit
Kind en Maria. Wij volgen Jozef als vader, het dienende gevoel, Jozef als de
scheppende kracht; het vertegenwoordigde gevoel voor Maria nemen wij in
ons op. Wij zien hier een waarlijk vader. Die man, dat gevoelsleven, is open
en bewust en dient, altijd gereed om het moederlijke op te vangen. Er is
nooit twist, zij komen uit de eerste sfeer. Eén woord, één verkeerd woord van
vader en moeder had het goddelijke gezag in de moeder gesmoord, en was
er een disharmonie ontstaan. De moeder en de vader zijn in harmonie met
deze geboorte, met de stoffelijke wet, de werking. Want als u het weten wilt,
dan kan de moeder omdat zij zich boos en kwaad maakt tijdens het dragen
de eerste weken van het kind, kan zij dat leven smoren, alleen reeds door een
verkeerde gedachte. Maar omdat het kind weer dierlijk is, de geboorte weer
dierlijk is, grofstoffelijk, in disharmonie met de goddelijke ruimte, is er weer
harmonie gekomen tussen moeder, vader en kind. Maar voor de Messias was
hier alles harmonie, er was een open weg gemaakt. Die levens waren gereed
om dat gezag, dat gevoelsbewustzijn te kunnen opvangen.
We staan met de Messias op en we gaan met dit Leven over de aarde. We
slapen met Hem, we zien het Kind daar neerliggen. We zien de meesters om
dit Kind. We zien dat de meesters uit het goddelijke Al het bewustzijn, het
innerlijke Leven wakker maken.
Tijdens dat Maria tussen de derde en vierde maand haar Kind droeg,
maakten de meesters dit Leven wakker. Ze stelden alleen hun gevoelens op
dit Leven in en zeiden: ‘Wij zijn hier, meester.’ Ze behoefden Christus, ze
behoefden dit Leven niet aan te raken. Ze behoefden niet te zeggen: kom, we
trekken deze aura op. Dat deed dit Goddelijke gezag, dit Bewustzijn, door
eigen krachten, dat ging vanzelf, maar ze wáren er. Ze lieten Hem voelen, ze
lieten dit Leven voelen dat zij er waren. En toen kwam er: ‘Hoort u Mij en
ziet u Mij? Ik spreek ... Ik spreek tot u vanuit de Tempel van de Moeder. Ik
leef in de Albron. Mijn vader en Mijn moeder, Ik heb u lief gekregen. Mijn
zusters en broeders daar in het goddelijke Al, Ik zie thans dat we nog zeven
graden moeten klimmen voordat wij de Albron betreden. En dan zal er weer
duisternis zijn. Na het einde van Mijn taak keren wij naar het goddelijke Al
terug om de waarachtige goddelijke geboorte te ondergaan. Dit is de stoffelijke bewustwording. Hierdoor brengen wij een taak, beleven wij een taak,
maar we gaan aanstonds verder om de Albron te vertegenwoordigen. We zijn
nu nog mensen, maar we zullen álwetend zijn. Wij zullen zo ver, zo diep, zo
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ver gaan totdat de vonken uit onze levens spatten. En wij zien dat ons licht in
de ogen de zelfstandigheid heeft gekregen van hetgeen in de ruimte zichtbaar
werd. We zullen de kracht zijn voor de wateren, we zullen bruisende bewustwording opvoerend beleven door boom, blad en bloem te verkennen. We
zullen een stroom over de aarde stuwen. We zullen de zeeën bevolken met
levens, want nu ontwaakt het Alinstinct onder ons hart en eerst dan hebben
wij het Alvermogen bereikt en kunnen wij zeggen: nu zijn wij als God is. Die
men een naam gaf? Nee, wij kunnen dan zeggen: we zijn werking, we zijn
leven, we zijn licht, we zijn liefde.
Dat geschiedde en gebeurde tijdens het één-zijn van Maria en Christus
tussen de derde en vierde maand. Tussen de vierde en de vijfde, de vijfde en
de zesde kwamen er nieuwe openbaringen. En als het Kind geboren wordt,
dan leeft heel Gene Zijde – er is geen ... er is geen wereld meer, of die is leeg
– al het leven staat naast de Goddelijk Bewuste en zal Hem helpen dragen?
Nee, dat leven zal Hem volgen.
Wij komen na enkele jaren met de Messias, met de Christus, in Jeruzalem
en staan voor de Farizeeërs en de schriftgeleerden. Nu vertelt Christus, nu
door zijn één-zijn met Jezus, aan de schriftgeleerden hoe het moet en hoe
het kan zijn, wat goed is en wat men verkeerd heeft beschreven, wat men
verkeerd heeft bedoeld. Hij zet de wereld reeds voor de feiten. Hij plaatst
het aardse gezag voor ruimte, voor ziel en geest, maar wordt niet aanvaard.
De eerste verkeerde voetstappen zijn reeds beleefd en heeft Hij al moeten
aanvaarden.
Er zijn boeken geschreven op deze wereld, die gaan wij voelen, die gaan wij
reeds zien; er zijn fouten gemaakt. En we weten: de andere mensheid, over
eeuwen en eeuwen, later, zal dit Leven beschrijven en zal zeggen: waar heeft
dit Leven, waar heeft Christus Zijn bewustwording ontvangen?
Wanneer ik u op dit ogenblik met uw aardse wijsheid verbind, dan zijn
er boeken in omloop – en die mensen komen voor het geestelijke schavot,
voor zichzelf te staan – die het leven van Christus hebben bezoedeld. Men
schrijft, men praat dat Christus daar en daar een studie heeft ondergaan. Nu
kunnen wij aanvaarden, u kunt beleven dat dit niet zo is, want de goddelijke
openbaring, het goddelijke bewustzijn komt met de dagen. Elk uur geeft een
nieuw leven, nieuw voelen, nieuw denken.
En zo zien wij dat Hij Jeruzalem beleeft. Dat Hij met vader en moeder
terugkeert naar huis. Ja, dat Hij de gordijnen, de sluiers van de ruimte reeds
open heeft gescheurd en Maria en Jozef het Goddelijke woord hebben mogen
beluisteren wanneer Hij zegt: ‘Ik dien Mijn Vader. Waarom zijt ge bezorgd
wanneer ge weet dat de Vader in Mij leeft?’ De moeder kan ja en amen zeggen.
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Christus ... na twaalf jaar beleeft Hij een schone wereld op de aarde. Hij
wandelt in de natuur, Hij spreekt met Zijn vriendjes en vriendinnetjes. Hij
heeft altijd een mooi woord, maar Hij speelt als een normaal kind. Soms,
dan voelt Hij tot zich komen ... dan ontwaakt er iets, dan zondert Hij zich af.
Hij is ... dan gaat Hij in de natuur en legt zich weer neer tot de bloemen, Hij
spreekt met de dieren. Maar wanneer Hij dat allemaal heeft verwerkt, dan
komt de aardse lichamelijke ontspanning. Het lichamelijke dat eist: niet te
veel nu, of Gij spat aanstonds uit elkaar; wij hebben steen op steen te leggen.
Het leven corrigeert zich vanzelf, het (is) ontwakend naarmate de stoffelijke stelsels, het zenuwstelsel, de hersenen meer kunnen dragen. De zwaarte
van de ruimte komt al, maar het uiteindelijke zicht, het goddelijke Al trekt
alles weer in zich op. Nu reeds kunnen wij vaststellen, moeten wij aanvaarden: dit Leven ontwaakt vanzelf. Men hoeft niets te doen, geen meester is
hier nodig. De taak, de waarheid, de harmonie die in dit Leven aanwezig is,
zegt: ‘Ga uit Mijn oog, Ik vertegenwoordig mijzelf. Mijn Goddelijk Ik zal
ontwaken, Mijn Goddelijk Ik breng Ik naar de mensen. Ik kan niet links, Ik
kan niet rechts gaan, Ik ga één weg, vooruit, regelrecht naar deze mensheid
en dan geef Ik mij over.’
Lang stil te staan bij deze taferelen is niet mogelijk. Dan zouden we boekdelen moeten ontleden, en hebben wij te schrijven, wilt ge de jeugd van
Christus beleven en voor u zien. Maar wanneer Hij zeventien, achttien jaar
wordt en een schoon wezen voor u staat, met alleen liefde in zich, wanneer
de grond, de bodem waarop Hij leeft en wandelt, spreekt en elke voetstap
die Hij doet, zingend door Zijn kracht, Zijn willen dienen het goddelijke
timbre van de ruimte raakt en een klank, een symfonie van woorden en
gevoelens terugkeert naar de aarde, die door elk mens is te aanschouwen, die
door elk mens is aan te voelen, dan weten wij dat de goddelijke harp bezig
is zichzelf te stemmen. De Albron bespeelt dit Leven? Nee, een Mens heeft
zich gereedgemaakt om de Albron te vertegenwoordigen. Een Mens is gereed
om het leven vanuit het goddelijke Al op de aarde te brengen en zich daar te
manifesteren door de harmonie van deze ruimte voor elke wet op te bouwen,
te verstoffelijken, te vergeestelijken en die wet een levensruimte te schenken
voor hierna, het hierna achter de kist.
Wanneer Christus in Hem ontwaakt, wanneer Hij de apostelen aanvaardt
en Hij Zijn eenentwintigjarige leeftijd heeft bereikt, het ruimtelijke gevoel,
het mannelijke, de scheppende krachten over Zijn lippen komen en elk woord
duidelijker, gezalfder, universeler spreekt, trilt het in de mens op aarde, want
deze woorden, deze gevoelens werden nog nimmer vertolkt.
En nu wandelt Hij als mens, als broeder, als een normaal eenvoudig mens
over de aarde met Zijn broeders en zusters. Zo nu en dan haalt Hij een
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kind uit de ruimte en wandelt met Zijn vriend door de natuur. Wie dat zijn
geweest, kent de mensheid niet, maar Hij had al vrienden, Hij bezat Zijn
vrienden voordat Hij Zijn taak op Zijn schouders nam en de apostelen hun
werk en hun leven en hun taak voor zich zagen.
Velen hebben met Hem gewandeld langs de wateren en dan sprak Hij van
schone dingen. Velen hebben het mogen beleven dat de natuur Zijn meester
was. Wij kunnen dat nu allemaal volgen. Daar spreekt Hij tot de bloemen en
zegt: ‘Waar zijt gij geboren? Vanwaar Ik kwam, zult gij een gewaad bezitten,
schoner dan dit. Ge zijt dan gouden uitstraling, ge bezit het gouden bewustzijn en dat wil zeggen: de alwetendheid. We zullen tezamen één zijn in voelen
en denken en gewetensvol, altijd, eeuwigdurend al deze ruimten vertolken.
Eén te zijn in leven en geluk, voor ziel en geest.’
U moet deze woorden ... u moet de Christus daar eens in zien, dan ziet u
de mens, dan ziet u de jongeling, het natuurlijke geluk, het speelse, het blije.
Zo nu en dan kan Hij lachen, glimlachen. Zo nu en dan bruist het in Hem
en is Hij een normaal mens, een gewoon mens van de aarde, met ín Hem,
in zijn onderbewustzijn het goddelijke Al, de bíljoenen levens die Hij heeft
afgelegd in zich dragend en dat alles aanstonds tot de openbaring te voeren.
En dan komen de apostelen. Dan begint Hij om te denken. Hij maakt zich
vrij – wij zien dat, wij volgen dat – Hij maakt zich vrij van de natuur. Z’n
innerlijk leven zien wij op het aangezicht. Hij kijkt door alles heen, woord
voor woord krijgt nu betekenis. Woord voor woord – weten wij, hoort u
straks, zien en horen miljoenen mensen die Hem volgen – krijgen nu een
Goddelijke geboorte te beleven. Want elk woord is een Goddelijke wet! Elke
gedachte moet een Goddelijke geboorte ondergaan. En dan geeft Hij Zijn
eerste lezing, geeft Hij aan de mensen Zijn eerste woord. Nu begint Hij de
waarheid die in Hem leeft, de ruimte waarvan Hij deel is, te vertolken, te
verstoffelijken. Alle leugens en bedrog zijn weggevaren, Hij heeft die wetten,
die duisternissen overwonnen. Hij kan geen wartaal, geen onwaarheid meer
spreken, Hij is vrij van de aarde! Zijn ziel, Zijn geest, Zijn persoonlijkheid is
het die het stoffelijke geweld voert en draagt, maar Hij heeft elke cel overwonnen, er is geen weefsel meer dat Hem stoort. Nu krijgt u een beeldspraak
te horen die regelrecht uw leven, Zijn leven, de mensheid met het leven in de
natuur verbindt, maar maatschappelijke bewustwording krijgt, maatschappelijke fundamenten heeft te aanvaarden, omdat de mens zich staande zal
houden voor de eeuwen die komen, om de duisternis, het andere, het lagere
ik, de disharmonie te kunnen overwinnen.
Wij volgen Hem met de eerste rede die Hij geeft aan de massa. En dan
staat Hij en voelt Hij dat Hij moet beginnen om enkele leringen te geven,
want Zijn leer, Zijn wijsheid, Zijn woord moet verdergaan.
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‘Kom’, zegt Hij tot de vissers, ‘ik maak u vissers over de mensen ... kom tot
Mij.’ En elkeen die Hij aankijkt is verloren, nee, die geeft zich over. Al die
levens hebben niets meer te willen, zij zijn opgevangen door liefde, waarheid
en rechtvaardigheid.
Nu wandelt Hij over de aarde. Hij gaat met de apostelen verder en verder
en verder. Hij maakt hen gereed. Hij kan deze kinderen ruimtelijke wijsheid
geven, maar Hij moet ze opvangen in die kleine waarachtige stilte waarin ze
leven. Ze gaan zich voelen, ze gaan zien wat Hij wil. Hij vertelt deze aardse
mensen hoe ze broederlijk en zusterlijk naast en langs elkander zullen gaan.
Hij maakt hen duidelijk dat zij de vrouw, de moeders ... ‘Ja, maar mijn moeder ... mijn kinderen zeggen reeds ...!’ Dacht u dat de apostelen zich zomaar
hadden overgegeven? Dacht u dat daar in die huiskamers het andere leven,
het moederlijke gezag niets had te zeggen? ‘Híér zult ge blijven’, zegt er één.
‘Wat hebt ge met die gek te maken?’ De man zegt – want hij is aangeraakt
–: ‘Ik ga en volg Hem.’
Hebt ge u nimmer, heeft de mensheid van deze tijd zich nimmer afgevraagd wát die moeders hebben gedacht? Hoe zij zich hebben afgevraagd,
wanneer het Goddelijke gezag spreekt? Wie gaf deze kinderen, deze moeders
te eten en te drinken?
‘Ga met Mij’, zei het Goddelijke gezag, ‘Ik maak u vissers van en over de
mensen.’ En toen dachten deze kleine mannen, deze kleine kinderen: maar
mijn God, maar mijn hemel, maar mijn wereld, hoe krijgt dat daar te eten
en te drinken?
Wij gaan nu zien dat die moeders voor zichzelf hebben gezorgd. Wij gaan
zien dat de bewustwording die de mannen kregen van Hem, op de moeders
overging. En zij zeiden: ‘Gá, mijn kind. Ga en kom terug en vertel mij wat ge
hebt gezien, hebt beleefd, want Hij is waar! Hij is waarheid! Ik wil mij geven.
Ga gerust Petrus, Johannes, ga en volg Hem, maar kom terug en zend mij
zo nu en dan een boodschap. Door uw boodschap beleef ik de ruimte en de
kus van uzelf.’
Wij moeten nu vaststellen en hebben te aanvaarden dat deze moeders óók
al gereed waren om Hem te dienen. Ja, zij werden geboren; hierin waren geen
afbrekende fundamenten meer, geen elementaal ontzag dat u naar de duisternis voert. Die moeders begrepen, aanvaardden en gaven zich over. Zelfs de
kinderen van Petrus en Johannes zeiden: ‘Vader, ga. Ik kom na ú.’
Wie was de latere Paulus, wie waren de anderen die het woord ná de apostelen van Christus hebben doorgevoerd? Alles is berekend door het Goddelijke gezag. Er zijn voor deze taak geen verkeerde fundamenten gelegd.
Petrus komt uit de eerste sfeer, uit het schemerland. Hij heeft de eerste sfeer
nog niet bereikt, maar hij komt terug zoals Mozes terugkwam. De anderen
147

komen uit het schemerland vandaan en zijn gereed om te willen dienen. Ze
hebben gesmaakt, geproefd hoe die wijn vanuit de ruimte het menselijke hart
beroeren kan, verstevigen kan, een inspiratie, een bruisend geschenk kan geven, opdat dit leven ontwaken zal. Omdat dit leven zich voedt, bezielt, zich
gereedmaakt voor dat wat daar leeft, de mens uit de stoffelijke maatschappij.
De moeders ... de vrouwen van Petrus, Johannes en de anderen, ze hebben
kinderen en geven zich over. Moeder en kind, vader is gereed ... zijn gereed
om de Messias, om het Levende Licht van de ruimte te volgen. Die kennen
geen afbraak, die kennen geen twijfeling. Er is alleen het aanvaarden aanwezig, het gevoel: dit is het! De wereld heeft dit nodig. Waarom vertelt de
Bijbel niets van al deze dingen? Of waren dat goddelijke begenadigde mensen? Die waren niet anders dan u zich voelt. Gij hebt u als moeder en vader
voor de maatschappij gereed te maken, of ge hebt niet te eten. Volg nu het
Goddelijke gezag eens en bewijs eens wat ge kunt ten opzichte van Christus,
Petrus, Johannes, Andreas, uw moeder- en vaderschap! Vertel eens aan uw
man, geef hem eens als moeder de bezielende kracht en zeg: ga, mijn lieverd,
vertegenwoordig Hem, maar niet het kwaad, de afbraak van deze wereld ...
en u bent een deel van Maria. U hebt geen zorgen en geen angst, want u hebt
twee handen gekregen om voor uzelf te zorgen.
Waar leven de groten uit de menselijke geschiedenis die op straat stonden en het levenslicht, het gevoelsleven van de ruimte vertolkten door een
instrumentje? Wanneer de moeder wist dat de man gehangen zou worden,
dan deed zij zíjn werk en vertegenwoordigde zij zíjn taak. Er zijn hier geen
kloven in. Er is hier geen afbraak, geen gemopper, geen gekanker. Er is hier
geen melaatsheid in. Moeders en vaders, de man als het vertegenwoordigde
apostelschap is gereed en de moeder om hem te dragen en te dienen, om hem
in liefde op te vangen. Want Christus bouwde geen gaten in een tempel. Zijn
achterrug, Zijn verleden was gereed; dolken in Zijn rug kon Hij niet aanvaarden. Hij legde steen op steen. Hij bouwde door man, vrouw en kind aan de
universiteit van Zijn leven.
En nu gaan wij maar vlug naar Jeruzalem, want de tijd wordt kort, helaas.
U moet dan vlug met Hem door de weilanden heen, door de akkers. We
moeten miljoenen gesprekken beleven, ondergaan. Wij doen over het kerstfeest maar liefst zeven maandenlang, volgens uw tijd. Geen nacht, geen uur,
geen dag, want we hebben elke gedachte van de Christus te aanvaarden en
op te nemen. Eerst dan gaan wij ons eigen leven, gaan we de ruimte, gaan
we dier, bloem en natuur, God en alles, de Albron begrijpen. En u slaapt, u
wordt wakker en u zet iets op aarde neer en u geeft het een lichtje en dat is
uw kerstfeest. U eet en drinkt veel. Maar om een mooi woord, om een goede
gedachte ... om u eens flink leeg te maken, om u eens zelf flink te kraken ...
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Vandaag vraagt de ruimte, vraagt Christus, aanstonds vragen de goddelijke
wetten aan u hoevele malen u verkeerd sprak over deze mensheid, over het
leven, over uw vader, uw vriend, uw moeder, uw zuster.
Hij komt met Zijn volgelingen, die Hem door dik en dun, door nacht en
duisternis, regen en wind volgen – want ze hebben Hem leren kennen – komt
hij in Jeruzalem. Elke morgen gaan er briefjes naar de vrouwen van Nazareth
en Galilea, de vrouwen van Petrus en Johannes: ‘Kind, het gaat goed. We
weten ... we weten reeds zo ontzagwekkend veel. Hebt ge onze liefde, voelt
ge onze persoonlijkheid? Wij ontwaken iedere seconde. O, het is zo machtig!’
De vrouwen willen hun mannen volgen. Ze willen Zijn voeten kussen en
wassen. ‘Nee’, zeggen zij, ‘Hij verbiedt ons Hem aan te raken. Blijf thuis en
werk en wees gelukkig, meer verlangt Hij niet van ons. Zorg voor de kinderen, zorg voor uw omgeving. Heb licht, heb liefde. Voel, voel, voel waarheen
het gaat. De wereld krijgt Goddelijke liefde, de wereld krijgt Goddelijk gezicht. Hij is de Messias. Als u dat kunt, mijn geliefde, als u dat kunt dan is
alles klaar, kan ik verdergaan, kan ik vergeven. En bid voor mij, stuur mij uw
gevoel dat ik niet zal bezwijken, want wij voelen, wij vóélen dat er machtige
dingen zullen geschieden.’
Ik vraag u op dit ogenblik: wat weet de Bijbel hiervan af? Wat weet de
Bijbel, wat weet deze mensheid van de gevoelens af die Petrus, Johannes –
voordat Jeruzalem plaatsvond – ten opzichte van hun eigen huisgezin moesten ondergaan, hadden te verwerken, te vertegenwoordigen en hadden te
overwinnen? Niets, niets, niets, niets, niets! Van de innerlijke bewustwordingen die de apostelen ondergingen en de vrouwen en de kinderen, die hele
omgeving, daarvan weet u nog niets, omdat dit alles innerlijk is beleefd. Net
zomin dat de mens de Christus kende op zeventienjarige leeftijd. Waar is Hij
gebleven tussen twaalf en eenentwintig? Niets weet de mensheid ervan, niets.
Dat onderging Hij in de natuur voor zichzelf.
Wij staan – dat kent u, dat weet u – met de apostelen in Jeruzalem en nu
geeft Hij Zijn profetieën. Het ogenblik dat de Bijbel, dat het goddelijk evangelie geschreven moet worden, dat gaat gebeuren. Waardoor schreef Christus
Zijn Goddelijk evangelie? Die paar, die enkele woorden die Hij sprak, is dat
het goddelijke heelal?
Links en rechts deelt Hij Zijn wijsheid uit. Wanneer de apostelen, wanneer
de mensen Hem vragen: ‘Ja, maar hij heeft mij bedrogen ... en hij heeft dát
gedaan. Ik wil rechtspraak hebben.’ En wanneer men komt, dan zegt Hij,
vraagt Hij: ‘Wat hebt ú gedaan? Wie is hier begonnen, wie legde het eerste
fundament voor de afbraak, het bedrog, de lastering, de kletspraat? U? Dan
hebt gij de duivel, het kwaad aanvaard en aangetrokken, dan zult gij dat weer
goedmaken.’
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Hij nam niet degene die voor honderd procent bedroog, Hij nam de mens
die de fundamenten legde om dat bedrog te doen plaatsvinden. Dat is het
uitdagen van het kwaad, en dat zegt Petrus, dat zegt Johannes, dat zegt
Andreas.
Ze waren in de natuur en konden met Hem spreken. Hij zegt: ‘Lig neer.
Hij daar links, anderen hier, hij daar. Vraag Mij wat ge wilt en maak u sterk
... maak u sterk. De dingen, de wetten van Mijn Vader zullen over uw levens
komen.’ Er zal een tijd komen, had Hij kunnen zeggen, dat ge hebt te bewijzen wat ge wilt. Er komt straks een tijd, Petrus, dat ge voor honderdduizend
procent van uw lichamelijk bewustzijn, uw ziel en geest moet inzetten om
Mij, om die ruimte, Mijn woord, Mijn leven en dat van uw God te aanvaarden en te vertegenwoordigen. Nu zult ge kleur moeten bekennen.
Ze komen in de omgeving van Jeruzalem, ze zetten zich neer, daar in die
mooie omgeving. Ja, ze liggen neergeknield in Gethsemane. Het is daar een
machtig mooi hof. Petrus voelt zich gelukkig en zegt tot Johannes: ‘Misschien gebeurt het toch niet. Hebt ge geen angst, heb jij geen angst? Ik weet
niet wat er in mij komt, maar ik ben, ik voel me droevig. Zou er iets met
Hem gebeuren? Zullen wij sterk zijn? Johannes, wat vóél je?’
Johannes is de sensitieve, die zegt: ‘Wat wilt ge, Petrus? Wat wil je nu?
Als je nu weet dat Hij alles toch doet zoals Hij dat voelt, wil jij dan voor
meester gaan spelen? Wanneer die angst, het gevoel in mij komt dat er iets
gebeurt ... Ja, ik voel dat ook. Ik ben in Hem gekomen, ik ga voelen wat er
geschieden kan, maar dan zegt iets tot mijn wezen: dat is voor Hém. Ik ben
nog niet zover. Ik kan niet voor Christus, ik kan niet voor de Messias gaan
spelen. Maar ik heb Hem te volgen, ik heb te dragen, ik ga begrijpen hoe ik
het moet doen.’
En nu zijn de ... en nu zijn de apostelen, de kinderen van Christus, bezig
om zelf fundamenten te leggen voor straks. Zij gaan begrijpen: wat Hem toebehoort, moeten zij afblijven. Maar wat ze zelf bezitten en zich reeds eigen
hebben gemaakt, dat stuwen zij de ruimte in en dat kunnen zij elk ogenblik
aan het kind van deze aarde geven, als een goddelijk geschenk.
De angst, de smart ... de afbraak, de vernietiging ... mijn God, mijn God,
de ellende nadert en nadert. Christus komt tot meditatie. Ja, we hebben Hem
niet eens kunnen volgen wanneer Hij zich veertig dagen opsluit – want dat
is waarachtig. Hij wil die apostelen van Hem niet eens meer zien. Hij kan ze
niet meer verdragen. Hij zegt: ‘Gá, rém Mij niet langer, Ik heb Mijn God,
het Al te vertegenwoordigen. Ga met die kleine zielige gedachten, Ik wil alleen zijn.’
Nu sluit Hij zich op. Veertig dagen – dat was een tijdperk – leeft Hij in de
eenzaamheid. De bloemen komen naar Hem; de melk, het goddelijke voed150

sel stroomt zo in Zijn handen, de bloemen geven hun sappen. Hij drinkt
het, het leven vraagt om zichzelf te mogen geven, opdat Hij in leven blijft.
Wanneer Hij een bloem aanraakt, komen die levenssappen naar Zijn hand
en nu druppelt dit goddelijke vocht zo in Zijn mond. Maar het leven sterft.
Het leven zegt voordat het gekist wordt door eigen wil: ‘Ik kom terug, of ik
ga naar datgene vanwaar ik kwam. Weet Gij niet dat ik door U ben geboren?
Weet Gij dan niet dat wij willen dienen?’ En al die bloemetjes die krijgen
gelaten, krijgen gezichten, dragen een gewaad, hebben ziel, hebben geest,
hebben een persoonlijkheid. Hij ziet: het zijn tempels! Tempels ... is wijsheid,
kracht en liefde.
Hij komt daar tot eenheid met de ruimte. Hij ondergaat Zijn nieuwe levens, Zijn reïncarnatie, Zijn onderbewustzijn. Hij maakt een reis, die wij
nu hebben gemaakt en die we aanstonds voortzetten, vanaf de maan door
de overgangsplaneten. Hij komt één met Moeder Maan, Hij beleeft de visstadia. Hij ziet zichzelf in de wateren, in het oerwoud. Hij beleeft zichzelf als
dierlijk bewustzijn. ‘Ja’, zegt Hij, ‘want zonde is er niet. Ik, met de Mijnen,
móést door deze levensfasen. Wij moesten verder en hoger gaan, omdat wij
de God van al het leven, de Albron zouden vertegenwoordigen. Wij zouden
die eerste wetten, de bewustwording, het ontwaken voor lichaam, ziel, stof
openbarend ondergaan, wilde Ik mij die wijsheid, die ruimte eigen maken,
wilde Ik die graad van bewustwording overwinnen. Ja, van lichaam naar
lichaam, door lichaam naar lichaam kregen wij verruiming.’
Hij ondergaat dit en eindelijk, eindelijk heeft Hij de aarde bereikt. Hij
staat weer voor het ogenblik dat Hij de zon mist, maar als astrale persoonlijkheid ontwaakt. Hij vraagt: ‘Waar is het zonlicht? Ik kan me herinneren dat
Ik ziek was ...’
Nu stromen die visioenen door Hem heen. Hij kent de wetten, want ze zijn
miljoenen malen teruggekeerd vanuit het heelal voordat Hij naar de aarde
als de Messias zou verschijnen. Teruggekeerd vanuit het goddelijke Al, naar
de Zevende, de Zesde, de Vijfde, de Vierde Kosmische Graad, de Derde ...
Terug naar het eerste ogenblik toen Hij als embryonaal leven begon. Duizenden malen heeft Hij, met de miljoenen die bij Hem zijn, deze reis afgemaakt
en beleefd, waarvan de wetten onder Zijn hart leven. Hij keert nu weer terug,
Hij keert terug tot het goddelijke Al. Hij beleeft, Hij ondergaat de ruimte.
Hij komt in het heelal met Zijn zusters en broeders en Hij ziet dat ze contact
leggen voor de aarde. Sfeer met sfeer wordt verbonden, graad met graad,
wereld met wereld, ruimte met ruimte, zielen met zielen, geest met geest. En
dan staat Hij voor het ogenblik dat Hij oplost. Dan heeft Hij te aanvaarden
dat Hij de ruimte ingaat en zich gereed kan maken voor Maria en Jozef. (Het
Huis) Israël is ontwaakt!
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Hij keert terug, Hij ontwaakt en wanneer Hij zo tot de apostelen komt,
tot Zijn kinderen, dan kan Hij zeggen: ‘Ik ben gereed.’ Nu is Hij Goddelijk
geboren. Geboren voor Zijn Goddelijke taak. Geboren voor de Goddelijke
bewustwording, de rechtvaardigheid, de liefde, het weten, de harmonie –
waardoor alles is ontstaan.
Nu liggen ze neergeknield in Gethsemane. De apostelen vallen in slaap, ze
zijn doodmoe, de jongens.
Maar ge zúlt ...! Dat weet Hij, dat weet niemand, dat weet Hij alleen! Zij
zijn nog aards-geestelijk ingesteld op stoffelijke dingen, op slaap, op gevoel.
Ze zijn doodmoe, maar zij hadden nog vijf procent, nog drie, nog vier, nog
twee, nog één procent en daarvan waren zij de negenennegentig kwijt. Nog
één procent van de honderdduizend, de honderd gevoelsprocent en die zekerheid ín hen – dat hadden zij nog, de apostelen – en hadden zij zich wakker
door kunnen houden. Maar die wil verzwakte en viel dit ganse kleine gezelschap in slaap.
‘Kunt ge dan geen uur met Me waken?’
Christus was wákker. Hij ligt in Gethsemane neergeknield. Hij zegt tot de
ruimte – want God, de Albron, de Vader, de Moeder als God, die is reeds ...
Die zijn al in Hem ontwaakt – Hij stuurt naar de Albron: ‘Ik ben gereed, Ik
ben wakker en bewust. Ik ... maar Mijn woord krijgt vleugelen.’
In Gethsemane ligt Hij daar en zegt tot de jongens, Zijn kinderen:
‘Waarom kunt ge dan geen uur met Me waken?’ Hij had het niet behoeven
te zeggen, maar Hij zegt iets en dat wordt begrepen, dat wordt aanvaard.
Ze schrikken, ze slaan zichzelf, Petrus en Johannes. Ze ranselen zichzelf,
ze schreien, ze smeken: ‘Mijn God, waarom zijn wij niet wakker gebleven?
Waarom kunnen we dan niet waken over onszelf?’ Ze hadden toch het gevoelsleven, de bewustwording, die wijsheid kunnen ondergaan. Nu zijn ze
het kwijt. Ze hadden hun meester kunnen voelen, ze hadden God kunnen
zien. Ze hadden de Albron kunnen zien ... kunnen zien in Gethsemane, kunnen beleven, omdat Hij hen met de Albron verbond.
U kent het drama. Ze gaan hoger, ze gaan verder, ze komen bij Pilatus.
Christus daagt de wereld uit, de mensheid uit. Hij weet ... (niet te verstaan)
door één woord kan Hij zeggen: gá van mij, Satan. Ik ben het die u bestuurt
en bestuwt en bezielt. Ik ben de Albron, Ik ben de Goddelijke bewustwording. In Mij elk woord krijgt de Goddelijke geboorte. Ga van Mij!
Maar Hij is liefde. Hij is harmonie. Hij gaat terug voor het schandaal dat
deze massa bezit, waaronder deze massa leeft. Hij weet: er leven zeven dierlijke graden; enkele mensen op deze wereld zijn slechts bewust en kunnen
het gevoel aanvaarden, dat zijn de hoogst bewusten. Die voor Hem dienen,
die komen uit de astrale wereld, maar de mens die zijn stoffelijke stelsels nog
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te beleven heeft, die de kringloop der aarde nog moet volbrengen, die mens
leeft in duisternis en geweld.
En dan, wanneer Hij bij Caiphas komt, wanneer Pilatus zegt: ‘Ik was mijn
handen in onschuld ...’ Ja, dat moet u voor de Christus nóg eens doen. Ik zou
hier miljoenen jaren willen stil blijven staan. Maar wij komen er nog, door de
volgende zittingen die we samen zullen beleven. Dan zal ik u als Pilatus laten
schreeuwen en beven. Maar ge zult daarna eindelijk, éíndelijk, door Zijn
woord, Zijn Ziel, Zijn geest, Zijn leven, Zijn liefde ook de waarachtigheid
aanvaarden, en zeggen: ik vertik het langer om voor Pilatus te gaan spelen.
Ge zult nu leren wanneer gij het woord ‘ja’ en het woord ‘nee’ hebt te zeggen.
U zult eindelijk gaan leren wanneer goed góéd ís en gij zelf het kwaad vertegenwoordigt. Ge zult eindelijk dan kunnen zeggen: ja, gá en dien. We zijn
één. Ik heb me deze wijsheid, deze gedachten nog eigen te maken.
Wanneer we aanstonds voor Pilatus staan, dan stort uw menselijke maatschappij in, ook die van Pilatus. Het hogere kind, het hogere voelen en denken als moeder, de vrouw van Pilatus (zegt): ‘Vergrijp je niet aan dit Leven, ik heb een machtig visioen gezien.’ Nog komt er vanuit dit leven, dit
mooie gevoel, dit moederlijke gezag, een brief, een letter, een woord. Zoals
de apostelen dat voor hun vrouwen hebben gekund, krijgt hier wie met de
Christus in aanraking komt, krijgt een boodschap. Ook Pilatus wordt nog
gewaarschuwd: vergrijp u niet aan dit Leven. ‘Man, vergrijp u niet, ik heb
een machtig visioen gezien.’
Maar dit ongelukkige, aardse denkende kind wast zijn handen in onschuld
en zegt: ‘Ik wil met modder en met goedheid niet te maken hebben.’ Hij
wast zichzelf in onschuld; hij had deel moeten nemen aan dit gezag! Híj die
het hoogste voor dat ogenblik vertegenwoordigt, die zegt: ‘Ja, ik ben zover.’
Anders houdt uw mond, vergrijp u dan niet aan stoffelijke taken. Hij zegt:
‘Ik wil er niet mee te maken hebben’, maar hij wil wél het gewaad. Ja, hij gaat
aanstonds met links het zwaard en rechts het kruis Golgotha op en wil de
Albron vertegenwoordigen ... Bedrog, Pilatus!
‘Ja’, zegt het andere kind van de ruimte, van Moeder Aarde, ‘ik ga met u,
Petrus en Johannes, ik ga met u door de modder en het slijk. Ik ben niet bang
om mijn leven te verliezen.’ Maar wanneer er een neveltje komt, dan rent
men weg, want men denkt dat de brandstapel in aantocht is.
Het verraad van Jeruzalem, de afbraak en de vernietiging die wij in Jeruzalem beleven en te aanvaarden hebben, die zal ik u aanstonds door de volgende zittingen laten zien. En dan plaats ik u voor Pilatus, voor Gethsemane.
Wij gaan Golgotha op. Wij aanvaarden de geseling, de doornenkroon. We
zijn dankbaar dat we geslagen mogen worden. En de mensen die Hem volgen
die zijn dankbaar dat zij door een goede gedachte een doorn uit Zijn hoofd
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kunnen trekken.
Wij zullen aanstonds op Golgotha beleven dat ge door elke verkeerde gedachte Hem opnieuw aan het kruis slaat, Hem opnieuw een doornenkroon
geeft en het mes van uw persoonlijkheid in Zijn hart zet. Dat zullen we
beleven, dat zullen we zien, dat zullen we voelen. Dat gaat ge begrijpen. En
eerst dan weet ge dat de maatschappij en deze mensheid in de duisternis
leeft, en elkeen die de verkeerde gevoelens optrekt tot dat satanische behoort.
En eindelijk na het goede de goddelijke kleuren heeft te bekennen en zal
aanvaarden. Ja, u gaat mee, u zúlt gekruisigd worden aanstonds. U zult u
als moeder inzetten. U zult daar niet staan te schreeuwen meer, te huilen,
schreiende omhoogkijken omdat uw kind daar hangt. Gij zult zélf aan het
kruis geslagen worden. Ge wílt, ge zijt gereed, omdat u weet dat u hierdoor
ontwaakt. U bent niet bang meer voor oorzaak en gevolg, u bent niet angstig
voor een verkeerd woord. U bent niet angstig om u door de buren te laten
belasteren, te bespuwen, dat ligt achter u. Dat aanvaardt u met blijdschap.
Eerst moet de mens geslagen zijn, wil de mens ontwaken.
Christus sleept Zijn kruis omhoog. Daar staan ze. Daar legt Hij zich neer.
De Goddelijk Bewuste slaat men aan het kruis. Spijkers gaan in de handen
en – Hij voelt dat, Hij beleeft dat – door Zijn voeten. Hij zit vast, vastgenageld aan Zijn eigen Ik. Maar het kruis is de mensheid, de spijkers zijn de
hatelijkheden, hij (de spijker) is de haat, de jaloezie, de afbraak, het hoereninstinct van uw maatschappij die Zijn levenslicht verbloeden laat. Dat zijt gij,
dat is de mensheid, en indien gij er niet mee te maken wilt hebben, komt er
nooit meer een verkeerd woord over uw lippen. Dan gaat ge als Petrus zeggen
en Johannes: ‘Mijn geliefde’, als vrouw, als moeder, ‘geef mij de briefjes van je
hart.’ En zegt: ‘Wat hebt ge uitgevonden, wat hebt ge beleefd?’
Híér zijn geen kerstklokken voor nodig. Hier hebt u geen levensboeken
voor nodig die men voor uw levens heeft te schrijven. Dat leeft allemaal in
uw hart. Gij zijt deel van de Goddelijke Bewuste. Ge laat u slaan, ge laat u
geselen, ge zegt alleen ‘ja’ wanneer ge voelt en weet dat ge die waarheid bezit.
En anders ontkent ge maar en buigt ge uw hoofd en zeg: ik weet het niet.
Maar u gaat nu nergens meer tegenin. U viert nu een kerstfeest, maar een
Golgotha tegelijk. U wordt man, vader en moeder, u kijkt alleen naar uw
vrienden. En wanneer u hoopt dat ook zij gelukkig zijn, bent u dankbaar
en verschijnt er een waarlijke traan in uw oog. Of uw dag, uw kerstfeest, uw
Golgotha, uw ruimte heeft niets te betekenen. Wat wilt ge?
Ik moet u ... wij moeten Christus loslaten. Hoe gaarne had ik hier maanden, had ik jaren, had ik eeuwen blijven staan, maar ik verzeker u: de ruimte
hoort mij. Achter de kist gaat ge met de meesters verder en voeren wij u terug
tot dit ogenblik. Dan zult u mij, dan zult u uzelf hier zien zitten. Dan gaan
154

wij ... ondergaan wij de kruisdood, maar ontvangen hierdoor het goddelijke
bewustzijn. Wij beleven en bezielen de goddelijke geboorte voor één wet en
één graad, voor vader- en moederschap, om het Al te vertegenwoordigen, de
Albron waardoor wij zijn ontstaan.
Als ge dit even in uw hart opneemt en rechts van de Christus kijkt, hangt
u zelf, voor enkele seconden maar, aan het kruis. En luister dan naar de
moordenaar rechts en de ander links en voel vandaag, voel in de minuten,
de ogenblikken die nu komen, tot welke gij behoort. Of ge de Christus van
node hebt, of dat gij nú nog over uw lippen laat komen: met U wil ik niet te
maken hebben, ik zorg wel voor mijzelf. Maar de andere zegt: ‘Neem mij op
in Uw paradijs. Ik buig, ik buig, want Gíj zijt de Messias.’
Laat elke gedachte vandaag, en de weken die komen, de Messias vertolken. Maak van elke gedachte een wandeling door de akkers, door de woestijn. Sluit u op in meditatie, beleef de stilte van uw innerlijke ziel, uw leven,
uw geest, uw persoonlijkheid, en praat nooit meer wartaal. Maak nooit iets
slecht, want álles heeft betekenis en is waarachtig; zonden werden er niet
geschapen.
Wanneer ik u wegstuur vandaag, dan doe ik dat op gezag van de meesters.
Bedenk dat en neem dit voor eeuwig in u op, want ge zult achter de kist geluk
bezitten, levenswijsheid. Praat nimmer meer over het leven van God kwaadheid, haat hem niet. Voel u nooit de geslagene, zeg nimmer: dát mens doet
dit en zij doet dat, en ik ...
Wat bent gij? Gíj zijt nu de afbraak, leerde ik u door deze zittingen, door
dit één-zijn. Laat over uw lippen komen de stilte van uw ziel, de zwijgzaamheid, het eerlijke voelen en denken. Ook al martelt ge uzelf kapot, ook al
wroet het daar vanbinnen, omdat de sluisdeuren van uw persoonlijkheid
open willen gaan om die lelijke dingen te zeggen. Vermoord eerst datgene
wat in u leeft en u bezoedelen kan, wilt ge Gethsemane, wilt ge Golgotha
betreden, wilt ge Zijn leven verkennen en aanvaarden en ondergaan. Mens,
wórd méns!
In (19)47, mijn zusters en broeders, lieten de meesters u achter in een paradijs, in Gethsemane. Ik neem aan vanmorgen ... Toen zei ik: ruw hebt ge de
goddelijke kinderen uit de bodem getrokken. Wij lieten u achter in ’t paradijs, in Gethsemane en konden neerzitten. Woord na woord gaf ik bloemen,
boeketten uit de ruimte. Ik neem aan dat ge nu het paradijs, het Gethsemane
voor uzelf, voor uw vader-, uw moederschap, voor uw kinderen, voor de Messias weer hebt opgebouwd. Ja ... voor deze mensheid.
Ik dank u voor de kleuren, voor de bloemen, voor deze kinderen. Ik dank
u dat uw harten waren geopend en dat ge zo welwillend naar mij hebt willen
luisteren. De zegen van Christus, de zegen van de meesters. Word waarachtig
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vader, word moeders, máár voor alles: word het kind van de Messias. Eerst
dan beleeft ge een zalig, opgewekt, harmonisch kerstfeest. De hemelen zijn
met u.
Ik dank u.
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De Bijbel begint met onwaarheid
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. Wij zijn gekomen vanmorgen tot
‘De Bijbel begint met onwaarheid.’ Is dat zo? Ja, maar waarom?
Schrik niet, ik neem u niets af. Integendeel, gij zult iets ontvangen!
Door de reizen die wij hebben gemaakt tezamen naar het goddelijke Al – u
hebt dat even waargenomen – moet het u thans duidelijk zijn dat wij moeten
terugkeren naar de aarde om voor uzelf, voor de wereld, de mensheid te gaan
denken. Ik voer u daarom terug tot het ogenblik dat wij – toen wij los waren
van de aarde – voor het kind van de aarde begonnen te denken, te voelen en
dat kind gingen liefhebben.
Wij hebben een reis gemaakt door de ruimte. We gingen van de maan af
naar de andere planeten. We kwamen op de aarde en hebben onze kringloop
der aarde volbracht. Dat weet u! De meesters brachten u boeken, maar in
die tijd waren er nog geen boeken. In die tijd, waarin we nu leven, waren
er alleen mensen, de aarde was er. Er was geen geloof, geen gevoel, dierlijke
afstemming was er. De mens was bezig om te denken voor de maatschappij,
hoe hij zich een eigen leven kon opbouwen. De mens maakte een huisgezin,
er waren vaders en moeders en kinderen. Van dit wat u nu bezit, wist men in
die tijd nog niets. En in alles leefde God! Christus was nog niet bekend, de
Bijbel zou nog geschreven worden. En in die tijd beginnen we nu te denken
en te voelen.
Er is alleen leven. De aarde is er, de natuur, meer is er niet. Geen kunst,
niets wat gij nu in uw maatschappij bezit, leefde er in die tijd. Dat zou alles nog geboren moeten worden. De mens wist niets van Gethsemane, geen
Golgotha, geen Vader, geen God, geen Albron, niets van zon, maan en sterren. De metafysische leer zou nog ontstaan. Tempels waren er niet. Ja, men
begon in die tijd zich los te maken van het oerwoud.
Vergelijk dat leven nu eens met hetgeen u thans bezit, wat u voelt, wat u
hebt leren kennen en wat er in die eeuwen tot stand is gebracht. Wij komen
aanstonds vanuit het oerwoud, vanuit die tijd naar uw eigen maatschappij
terug. En dan staan wij voor deze machtige werkelijkheid. En dan ziet u en
stelt u voor uzelf vast hoe het bewustzijn is van deze huidige mensheid. We
moeten miljoenen jaren terug, miljoenen tijdperken, voordat wij opnieuw dit
denken en voelen ondergaan. Zover gaat ge terug, totdat ge vrij zijt van uw
maatschappij, het bezit van de mens.
Heeft het bezit van deze wereld u gelukkig gemaakt? Het heeft alleen maar
een chaos gebracht, verdierlijking, haat, tweestrijd, afbraak, onrechtvaardigheden. Duizenden problemen hebben zich opgestapeld; de mens weet geen
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voor- noch achteruit. En dat leeft nu in de twintigste eeuw. Miljoenen jaren
moeten we terug om vast te stellen, om te zien, om te beleven hoe die mens
zichzelf heeft opgebouwd. We hebben door ‘De Volkeren der Aarde’ de blik
gekregen hoe de mens zich vrijmaakte van het universum. Door het planetenstelsel ging hij stap voor stap verder en kon hij zich die wijsheid eigen
maken, door het vader- en moederschap.
Toen die eerste mensen aan Gene Zijde in de astrale wereld aankwamen,
konden zij vaststellen dat het innerlijke leven een astrale persoonlijkheid was.
Zij konden denken, zij stonden op eigen benen. Ze keken terug naar de
aarde, ze zagen de stof. Zij konden zich éénmaken met die mensen. Ze daalden er ook in af en beleefden nu opnieuw – vanuit díé wereld – de stoffelijke
stelsels, het menselijke organisme. Is dit zo vreemd?
Zij vroegen natuurlijk: ‘Waar is de zon?’ Eindelijk ... de eersten die begonnen te denken. Ze liggen daar neer, miljoenen mensen, zoekend, schreeuwend: ‘Help, help, help mij! Waar zijn mijn ouders? Waar zijn mijn kinderen?
Ja, ik was ziek, ik was niet goed.’
De één is verscheurd door een wild dier, een ander beleefde z’n stervensproces, het loskomen van de stoffelijke stelsels normaal, natuurlijk. Maar zij
gingen vragen: ‘Waarom leven wij nu in een wereld waar geen licht meer is?’
Die mensen moesten het licht opbouwen. Het licht, door een daad versterkt,
verstevigd, gefundamenteerd, bracht hen naar hoger voelen en denken. Door
de daden die zij deden, de mens werd eerst afgebroken. Ze daalden in die
levens af, de mens was vatbaar. De mens had afstemming, de één op de
ander. Ze kregen honger en dorst en wilden hun honger en dorst lessen. En
vanzelfsprekend kwamen deze wezens opnieuw tot een natuurlijk één-zijn.
En wat beleven wij nu? Wat ge tháns beleeft! Wat u nu kunt vaststellen en
uw psychologie is geworden. Uw huizen, uw krankzinnigengestichten zijn
nog vol van mensen die die eenheid beleven. De één voor zichzelf voelt zich
psychopathisch, een ander leven is volkomen, direct en natuurlijk, op de volle honderd procent bezeten. En ook nu spreekt men wartaal? Ja, men spreekt
... die mensen spreken over dingen die eigenlijk geen mentaliteit, bewustzijn
bezitten. En wanneer men in die wezens afdaalt, komt men in een wereld die
wij niet kennen. Had de mens niet zoveel van de maatschappij opgenomen,
die u nu kent – ik heb u dat eens verklaard – dan waren er geen godsdienstige waanzinnigen geweest. De dogmatische stelsels hebben de mens, het
menselijke ik, het innerlijke, de persoonlijkheid gebroken. De mens begon
aan wartaal. De mens maakte zich vrij van zijn eigen stadium, zijn houvast,
de bewuste mentaliteit waarin hij leefde, de wetten voor organisme, ziel,
geest en innerlijk leven, omdat hij ging zoeken, hoger wilde gaan dan hij aan
kracht, bewustzijn en gevoel bezat. Deze beelden krijgt u aanstonds weer en
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dan stellen we vast hoe de mentaliteit, hoe het bewustzijn, hoe het denken
is in dit huidige stadium. En dan staan we voor uw universiteit, voor uw geleerde als dominee en geestelijke, het protestantisme, de katholieke kerk. Ja,
dan stellen wij vast, ónherroepelijk, dat er nog miljoenen mensen vastzitten
aan een dogma en de wetten van God niet kennen.
Wij nemen deze mensen niets af; integendeel, wij voeren die mensen tot
God terug, tot de natuur, tot leven en dood, tot vader- en moederschap, tot
ziel, leven en geest!
Wij gaan even na hoe de mens is gaan denken achter de kist, toen hij zijn
astrale leven en persoonlijkheid betrad. Door het beeld dat u kreeg in ‘De
Volkeren der Aarde’, het boek van meester Alcar, het boek van Christus, het
boek van de ruimte, van de meesters, van uw vader- en moederschap, kreeg u
een beeld ... hebt ge tijdperken beleefd en kunnen vaststellen hoe die duisternis is ontstaan.
De mens leefde in een duisternis. Er was duisternis, er was licht, er was
een zon en er was een nacht. Maar er was een astrale wereld voor de ziel, een
onbewuste wereld, want die wereld stemde zichzelf af op de innerlijke mens.
Naarmate de mens zich zou ontwikkelen, zou die wereld zich verruimen,
zou er licht komen. Een hel – wat gij nu hel noemt – is er niet; er is alleen
onbewustzijn. De duisternis, de hel is onbewustzijn voor de mens. De mens
kent die wereld niet. De mens kent zijn persoonlijkheid niet, de afstemming
niet, de ruimte niet, de wereld niet voor zijn ziel en zijn geest. En dat is alles,
meer is er niet. Maar dat zijn de fundamentele wetten waarop wij staan, die
door de ruimte, door de Albron zijn geschapen.
En nu leren wij God zien! God heeft zich kunnen manifesteren als de
Heer? U had hem ‘Papa’ kunnen noemen! U had Hem een naam kunnen
geven van ‘Wayti’, Mohammed, Allah, Ra, Ré, Amon-Ré. Waarom zijn er
zulke woorden ontstaan, heeft de mens zoveel woorden uitgevonden om de
God van al het leven uit te beelden? Is voor het Europese bewustzijn en
gevoelsleven alleen de Heer, de God van al het leven in staat om u tot de
hemelen, tot Zijn bewustzijn en karakter, Zijn persoonlijkheid, Zijn licht,
leven, liefde en vaderschap te voeren? Komt het kind uit het Oosten níét tot
de Albron terug en hebt gij alleen, door uw dogmatische stellingen, het recht
u mens en kind van de Albron, van God te noemen? Kletspraat! Hard? God
is een Vader van liefde, die niet verdoemt! De verdoemdheid trappen wij in
elkaar. Magere Hein gaat eraan, de dood is er niet!
‘Ja’, schrijven wij aanstonds in de boeken van Jeus, ‘wij zullen hem zijn
kroon van zijn hoofd timmeren!’ En dat doet u door de wetten! Niet door
de woorden, maar door de wétten, want achter de kist zult gij leven en zien,
zult gij eens ‘vleugelen’ ontvangen. En dan buigt de mens zich neer voor het
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allerheiligste ín hem, het ontwaken, het bezielen, het inspireren, het voelen
en denken om hoger te kunnen gaan.
Zo vroeg zich de mens zichzelf af die de kringloop der aarde had volbracht:
‘Waar ga ik nu heen?’ En daar was de eerste bij, met een machtig gevoel, een
sensitiviteit, met andere voelhorens, die zich afvroeg: ‘We gaan verder. We
zullen ons losmaken uit deze toestand. Laten wij ons eens even verwijderen
uit deze sfeer en vaststellen of er een eigenlijk einde is.’
En toen gingen zij op weg. Dat waren de eerste mensen die de kringloop
der aarde, het stoffelijke organisme, de wetten voor de aarde als planeet in
zich hadden opgenomen en hadden volbracht. Duidelijker kan het niet. Zij
hadden niet anders te doen dan zichzelf te leren kennen. Zij hebben dorst, ze
hebben honger. Ze kruipen in een mens, dalen erin af. De gedachten van de
mens – óók honger, óók dorst – trekt dat innerlijke leven aan. Zij zijn één,
ze gaan weer slapen, ze voelen het organisme; de aura’s, de levensaura zuigt
zich ineen. Ze komen hoger en hoger, ze gaan door de zonnevlecht heen,
het gevoelscentrum, voelen de hartklop, de bloedsomloop, het zenuwstelsel.
Eindelijk komen zij in het dagbewustzijn terug. Ze kijken door de ruiten
van dit kasteel. Ze gaan zien: ‘Waarachtig, ik leef weer op aarde, ik heb weer
een nieuw lichaam, dit is stof.’ Zij gaan zich betasten, ze voelen dat er iets is
geschied dat deze rúímte omvat, maar ook zichzelf.
En nu geschieden er drama’s, problemen stormen op het leven af. Heel
deze mensheid, de mensheid leeft nog in het oerwoud, heeft alleen eten en
drinken, is behangen met een vel van een wild dier, beschermt zich tegen
wat kou, tegen de warmte ... maar is waanzinnig. Elke graad op aarde die
hier leeft – er zijn zeven graden van opkomst, ontwaking – is bezeten door
de eigen afstemming, die dus de aarde heeft verlaten en nu terugkomt om
die mensen in bezit te nemen. Omdat er niet anders is, omdat ze vragen naar
licht, leven en werk.
Wat zoudt gij anders hebben gedaan? Hadden die mensen tijd om op een
viool te krassen, hadden ze tijd, hadden zij het bewustzijn, hadden zij het
gevoel om een gedichtje te declameren, om een Rembrandt voor u te maken,
een Titiaan? Hadden zij de machten en de krachten en het gevoel, het bewustzijn, bezaten zij die persoonlijkheid om Beethoven, Bach en Mozart te
vertolken? Dat moest nog komen, dat was er nog niet!
En nu ... er was alleen bezetenheid op aarde, krankzinnigheid, het éénzijn van de astrale mens en de stoffelijke mens. De mens die honger heeft
en dorst, de mens die zoekt naar ontwaking, naar licht, want de zon is hem
ontnomen. Meer is er niet, dat is de ganse, hele mensheid, dit is het bewustzijn van de massa. Miljoenen mensen weten van geen God, geen Christus,
geen ruimte, geen zon, geen maan, geen wetenschap, geen psychologie niets,
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niets, niets af. Dat is alles! Dat is het enige fundament dat de mensheid kent
en er in de ruimte leeft!
En er is een God, er is een Albron ontstaan. De eerste nevelen – dat heb
ik u getoond, dat heb ik u verklaard, we waren daarmee één, ik bracht u tot
die stelsels – heeft aura uitgezonden. En die aura ging zich verdichten, de
ruimte kwam tot stand. Die aura, die levenswetten scheurden zich vaneen als
een gouden licht. De planeten begonnen, de maan begon, embryonaal leven
kwam tevoorschijn. Het ene na het andere, sterren en nevelen, in verdichte
stoffelijke vorm. En dán komen de mensen naar de aarde. De planeet aarde
is gereed als het kind van zon en maan en kan het leven voortzetten.
We leven in een duistere wereld, we hebben geen licht. We komen naar
de aarde terug en wanneer wij die mensen daar hebben beleefd, voelen en
denken dat we alleen maar eten kunnen en drinken, ons kunnen verzadigen.
Ja, wij doen veel meer, wij beleven het één-zijn. Wij gaan voelen dat er ín
die moeder waarin we zijn iets tot stand komt. Er wordt een kindje geboren
en wijzelf staan er bovenop. Nu gaan we ons afvragen: ‘Wat gaat er met ons
geschieden?’
Dit zijn de wetten! Op slag waren deze mensen gereed om te gaan denken,
te gaan voelen: waarin leef ik?
U moet dat beleven, u moet dat kunnen aanvoelen, eerst dan komt het
nieuwe ontwaken. Zij gingen een zin, zij gingen een gedachte afmaken, zij
belééfden die gedachte. Zij beleefden niet alleen het organisme – een hand,
een voet, een been, ze betastten zich, ze vóélden de hartklop – maar ze waren
één met het leven, met de ziel, met de geest. En door hun persoonlijkheid
kregen zij houvast met het bewustzijn van de aarde en het leven daar waartoe
zij behoorden.
Nu begonnen zij te denken. Ik vertelde u zo-even: de enkelen die gereed
waren, zeiden: ‘Kom, laat ons gaan, we zullen eens kijken hoe ver, hoe diep
deze wereld is.’ En ze maakten zich los van de massa. ‘We komen aanstonds
terug.’
Eén van hen voelt als het ware waarheen hij zal gaan. Ze zweven door de
ruimte. Ze zijn volgens de aarde al, volgens úw tijd zijn ze al tien, twintig
jaar op weg en er komt maar geen einde. Ze blijven in het duister, ze gaan
hoog en ze gaan laag. Ze voelen dat er verdichting komt en wanneer ze die
verdichting gaan zien, dan bevinden ze zich midden in de aarde. Ze gaan
zien, ze gaan kijken: ‘Maar mijn God, mijn hemel!’ Die woorden konden zij
niet eens vormen en verstoffelijken. U moet zich helemaal uit uw tijd, uw
voelen en denken verplaatsen, wilt gij die wezens beleven, wilt ge beleven
hoe de maatschappij is opgebouwd. En eerst dan wordt het bezit voor uzelf,
u krijgt nieuwe fundamenten. En die mensen hebben voor zichzelf nieuwe
161

fundamenten gelegd doordat zij op reis gingen, doordat ze gingen verkennen,
doordat ze gingen zien, gingen voelen dat er meer leefde tussen hemel en
aarde dan zij in hun stoffelijk bestaan hadden leren kennen.
Eeuwen en eeuwen gaan ze op weg. Eeuwen en eeuwen – hoort u het? –
gaan ze op weg en nóg zijn zij op de aarde. Ze gaan eindelijk hoger, ze hebben de aarde leren kennen. Ze zagen andere stammen, andere mensen. ‘Kijk
daar!’ Had ge gedacht dat er daar en daar en overal waar ze komen, dat er
daar mensen leven? Die mensen zijn anders, die mensen hebben een andere
kleur. Jazeker, nog zijn die wetten aanwezig, nog kent gij zwart, wit en bruin.
Ook in die tijd kwamen die verschijnselen tevoorschijn. Die mensen waren
bezig. De aarde bouwde aan het menselijke organisme. De zon kreeg kracht.
Het leven kan beginnen.
Ze stelden graden vast, graden dat ze eerst later leerden zien, door het
houvast dat ze zélf waren en in hun handen werd gelegd, was gelegd door de
God van al het leven, maar die ze nog niet kenden.
De een zegt: ‘Ik geloof dat hier een kracht aanwezig is die denkt, een
kracht die alles weet en waardoor wij zijn ontstaan. Kom, laten we ons losmaken van de aarde, laten we ons losmaken van dit!’ Want van aarde, van
aarde hadden zij geen verstand, voelt u? Elk woord dat gij kent in uw woordenboek, door uw woordenboek, daarvan wisten zij niets. Niets hadden zij
dan zichzelf en hun gevoel om te gaan, om te verkennen, om te verlangen dát
te leren kennen waartoe zij behoorden.
En nu gaan ze door de ruimte. Ze komen terug, ze komen tot eenheid met
planeten, met zon, maan en sterren. De maan is nog in werking, de maan
levert en maakt haar leven af. Ze zien het visstadium en zij zien het eerste
begin. Ze gaan dieper terug, totdat ook dat weer oplost. Ze kunnen dat
volgen, want de ene wet, de ene graad na de andere is als een snoer dat hen
verbindt, en kunnen zij de bewegingen, de verdichtingen, de uitdijingswetten vaststellen.
Ze komen opnieuw in een lege wereld en staan nu voor de Albron. Vóór de
Albron ... Er komt wéér duisternis, want de scheppingen zouden nog beginnen. En nu stellen ze vragen.
‘Wat voelt gij?’
‘Wat ik voel? Uit dit alles is álles ontstaan, zijn wij geboren! Want kijk
daar, dáár ... overal ziet ge zwakke nevelen, zwakke gedachten. En die gedachten gaan zich verdichten, die gedachten zijn vaderschap, moederschap,
licht, leven en liefde.’ Maar wat weten zij van liefde af? Ja, enigszins hebben
zij die wet gevoeld en beleefd, toen zij nog daar waren bij de hunnen, bij hun
kinderen, bij hun vaders en moeders. Toen zij één waren en die bezetenheid
ondergingen voor de stof, voor ziel en geest.
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We kunnen hier ... wij behoeven hier niet bij stil te blijven staan; u kent het
boek ‘De Volkeren der Aarde’. Ze kwamen terug. Zij kwamen terug bij de
anderen, die daar nog steeds lagen en vroegen: ‘Wat hebt gij ontdekt?’
‘Wij hebben ontdekt dat we in een ruimte leven. Er is eigenlijk geen einde,
maar een einde komt wanneer u dit hebt beleefd. En achter uw dood – wanneer dit sterft, dít – dan gaat ge verder. Want gíj zijt het, de denkkracht
hierin, die het leven bepaalt. Die zegt: ‘Ik ben licht, ik ben leven, ik ben
ruimte. Ik ben hier vader en ik ben hier moeder, maar aanstonds zal ik over
alles zegevieren.’
Die mensen, mijn zusters en broeders, waren de eersten die hun kringloop
der aarde hadden volbracht. Zij begonnen die mensen te dienen, ze gaven
ze mooie gedachten: bouw iets anders op. Ze gingen voelen doordat ze de
wetten in zich opnamen, doordat zij het licht en de duisternis konden onderscheiden, en gaven ze wat vuur. Ze gingen zien hoe die elementale wetten
tot verdichting kwamen en konden die mensen een korte en kleine techniek schenken, een wonder. En toen, op dat ogenblik ontstond het vuur. Ze
krasten wat stenen over elkaar – u hebt, u kent die dingen – en gingen toen
verder. Miljoenen waren bezig om die mensen te bezielen, om die mensen
al tot de ontwikkeling te brengen. Daar waren miljoenen die in die graad
... De hoogste graad alleen wilde verruiming, wilde ontwaking. De eerste,
de tweede, de derde, de vierde, de vijfde en de zesde, die graden waren nog
steeds bezig om het stoffelijke organisme te ondergaan. Die beleefden de
krankzinnigheid, het vader- en moederschap, het één-zijn met de stof. De
anderen gingen verder, ze gingen dienen en doordat zij een daad naar de
hoogte, naar de ruimte voerden, bezieling gaven en ijlheid – voelt u? – ijlheid,
gevoel, in harmonie met de wereld waarin zij leefden, kwam er verruiming,
kwam er meer licht.
En eindelijk, na miljoenen jaren, miljoenen tijdperken – versta dit goed
– konden zij vaststellen en konden zij zeggen: ‘Wij hebben de eerste graad
voor het licht, voor de harmonie, de werkelijkheid zoals dit alles is ontstaan,
bereikt.’ En dat is nu de eerste sfeer, dat is nu de eerste harmonie, dat is rechtvaardigheid, dat is liefde, dat is vader-, dat is moederschap. Dat is het één-zijn
met de metafysische wet, de harmonie voor de ruimte, zoals hij, zoals die
moeder – of wat het dan ook is – dit alles geschapen heeft en heeft voorzien
van zijn ziel, haar leven, haar vader-, haar moederschap, haar rechtvaardigheid, haar harmonische wetten, zo vooruit te gaan om datgene te betreden
waar dan eindelijk het Al beleefd wordt!
Voelt u al, begrijpt ge nu hoe eenvoudig eigenlijk alles wordt? En nog is
er geen God en nog is er geen Heer, geen Christus, geen Bijbel, niets, niets,
niets. We leven al in de eerste sfeer, we hebben harmonie gekregen met de
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werkelijkheid, met de daad, de gedachte. We kunnen reeds afscheid nemen
van dáár en de maatschappij betreden in het nu. Maar dat doen we niet,
want we zullen eerst nog fundamenten leggen en vaststellen waar wij begonnen te denken om die Bijbel te schrijven, zodat de mens een geloof zou
ontvangen. Want het is op aarde nog altijd een wilde bende, er leeft alleen
kwaad, hartstocht, geweld, afbraak. De één wil meer dan de ander; de sterke
overwint. Kennis, bewustzijn is er niet, alleen kracht zegeviert over alles. De
groten, de reuzen, de machtigen in gevoel, zij zijn het die voor koning en
keizer spelen, dat de andere later zal doen en zich dan een machtig gewaad
zal omhangen. Wat de mens hier nog bezit op aarde is een woestenij, is een
ledigheid, innerlijk. Jazeker, Moeder Natuur gaat verder. Er zijn bloemen, er
zijn diersoorten, alles is er, in de vorm nog niet zoals u dat in uw tijd, in uw
eigen leven beleeft. Er is daar alles, maar wat er niet is, dat moet nog komen
en zal en kan deze mensheid tot de God van al het leven terugvoeren. En
daar zullen deze mensen voor zorgen.
Wanneer ze de eerste sfeer hebben bereikt, vanzelfsprekend komen tot
denken en voelen en begrijpen. De eersten die zeggen: ‘Voelt u nu wat de
aarde, wat die mensen daar, onze vaders en moeders nodig hebben?’
Ze hebben wet na wet beleefd, ze hebben het vader- en moederschap vastgesteld, ze hebben zich verbonden met de wereld van het onbewuste. Ja, ze
gingen daar in en kwamen tot het vonkstadium, het cellenbewustzijn, en
daalden met die cellen in de moeder af, ze beleefden die overgang. Tussen de
derde en de vierde maand konden ze verder, konden ze los, kwamen ze los,
kwamen ze vrij en hadden te aanvaarden: waarachtig, de mens keert naar de
aarde terug, er is reïncarnatie. ‘Nee’, zeiden ze – wedergeboorte, dat woordje
moest nog komen – ‘u kunt weer terug, u kunt terug en door dit terugkeren
gaan wij verder.’
Dat was reeds wijsheid voor miljoenen jaren terug. Die mensen konden
het u nog niet vertellen, die kon men het op aarde niet geven, want wanneer
ze gingen spreken en wanneer ze de mensen gingen bezielen, hoorde men
hun niet. Zij moesten volkomen één zijn met de stoffelijke mens, met dit
innerlijke leven, maar dan nam de aarde de stof alweer weg. De mens leefde
hier, had hier houvast, van dat onzichtbare voelde en zag de mens niets. Ja, er
waren reeds enkelen die voelden: ‘Wat leeft er toch om mij heen? Waar ben
ik? Ik hoor spreken.’ Dat waren de sensitieven, dat waren de Paulussen, die
aanstonds zullen komen, de profeten reeds. Want u voelt het wel, de ontwikkeling gaat voort. Niet alleen voor de stoffelijke lichamen, niet alleen voor
die maatschappij die in opkomst is, die in opbouw is. Maar de meesters daar
– dat zijn reeds bewusten, die kunnen zich reeds meester noemen – zeggen:
‘Wanneer we ons in harmonie brengen om die mensen te dienen, om het
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leven op aarde, in die ruimte daar tot de ontwikkeling te voeren, dan moet u
verlangen, dan moet u het wórden, u krijgt dan die geboorte.’
En nu worden er mensen geboren die de eerste sfeer reeds hebben bereikt?
Nee, de mens uit het schemerland, éven daaronder, die reeds het licht ziet,
die het licht reeds waarneemt en in zich opneemt, die mensen gaan verlangen. Die mensen kunnen stuwen, bezielen, kunnen spreken, hebben een
hogere intuïtie, zijn mentaal, zijn ijlbezield. De mens in de eerste sfeer is vrij
van hartstocht en geweld, van afbraak en vernietiging en onrechtvaardigheden. De mens onder de eerste sfeer, die nog niet zover is, maar die gereed is
om zichzelf tot de ontwaking te voeren, die mensen heeft men nodig om de
mens in de stof te bezielen. En die mensen voelen zich, zij kunnen vragen:
‘Wat leeft er hier? Is er meer? Ik zie toch iets, ik voel toch iets, ik kijk hier
doorheen.’
Ja, zij zien daar die mist, een schemerachtige wereld, die is er overal. Ze
zien vanuit de stof zichzelf. Ze zien terug naar het ogenblik toen ze daar
astraal-geestelijk waren. Er is geen verschil, er is alleen ... er is alleen een klein
fundamentje gelegd, een zekerheid ook, die zich nu aan de stoffelijke wetten
heeft aan te passen, die de stoffelijke waarheid moet opnemen, omdat deze
tot het organische leven behoort.
De anderen gaan verder en wanneer de tweede, de derde en de vierde
sfeer – voelt u? – als ruimte overwonnen is, wanneer die ruimte in bezit is
genomen, alléén maar door te denken, door te voelen, het goede te doen en
de harmonie te beleven ... er is nu daar geen verkeerde gedachte meer in de
mens. Er wordt daar niet gepraat, niet gekletst, niet geroddeld. Ze zijn daar
open en bewust. Ze weten: één verkeerde gedachte voert ons reeds naar die
stoffelijke wezens terug, en dat willen we niet, we willen verder, hoger. Eén
verkeerde gedachte knalt hen tegen de aarde en kan een zelfmoord, kan een
moord betekenen, kan de vernietiging zijn van het kind in de moeder. Eén
verkeerde gedachte – weten zij nu reeds – brengt ons terug naar de duisternis.
Zij staan met beide benen op een grond, en die grond is lichtend, bewust.
Die bodem is liefhebbend, is harmonie, is rechtvaardigheid; zij zijn het zélf.
Zij hebben zich tot nu toe die wijsheid eigen mogen maken, maar ze moeten
nog verder, want ze zijn nog lang niet tot het Al, tot de Albron teruggekeerd.
En nu kunt u mij aanvaarden, u kunt het aanstonds zien, wij zullen u de
wetten laten zien en ze daarna verklaren, één voor één. Toen kwam de vierde,
de vijfde, de zesde en eindelijk het allerhoogste voor deze ruimte tot stand en
betraden de eerste mensen de zevende sfeer in het leven na de dood. Toen zagen zij zilverachtig gouden licht, ze gingen van daaruit terug naar de ruimte.
Maar hóé is die wereld ontstaan? Hóé kwam de eerste, de tweede, de derde,
de vierde, de vijfde ... ja, de zevende sfeer tot stand?
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Zeven graden konden zij beleven. Elke graad werd bezield, elke gedachte
kreeg voldoening, bewustwording, leven, ziel, moeder-, vaderschap. Elke gedachte, elk gevoel – en u bezit er miljoenen, houd ze eens vast die u in één
seconde uitzendt, u denkt aan werelddelen in slechts één seconde – hadden zij op te trekken. Nu kreeg die gedachte meer gevoel, meer liefde, meer
harmonie, meer rechtvaardigheid, meer reine vader- en moederschap. Dat
organisme gingen zij uitdijen, dat organisme kreeg een gestalte. Elk weefsel
werd bezield door de ijle, reine, ruimtelijke klank, waardoor het universum,
waardoor al dit leven is ontstaan. Ze gingen bewust zien dat elke gedachte
een wereld werd, een ruimte is en te vertegenwoordigen heeft. Elke gedachte
kreeg meer gevoel, meer moeder-, meer vaderschap en harmonie. Elke gedachte kon hen naar de eerste, de tweede, de derde voeren. Meer kracht,
meer bezieling voor de tweede, voor de derde, voor de vierde, voor de vijfde,
voor de zesde, de zevende sfeer. Meer intensitiviteit, meer bewustzijn, meer
gevoel, meer klaarte ... reine klaarte. Omdat het leven zich aan hun levens
ging openbaren, konden zij die wetten beleven en vaststellen. En dat waren
de fundamenten, voelt u?
Toen de zevende sfeer was bereikt, dus dóór het denken, door het handelen, door te voelen, door het vader- en moederschap, álles in de ruimte. Naarmate die harmonie werd beleefd in Moeder Natuur, kwam de mens verder
en hoger. En er was geen God, geen Christus, geen Bijbel, geen kunst. Ja, in
de eerste sfeer wist men al dat men van een houtje een klankje kon krijgen,
want hun innerlijke snaren ingesteld, afgestemd, hun gevoelsleven afgestemd
op een bloem, hoorden zij machtig, ruimtelijk gezang, want nu ging het
leven spreken. Ze beleefden een universele harp. Het leven tokkelde op het
innerlijke, dat oneindige stelsel in hen, de zonnevlecht, die hen verbond met
stof, ziel en geest, waardoor elk woord gestalte kreeg en hierna een ruimtelijk, universeel timbre. En hoorde de eerste mens een gezang, een muziekje,
die daarna eeuwen en eeuwen, miljoenen jaren later door Bach, Beethoven
en Mozart, als kinderen uit die wereld, op aarde zou worden vertolkt. Toen
kwam er een Rembrandt, toen kwam er een Titiaan, toen kwamen de anderen. Toen kwam de wijsheid, toen kwam het gevoel, het ontleden van de
ruimte. Ja, later kwam het geloof ook. Eerst het geloof, eerst het voelen en
denken, want de meesters, de mensen daar, úw vaders en moeders die die
zevende sfeer hadden betreden, zeiden: ‘Wij moeten daar gaan werken. Wat
hebben die mensen nodig? Hoe kunnen wij die wilde massa angstig maken? Hoe kunnen wij die massa binden aan de ruimte, aan God? Is er een
macht die wij tezamen kunnen binden, kunnen omvatten door een klein,
kort woord, zodat die massa gaat voelen dat er méér is? Kunnen wij die massa
niet angstig maken door iets wat zij gaarne zullen en willen bezitten? Jazeker,
166

we zullen die massa slaan, we moeten die massa bereiken of met zacht geweld
krijgen wij, bereiken wij niets!’
En toen zei de eerste mens in de zevende sfeer, die meesters: ‘Sla er maar
op, beuk ze maar tot poeier, hang ze maar op, vernietig ze maar, leg ze maar
op brandstapels, sla ze maar dood, miljoenen mensen; u komt geen stap
verder!’
Ze hebben het geprobeerd om af te dalen in die mensen om die mensen te
voeden; ze komen niet verder. Wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen
om die wilde ‘beesten’ daar tot de hogere ontwaking te brengen, te voeren,
te bezielen? Hoe moeten wij doen om die mensen van die maatschappij, van
het oerwoud, dat wilde gedoe daar los te maken en het te brengen waarin
wij leven? Door wat praatjes, wat kletspraat? Praat u maar, zingt u maar,
schreeuwt u maar: ‘Wij zijn hier, hoort u ons niet? Hier zijn we!’ De mens
loopt eenvoudig door deze onzichtbare levens heen. De mens zegt niet: ga
weg, ik ben hier. Nee, men ziet die wezens niet. Deze levens zijn onzichtbaar.
Het innerlijke oog is nog niet ontwaakt, de helderziende is nog niet ontstaan.
En toch leeft men daar. Men heeft smart, men heeft gevoel: men moet deze
mensheid tot ontwaking brengen.
‘Maar ze moeten weten dat wij leven! Achter de kist is er geen dood. We
moeten ... we voelen ons ruimtelijk diep! Dit alles behoort ons toe, ik ben
eigenlijk reeds als deze Albron!’ Dat voelde elk mens, de man, de moeder. Ze
kunnen kinderen baren, ze kunnen contact krijgen met die massa, maar wat
kunnen wij bereiken? Niets, niets, niets!
Dan komt de meester, de ‘engelen’, het ruimtelijke, geestelijke ontzag en
die bewustwording tot eenheid. Ze gaan ... ze zitten bijeen en analyseren
voor zichzelf hoe die verbinding op aarde te brengen. Hoe had de mens in die
tijd moeten denken? Wat hadden die meesters, wat hadden die vaders en die
moeders van ons moeten doen om die levens op aarde in dat onbewustzijn op
te trekken en die mensen het gevoel te schenken dat er een Alkracht is, een
Albron, een brok leven, een kracht die denkt, die voelt, die bezielt, die vader
en moeder is, die ons alles geeft, die licht is en duisternis? Hoe komen wij tot
die bron? Hoe kunnen wij die mensen tot de bezieling voeren, tot het weten?
Weer gaan ze en moeten ze terug naar de aarde om het nóg eens te proberen, want ze weten: ze leggen de mensen aan onwaarheid vast, leugens en
bedrog, want de werkelijkheid is nog niet te beleven noch te aanvaarden. Wat
nu? Nog eens proberen!
Zeker duizenden malen, uren en uren, dagen en maanden – volgens uw
tijd – is er gedacht, gevoeld en gesproken over deze ontwikkeling, over dit
contact, om de mens op te trekken, tot de innerlijke God te voeren, want
zij zijn innerlijke, geestelijke Goden. Tot daar ... Zij weten precies dat zij
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verder kunnen, graad na graad wakker zullen maken, want zij weten: door
mijn denken, door mijn voelen, door mijn daad heb ik in die ruimte licht
gebracht. Licht, licht, licht ... daar, daar, overal. Door elke gedachte brengen
zij licht, omdat zij deel zijn van die ruimte, omdat elke gedachte uit de Albron gekomen is en die Albron niets anders heeft gedaan. Dat manifesteren
van die Albron – zij hebben er nog geen naam voor – die kracht, die werking
heeft niet anders gedaan dan zij nu doen. En dat ligt nu in de handen van de
mens! Dat zal u aanstonds duidelijk worden. Dan voelt u de macht van uw
maatschappij, dan voelt u het bewustzijn van de miljoenen op aarde. Dan
kunt u niet zeggen: mijn God, mijn God, wat zijn wij ver. Maar daarnaast
zijt ge weer straatarm, omdat gij, die massa dan, de theoloog, de miljoenen
die aan de dogmatische stellingen vastzitten, de duisternis nog hebben te
aanvaarden, want er is nog altijd iemand hierboven of in de ruimte die verdoemt! En dát trappen wij in elkaar! Dát slaan we de eigen kroon van het
hoofd, want dat ís er niet. Dat hebben deze miljoenen kunnen beleven en
moeten vaststellen, dat hebben zij moeten aanvaarden!
Het gaat niet, op aarde gaat het niet. Die miljoenen zijn te bereiken; u
kunt erin afdalen, u kunt erin spreken en drinken. U kunt die gevoelens
opstuwen, maar er zijn duizenden karaktertrekken daar, eigenschappen –
muren zijn het – die u moet overwinnen. En dan nog: wanneer u één mensje
bereikt – dus de mens in de zevende graad voor voelen en denken op aarde
in de stof, in het menselijke organisme – dan staat u daar voor miljoenen
anderen en die kunt u niet bereiken.
‘Hoe moeten wij beginnen? Wat moeten wij doen?’ Het besluit komt, er is
maar één mogelijkheid: terug van ons! ‘Eén van ons naar de aarde, naar die
planeet, om een kern op te bouwen en vanuit die kern zullen wij de mensheid, al die miljoenen mensen moeten overwinnen.’
En nu dalen de meesters naar het schemerland af. Want ik zei u: de eerste
sfeer is er niet toe in staat, die mensen wéten, die kunnen niet meer in onwaarheid, in kletspraat, in bedrog leven; dat gevoel is niet meer aanwezig. Ze
zijn in harmonie met de natuur, ze spreken met de ruimte en met het licht.
Ze kunnen alleen dienen, werken, hun kracht, hun bezieling, hun gevoel
geven aan alles, maar niet voor de afbraak, niet voor onzin, niet voor en
door dat leven dat hieronder leeft, dan staan ze machteloos. Want ze weten:
ze gaan terug tot de onwetendheid en zijn nu leeg aan gevoel. Dus de menselijke machine wordt niet stukgedraaid. Die menselijke machine kan alleen
werken wanneer die machine, wanneer die weefsels, wanneer die stelsels in
harmonie zijn met het oneindige, met het universum, met ziel, geest en stof.
Vanzelfsprekend bevinden zich mensen gereed in het schemerland. Er zijn
er daar die vragen, die smeken: ‘Maar waarom kan ik niet terug? Daar ligt
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mijn vader, daar ligt mijn moeder. Ze kennen me niet!’ En één van hen is vader – de eerste vader – Abraham. Dit is nu Abraham die vraagt, die smeekt:
‘Laat mij terug, geef mij een nieuw lichaam, ik zal die massa even optrekken.
Ik heb leven, ik heb bezieling, ik heb gezond en ik heb licht, ik heb alles
en daar weet men niets. Daar ligt mijn vader; moet u ze zien, moet u mijn
moeder zien, moet u mijn broertjes zien, mijn zusjes. Mijn God, ik sta erin,
ik lééf in hen, hoort ge me dan niet?’
Nee, u wordt niet gehoord. We hebben uw ‘gehoor’ niet nodig. Die levens
gaan naakt zwaaiend door de stof, hebben hun eten en hun drinken, hun
waaghalzerijtjes, hun kermistent, hun genot. Ja, wat voor een genot in die
tijd? Niets, niets, niets! Ze hadden leven, zij konden één-zijn met Moeder
Natuur. Zij gingen baden, ze gingen zwemmen, ze gingen op jacht, meer was
er niet. Meer was er niet. Meer konden zij ook niet verwerken noch beleven.
Toen ging deze mens verlangen, een man, een scheppende kracht. Deze
voert zich op, hij komt in een schemerachtige toestand. Hij hoort spreken,
hij hoort ‘voelen en denken’, en in deze stilte hoort hij: ‘Hoort ge mij? Ik ben
de Heer. Ga terug tot daar en verlos uw vader en moeder uit deze duisternis.
Ik zal u het gevoel geven om deze massa te binden, één te brengen tot mij.
Ik ben meester.’ Maar deze meester noemt zich Heer en meester over alles.
‘Waarachtig, ik ben de Heer, ik ben het gevoel, ik ben licht, ik ben leven,
ik ben liefde’, dat had men deze Abraham niet behoeven te vertellen, want
dat had dit kind niet geloofd, niet gevoeld! Wat wist Abraham daar van de
tweede, van de derde, van de vierde of van de vijfde, van de zesde, van de
zevende sfeer af?
Intussen waren er reeds weer tijden voorbijgegaan. De eerste meesters maken zich vrij, komen vrij, in harmonie met de mentale gebieden, worden
geboren, komen tot werking. Nieuwe mensen, nieuwe uitspansels, universele
stellingen, afstemmingen als een planetenstelsel is er gereed. De Vierde Kosmische Graad vangt hen op, daar wordt een geboorte beleefd voor hogere
uitdijing, bezielen en geven, vader- en moederschap.
Hier op aarde komt er ontwaking, want de eerste mens in het schemerland
vraagt: ‘Hoe kan ik mijn vader en moeder tot de geestelijke bewustwording
voeren, waarin ik leef, waartoe ik behoor en waarop ik mijn afstemming heb
gekregen?’ Kan het duidelijker? Nee!
Deze mens wordt geboren, deze mens wordt wakker. Deze mens gaat denken, hij gaat huwen. En dit nu, mijn zusters en broeders, wanneer dit kind
opgroeit bij een moeder die nog niets wist, die van dit kind geen gevoel had,
maar in haar voelde: er leeft daar iets, wat is dat? Die woorden zijn nog niet
te vertolken, men had nog geen psychologie, men kende de ziel niet, het gevoelsleven niet. In haar is er een bron tot uitdijing gekomen. Dit leven wordt
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wakker gemaakt, vanzelfsprekend door de meesters wakker gehouden. Met
dit gevoel zal dit kind ontwaken, en zal het vader Abraham heten.
Abraham komt op aarde. Het Huis Israël krijgt fundamentele ondergrond,
de eerste stapjes zijn gelegd, de eerste gevoelens zijn er gekomen. Het kind
Abraham walst en springt en danst over de aarde en heeft een zending te volbrengen. Dit eerste kind uit het schemerland, uit het leven na de dood komt
terug en zegt: ‘Ja ...’ Als het zeven, als het acht, als het negen jaar is, voelt de
moeder al: wat is er in dat kind? Dit kind is anders. En dan komt het gevoel
tot ontwaking: eenheid. De eerste fundamenten zijn gelegd.
Níéts is er in de Bijbel geschreven over het eerste denken en voelen van vader Abraham, want die gevoelens die heeft men niet meer kunnen opvangen.
Men heeft later alleen maar dit eerste voelen en denken aangepast aan de gedachten van de mens die dan de Bijbelschrijver zou zijn, die deze gedichten,
deze verhaaltjes samen zou voegen en er een begin van zou maken.
Dit is het drama mensheid, dit is het begin en het ontstaan van het Huis
Israël. Abraham huwt, er komen kinderen. Er komen ... Abraham, Vader,
Isaak en Jakob, het Huis manifesteert zich, het dijt uit. Het ene leven gaat
over, het andere komt terug. De verhalen verspreiden zich, de Heer die
spreekt. De eerste wijsheid wordt ontvangen, beleefd, uitgezonden en aanvaard. Vierentwintig, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien,
negentien, twintig, eenentwintig, gaat u maar door, vijfendertig, vierenzestig
mensen geloven van deze mens dat er een leven is achter de kist? Nee, dat er
een Heer bestaat die alles heeft geschapen. En: doe dat niet, of gij zijt verloren, en: ga daar niet heen, want de Heer zegt ... En nu komt woord na woord
tot ontwaking, er komen mooie verhaaltjes. De kleuterklas is ontstaan voor
de Bijbel. De kleuterklas die mensheid heet, zit daar neer en heeft de eerste
woordjes te aanvaarden. Er leven bil-, miljoenen mensen op aarde, maar die
zijn nog niet gereed. Hier is er een kern gelegd. En nu kunt ge aanstonds
aanvaarden en nu kunt ge beleven – wanneer wij even met uw tijd contact
nemen – dat gij nu de eerstelingen zijt voor het Huis Israël op kosmisch beleven, kosmisch voelen, kosmische afstemming! Maar daar moesten de eerste
treden worden gelegd, daar wordt het begin aanvaard, daar wordt het eerste
denken, het eerste contact aanvaard met de astrale wereld, die een meester
is, die de Heer is. Die zal geven wat hijzelf kent en voor zichzelf eigen mocht
maken. Zo is de eerste gedachte, zo is het Huis Israël – Israël, wat ontwaking
betekent, geestelijke bewustwording – ontstaan en geboren.
De meesters zien dat het goed gaat. Maar eeuwen en eeuwen zijn er nodig om dit kleine plukje gevoel, deze paar zielen, deze mensenkindertjes bijeen te houden. Langzaamaan komt ook het andere leven, want men spreekt
over geluk, men spreekt over de ruimte, men spreekt over duisternis en licht,
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over hellen. ‘Doe niet verkeerd, want ge zult bezwijken als gij verkeerd doet.’
Want dat hebben zij immers meegemaakt, hebben ze kunnen beleven. En
nu moet u eens kijken hoe die Bijbel nu waarachtig en universeel de heilige,
geestelijke waarheid van de astrale persoonlijkheid opneemt en doorgeeft en
ontleedt en vastlegt. ‘Doe geen zonden, want gij zult een duisternis beleven.
Doe dat niet, want gij zult eeuwig branden, ge zult u eeuwig vernietigen.’
Ja, gaat de mens niet voor eeuwen te gronde, wanneer de mens zonde doet,
verkeerd doet?
De mens, het leven ontwaakt. De eerste colleges zijn begonnen. In een
ongelofelijke nietige, kleuterachtige klas werden hier waarheden vertolkt en
aanvaard. Maar de mens vanuit de ruimte en ‘achter zijn kist’ weet wat hij
doet. Hij maakt hen angstig: ‘Gij zult dat niet doen!’ Wanneer ge steelt en
bedriegt – dat hebben ze immers meegemaakt? – daalden zij weer in het slijk,
in de modder, in de hartstocht voor het stoffelijke leven af. ‘Hartstocht en geweld, het bestelen van een ander bewustzijn, het verkrachten van een moeder
voert u naar een andere verkrachting, en zult ge leven dáár en eeuwigdurend
verbranden.’ Ja, vanbinnen! Zij hebben niet gesproken dat het vuur was! Dat
heeft straks de mens er zelf bijgemaakt, want dan gaat het nog beter! Dan
liggen ze nóg sterker aan die ellende vast. Dan zijn ze aan de goddelijke keten
geklonken! Dan kunnen zij geen vinnen meer verroeren? Niks daarvan: ‘Ge
zult daar zijn en branden, indien ge de wetten van de Heer niet opvolgt.’
Zo werd het leven op aarde gekraakt, vastgelegd aan ’n waarheid, aan een
geestelijke waarheid, die later – omdat de mens, de Bijbelschrijver de geestelijke wetten nog niet verstond – werden verstoffelijkt en verhaspeld, verknoeid, bezoedeld! Ze wisten niet beter! Slaat u maar op deze wezens. Ja,
ze leven nu in de derde en vierde sfeer, deze armzaligen, want ze zullen aan
de aarde geklonken zijn totdat het laatste kind vrij is van verdoemenis en
eeuwigdurende verbranding! En eerst dan kunnen zij hun geestelijke stap
aanvaarden en verzetten. Of gelooft u niet aan deze ‘nonsens’ als rechtvaardigheden?
De mens legt uit de astrale wereld het stoffelijke leven vast. Bulderend
komt de storm en als de bliksem zo fel slaat het in het menselijke hart en
voelt deze zich kreunend en jammerend. De angst komt, God zij gedankt; de
mens op aarde krijgt angst om verkeerd te doen. En dit is het machtigste fundament voor eeuwen, voor eeuwen, voor eeuwen! Hier legt men fundamenten door de knoet, door de zweep, door een stuk staal? Nee, door gedachten
die ruimtelijkheden omvatten! Door het woord dat de mens verbindt met
waarheden die ze met eigen ogen kan zien, die hij kan betasten, kan bevoelen, want hij weet: de Heer zal mij mismaken! En wat er nu tot stand komt,
kunt u aanvaarden: het ene woord werpt het andere op, de ene daad wordt
171

opgevoerd, dat doet u nu nog; wanneer de mens iets van een ander zegt, dan
is het over twee weken een werelds gebeuren. U mismaakt nog elk ogenblik
elk goddelijk, rein, natuurlijk woord, elke gedachte! U trapt het, u schopt het
de ruimte in en over de aarde heen. U weet niet waar de eerste gedachte is
ontstaan die de verdoemenis, die de afbraak, die de roddel, de kletspraat, de
vernietiging, de verkrachting van een mens, van al het goede in de ruimte, tot
stand bracht! Dat weet u niet meer. Daarom in deze tijd vecht het universele
bewustzijn ten opzichte van roddel, kletspraat en afbraak, omdat dat duivels
en satanisch vuur is dat zich over de aarde en door de ruimte verspreidt.
André zei immers: ‘Bega gerust een moord, maar praat geen kwaad, geen
slechte gedachten van een mens.’ Dat neemt de ene mens over, de ander
voert het naar de duisternis. Nee, het gaat door de maatschappij. Aanstonds
... ja, later door de volgende zittingen zult ge beleven dat de maatschappij
vernietigend geslagen wordt door uw kletspraat, door uw verdoemenis, door
uw afbraak.
Door de God die verdoemt en een hellensysteem heeft opgebouwd, zult
gij geslagen worden, totdat ge eindelijk niet meer weet of ge vooruit, links of
rechts moet gaan. Ge zijt stekeblind, arm aan gevoel; dat tot deze maatschappij (behoort) en is nóg uw eigen tijd. Maar zij moeten het doen, zij kunnen
niet anders. Maar de ene mens helpt hen door het andere leven op te trekken
en dat leven angstig te maken, want de mens voelt zich nu sterk. De moeder
zegt tegen het kind: ‘En als je dat niet laat, dan zal ik de Heer roepen.’ En het
kind zegt tegen het andere leven, het zusje, het broertje: ‘Laat dat, want de
Heer kijkt.’ En nu gaat het vanzelf. De mens is geïnspireerd, er is inspiratie
geboren, gevoel, ontwikkeling, ontwaking! De één neemt over wat het andere leven opzegt, verruimt, bekijkt. Er komen bezielingen tot stand, er zijn
inspiraties geboren. Het wordt steeds mooier, elke dag. De meesters kunnen
tevreden zijn. De massa, deze mensheid, miljoenen knapen en kindertjes,
zusjes en broertjes worden angstig, meer is er niet nodig. Het ontzag is er. Er
is daar in de ruimte een Heer, een macht, een kracht, een bezieling die alles
weet, die u kan laten verdoemen, die u kan mismaken. Ja, die kracht loert op
je, die is in licht en in duisternis, die staat voor je en achter je, links en rechts,
boven en beneden; het komt vanuit de aarde.
‘Hoor je het daar in de ruimte niet knetteren? Dat is de donder en de bliksem, maar dat is de Heer! Heb je soms verkeerd gedaan? Heb je diep bedrogen? Waarom ga je dan stelen, waarom ga je dat leven vernietigen? Waarom
heb je die vrouw verkracht? Waarom heb je dat zusje vermoord, waarom gun
je een ander niet het leven op aarde? Waarom wil je jezelf verdoemen en je
tot die eeuwige brand voeren vanbinnen?’
De mens ziet de hel, de mens ziet een brandstapel, maar het is het vuur
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hier ín u, de onbewuste gedachten. Dat krengachtige, die vervloekte gevoelens die alleen maar kwaad zien en afbraak. Dat is die duistere, satanische
brandende hel waartoe deze mensen behoren en waarop zij afstemming hebben.
Dat is nu Abraham, dat is Isaak, dat is het Huis Israël! En als we nu even
verdergaan, even maar, want nu beginnen ze te denken en te voelen. Mensen
vinden het de moeite waard om deze verhaaltjes, dat gevoel, wat de Heer
daar zegt, op te nemen en vast te leggen. En nu krijgen we de eerste novelletjes, de eerste bladzijden van de Bijbel te zien en zegt: de Heer sprak zo en
zo. Maar dat was een begin!
Er komt een knap kind op de aarde. De één denkt en voelt scherper dan
het andere leven en zegt: ‘Wij hebben een dag, wij hebben weer een dag, wij
hebben weer een dag, de maan ... er is licht en duisternis. Hoe moeten wij
leren denken, hoe moeten wij dit beschrijven?’
Met zijn vijven, met zijn zevenen komen ze bijeen; ze zitten ... ze zitten
bijeen, deze Jehova-kinderen. Dit zijn nu de Jehova’s. Ze gaan ontleden wat
zij nog niet kennen, maar van dááruit worden ze bezield. Laat ze maar schrijven, indien ze maar schrijven, indien ze maar voelen, indien ze hetgeen maar
doorgeven wat wij weten. En al is dat onbeholpen en bekrompen, al deugt
het toch niet en al is het in strijd met de goddelijke, de ruimtelijke, geestelijke, liefdevolle, moederlijke en vaderlijke waarheid uit dat leven, laat ze maar
schrijven, laat ze maar voelen. Laat ze maar kletteren en angstig zijn, wanneer de mens maar ontwaakt, wanneer de mens maar gevoel krijgt, wanneer
de mens maar gaat voelen: er is meer in de ruimte dat wij niet kennen. Er is
een Vader die ons angstig kan maken en een Vader die ons optrekt. Wanneer
we goeddoen, dan mogen wij aan Zijn tafel zitten, aan Zijn rechterhand en
eten we pap met goede suiker, de gouden lepelen komen voor de dag. Ja, dit
kleuterklasje, deze eerste kinderen aanvaarden alles en zijn blij dat ze eindelijk het aardse, stoffelijke ontzag los kunnen laten. Zij krijgen geluk en zaligheid, omdat zij gaan weten dat die demon daar niet alles te vertellen heeft,
maar dat de Heer er is die hem zal slaan en hij aanstonds zijn duisternis zal
ondergaan. Dat wordt aanvaard, dat wordt beleefd, dat nemen deze kinderen
in zich op en is het huidige stadium!
Miljoenen jaren zijn er nu voorbijgegaan, ja, toen de eerste verschijnselen,
de eerste novelletjes kwamen. Die verspreidden zich onder de mensen, die
lagen in het menselijke hart. Toen de eerste mensen kwamen, werden die
mensen voor dat gebouw, voor de opzet om aan de Bijbel te beginnen, geboren. Weer komen er kinderen uit het schemerland en hebben alleen maar het
gevoel: kon ik die mensen maar daaraan vastleggen, kon ik die mensen daar
maar van overtuigen. Alles komt uit één bron, alles moet uit de bron komen
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van waarheid, van welwillendheid, van licht en van leven, van weten. Alles
kwam vanuit het schemerland direct in contact met de eerste sfeer, met de
eerste hemelen, met de eerste wijsheid, de waarheid, de harmonie, het reine
vader- en moederschap, bewustwording, ontwaking en rechtvaardigheid. De
eerste gedachten komen van daaruit en zullen plaatsvinden in harmonie,
beelden krijgen en fundamenten leggen. Ze zullen contact opbouwen om dit
eens te beschrijven.
En wanneer deze mensen nu gaan neerzitten en die gevoelens van de Heer,
van Abraham, van Isaak en Jakob opnemen – even later, Mozes komt, die zal
het nog beter doen – dan is toch reeds datgene vastgelegd waardoor het allereerste gevoel niet verloren ging. Maar het klopt met alles, het is in harmonie
met de waarheid achter de kist; maar het is verstoffelijkt.
Wat geestelijk branden is als gevoel in de mens, is het vuur in de duisternis. Wat het mismaken wordt door het verkeerde, door een verkrachting,
door de bezoedeling van de mens en het leven op aarde, voor moeder- en
vaderschap, wordt voor de Bijbel, wordt voor dat stoffelijke kind het eeuwigdurende mismaken van zichzelf ten opzichte van de Heer, ten opzichte van
die wetten, ten opzichte van alles wat daar denkt, waardoor ze zijn geboren.
De hemelen en de duisternis, wat onbewustzijn is in deze mens, wordt een
hel met een brandend vuur erin. Wijsheid wordt angst, het tegenovergestelde
beeld voor de ontwaking wordt daar afbraak. U ziet het nu, afbraak en ontwaking, hartstocht en liefde, haat en ontwikkeling, onrechtvaardigheid en
rechtvaardigheid, leugen en bedrog en hartelijkheid en welwillendheid staan
tegenover elkaar en worden de eerste fundamenten waar het universele en
de meesters uit de vierde, vijfde, zesde en zevende sfeer lopen, wandelen en
staan; dat is een Tempel. Een Tempel voor de mens op aarde, dat eens een
universiteit zal zijn, want ook dát komt!
Nu komen de mensen op de aarde en beginnen aan het eigenlijke werk en
zullen de Bijbel schrijven, zullen het verhaal schrijven voor de mensheid. Het
verhaal voor Abraham, Isaak en Jakob, voor al het leven dat denkt en voelt,
en ten opzichte van de Heer ontwaken wil, dienen zal voor het goede of het
kwade. Dat bent u, dat is deze mensheid nóg. Er is niets veranderd. Er is begonnen aan het werk om gedachten en gevoelens vast te leggen. Die mensen
kwamen uit het schemerland. De meesters uit de eerste en tweede sfeer werkten op die levens in, ze konden die levens immers niet hoger optrekken, ze
zaten vast aan de gevoelens, aan de persoonlijkheid van die mensen. Die innerlijke brand in hen – die zij hadden beleefd toen zij zich los gingen maken
van de duisternis, een reis beleefden door de ruimte – konden zij die mensen
niet geven, want ze wisten daar van ziel en geest niets af. Die brand ín hen
om het verkeerde te doen, die angst werd gloeiend vuur, brandende stof. De
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meesters dachten: gaat uw gang maar, als er maar angst blijft. Als er maar
angst blijft om uzelf en het leven van de ruimte te vernietigen, dan hebben
wij immers fundamenten in een dierlijke, voordierlijke, grofstoffelijke, ja,
grofstoffelijke levensgraad, als wijsheid gezien. En die, bepaald ten opzichte
van de Heer als ruimtelijk gevoel, is een kleinigheid winst. En daarmee waren zij tevreden.
En toen zei de Heer: ‘De eerste dag is voorbij. Laat ons tevreden zijn, het
is goed.’ Toen kwam de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde
dag ... – merkwaardig, de meesters hebben zeven graden vastgesteld voor de
ruimte – en ze maakten er nu één, twee, drie, vier, vijf, zes. ‘En de zevende
dag zult ge leven en blij zijn, zult ge vieren als een heilig gebeuren.’ Ja, om te
denken en te voelen, om te mediteren wat ge in die vijf, in die zes voorbijgegane uren en dagen in u hebt opgenomen. Dat was de bedoeling. Dat was
de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde en de zesde sfeer, voor het
lagere, de duisternis. Maar in het schemerland gekomen, begint de mens te
denken, te voelen: ik moet hoger, ik wil verder. Ik daal af en ik zal alles doen,
maar ik wil het licht zien. Ik wil het licht bezitten, want daarin voel ik mij
gelukkig.
Die zevende dag is om te denken. Om te werken? Werkt u maar, maar
denk, mediteer over dat wat ge die week hebt gedaan. Het is een graad,
het is een bewustwording, het is het hoogste beleven voor het allerlaatste,
het uiteindelijke, zodat gij kunt zeggen: ik heb het, het behoort mij nu toe.
Dit is het uiteindelijke, dit is de honderd procent voor uw gevoeligheid. Dit
is aanstonds, wanneer we de geestelijke graad, de bewustwording voor uw
maatschappij betreden, is dit het allerlaatste dat u dwingt ernaar te handelen,
voor goed en kwaad, leven en geluk, hartelijkheid en welwillendheid; ja, voor
Gethsemane en Golgotha! Daaraan kunt ge niet ontkomen, nóóit, nooit,
niet! Want gij zult de wetten in liefde en harmonie beleven, zoals de Albron
het heeft gewild!
En van de Heer kwam er ‘God’. Ja, van de Heer kwam er God! De Heer
werd God, omdat de Heer eigenlijk een vaart had gekregen over de aarde en
de meesters dachten: nu kunnen we een nieuwe stap leggen, een nieuw fundamentje, een nieuwe kijk. Er moet een ruitje in dit instrument om daarheen
te kijken, en daarheen: links en rechts en vooruit.
Toen kwam Mozes. Ik verhaal ... ik vertel u niet eens over het verhaal
van Noach, dat Noach over de aarde ging en het ging regenen en niets meer
bestond. Dat is kletspraat, dat is een mooi verhaal voor u. Er is een man geweest die bezieling bracht, die het voelde: er gaat iets gebeuren – ook alweer
een symboliek, een waarheid – die met de waarheid contact kreeg, verbonden
werd en een ander deel van de wereld zou beleven om daar de fundamenten
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te leggen voor nieuw gezag, voor nieuw weten, nieuw voelen.
Dan gaat de maatschappij, dan gaat de ontwikkeling van de mens, van de
mensheid beginnen. U ziet de straten komen, u ziet het plaveisel, u ziet de
fundamenten. U kunt zeggen: ja, we krijgen een universiteit, wij krijgen een
kerk. We krijgen een godsdienst, een geloof. De mens heeft reeds een geloof,
de mens zit vast aan een dogma, dogmatische gevoelens. Een dogma wil zeggen: u zit vast aan een vertelsel. De Bijbel heeft vertelsels, het zijn dogmatische strekkingen die u met de maatschappij, die u met geluk, leven en liefde
verbinden, met de ruimte, uw Heer, uw God. Meer is er niet.
En nu komt de Bijbel, de mensen gaan beginnen. Wat weten die mensen, wat weten deze eerste mensen die die verhalen bij elkaar voegen van de
ruimte, van maan, zon en sterren af? Wat weten zij van het ontstaan af, toen
de Albron begon zich te manifesteren? Niets, niets, niets, niets!
U voelt reeds, gaat u maar beginnen, leest u nu maar de Bijbel, men begint
op aarde, maar in een toestand waar de aarde reeds miljoenen jaren oud is,
af. Er zijn miljoenen mensen, de ruimte is bewoond. De Vierde Kosmische
Graad is verdicht, er leven daar al mensen. De mens maakt zich gereed om
de vijfde en zesde, de Albron te ondergaan, de Albron te bereiken, het Albewustzijn met de God van al het leven, het één-zijn te beleven, om nu Hem in
al die graden en voor al die werelden te vertegenwoordigen.
Ja, daarheen heb ik u verleden gebracht. Wij stonden voor het goddelijke
Al. Wij kunnen nu de sprong terug maken, gelijk naar de ruimte. Op aarde
is er werk, op aarde komt er verbinding. Op aarde komen er boekjes uit
die u met de Heer verbinden, die u voeren naar nieuw licht, nieuw leven,
nieuw denken, gelukzaligheid. Want u wordt niet geslagen; de Heer slaat
niet, eeuwigdurend branden is er niet. Dat zit híér, leeft onder uw hart. Dat
is het bedrog dat u pleegt ten opzichte van uw medemensen, van uw zuster
en broeder, uw vader. Dat is de haat die u voelt voor een ander mens, dat
is het vuur dat in u brandt. Brandend vuur, stoffelijk vuur bestaat er niet
in de ruimte, ook al heeft de aarde een gloeitijdperk moeten aanvaarden.
Ook al heeft elke elementale wet dat groei- en bloeiproces te beleven gekregen. Het gloeiende vuur van het menselijk bewustzijn, de ziel en geest, stof,
vader- en moederschap dat ligt ín u, dat brandt er in u, omdat u verkeerd
voelt, omdat u het goede door God geschapen bewust vernietigt en neerslaat.
Huil nu maar, schrei nu maar, maar bedenk: u kunt gelukkig zijn, want die
dingen bestaan er niet; er is geen verdoemdheid, geen brandende hel. De
Bijbel begint met onwaarheid, omdat, toen de Bijbelschrijvers begonnen, de
schepping reeds miljoenen jaren gereed was. En de aarde was bevolkt, ook
de ruimte, ook het hiernamaals. Er is wedergeboorte, er is licht. Ja, een dood
is er ook, maar die is er niet, want de meesters, de kinderen die in de astrale
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wereld het bewustzijn ontvingen en zich eigen mochten maken, hebben kunnen vaststellen: de dood is maar evolutie, máár ... universeel verkennen en
aanvaarden ten opzichte van de God van al het leven, ten opzichte van de
Albron. Er is reïncarnatie; u kunt telkens weer een nieuw organisme, een
nieuw leven ontvangen, omdat u in één leven niets kunt bereiken!
De God van al het leven heeft dit voor Zichzelf uitgedacht? Nee, dat zijn
de wétten, dat is waarheid, dat moest, dat zou, het kon niet anders! Punt,
uitroepteken! Dat kon niet anders, omdat de ruimte door die wetten is geboren, die verdichtingswetten onderging! We hebben een embryonaal-, we
hebben een visstadium gekregen. We gingen vanuit de wateren op het land.
We gingen vanuit het oerwoud naar de stad, we kregen huizen. Ja, er leeft
reeds in deze tijd een Egyptische farao, er zijn volken ontstaan, we hebben
ons losgemaakt van het oerwoud. De Heer zweeft en zwerft over de aarde om
de kinderen wakker te schudden. En het hoogste, hoogste, hoogste wat nu
komt, heeft en voelt mystiek ... mystiek, de occulte wetten, het beleven van
de dood, het aanvaarden van het leven. Moederschap, vaderschap is nu een
mystieke wet, is een realiteitsfundament voor de ruimte, voor dit gebeuren.
Dat zal aanstonds veranderen. Elk woord krijgt ook nu zijn ruimte, zijn
betekenis, zijn direct contact en de universele ontleding als waarheid, dat
eens de wetenschap zal worden. Dan zullen Socrates, Plato en Aristoteles
tot u komen. Dan zullen de tempels in China, Japan, in het oude Egypte
ontstaan, dan hoort u van Ra, Ré en Isis.
‘Amon-Ré, gij leeft in mijn hart en ik wil u volgen, zalf mij. Indien ik de
wetten onderga van uw ruimte, beleef ik leven en dood en ik ben gereed om
al die kastijdingen te ondergaan, de zelfmoord, de vernietiging. Ik ben gereed om af te dalen in uw wateren en uw oog te aanschouwen, waardoor gij
mij ziet en mij mismaken kunt. Maar ik wil leven en ik wil licht zijn. Ik wil
liefde áltijd geven aan hen waarmee ik leef, die mij en u toebehoren.’
Dat werd Egypte! Maar de Bijbelschrijvers hadden zich aan dat Bijbeltje,
die vertellingen te houden. En nu ziet u, nu kunt u beginnen. ‘En God zei:
laat ons mensen maken.’ Die arme, arme kleutertjes daar uit de Bijbel beginnen met wat klei en wat levensadem. Ze zetten de Heer naast zich neer, want
de Heer kan alles, de Heer is een blaas, een wind, een regen, bliksem en donder; de Heer dondert in die klei. Hij daalt af, Hij geeft die klei levensadem
en zegt: ‘Ffft, dat is de eerste mens.’
Daarmee begint dat kind van vier jaar – volgens menselijke bewustwording – in de kleuterklas voor de ruimte zijn Bijbel te schrijven. ‘En God
maakte van wat klei en levensadem een mens.’ Maar hoe hij dit vanbinnen
... voelt hij niet eens; hoe hij het leven kreeg, dat weet die mens niet. Ja, hij
is ook van klei en levensadem ontstaan, maar hij staat er best op. Hij staat
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er zo goed op, dat hij eigenlijk niet kan begrijpen wat die klei te doen heeft,
wat die klei te betekenen heeft, want klei is toch eigenlijk maar stof. Ja, ze
zitten bijeen bij een vuurtje op de aarde. Ze nemen de aarde in de handen en
de ene zegt tegen de ander: ‘Gelooft ge nu dat we dááruit geboren zijn? Dit
is toch ook klei; bezielt het eens?’ Hij doet ffft ... – zo deed de Heer – en hij
blaast en blaast en blaast en blaast, hij stormt ook, maar er gebeurt niets. Klei
blijft klei en levensadem is levensadem; maar er is gevoel en dat gevoel miste
deze mens. Hij heeft geen bewustwording om klei te bezielen. Heeft ook
God gekund. Maar níét voor de mens; dat zou de aarde zijn, de stof waarop
ge zou lopen. Een begaanbare planeet zou dit worden. Meer niet, maar ook
niets minder! Ziet u?
Wanneer ik nu duidelijk ben, dan moet u toch kunnen aanvaarden, dat u
deze maatschappij ... nu zijn er zoveel duizenden eeuwen voorbijgegaan, het
woord van God, van de Heer, heeft zich ontwikkeld. Door de vorige lezingen kunt u dit machtige, universele geschenk nu in u opnemen en kunt ge
zeggen: ‘Waarachtig, dit is de waarheid. Onze theologen vertellen kletspraat.
Ze zitten nog – dat universiteitskind – aan de Bijbel vast en spreken in de
twintigste eeuw over verdoemenis en eeuwigdurend branden.’ Zo angstig.
Zo welbewust hebben de meesters hun werk afgemaakt, zo fantastisch
sterk, dat ze na duizenden eeuwen nog in de narigheid, nog in het onbewuste
voortgaan en ze willen die afbraak, die verdoemenis, dat eeuwigdurende verbranden niet eens meer verliezen. Dat is de twintigste eeuw, dat heet Den
Haag, dat heet dan Amsterdam, Parijs, Rome, Berlijn, New York, China en
Japan; dat heet mensheid. Ja, er zijn er – God zij gedankt – die zich hebben
losgemaakt van verbranding en eeuwige verdoemenis. We kregen de metafysische leer. We kregen de Bijbels, de Bijbels, zeg ik ... we kregen de tempels
uit Tibet, China, Japan – o, Gode zij gedankt – wij kregen het oude Egypte,
want de mens ging verder. Om die Bijbel heen, om die dogmatische stellingen zweefde, roetsjte de mens door de aarde en over deze planeet en zocht
naar de metafysische wetten, zocht naar de waarheid, zocht naar het gevoel:
wie ben ik? Ik ben mens.
Nu gingen er enkelen – die moesten komen, die werden ook weer van
Gene Zijde bezield – nu gingen er enkelen zich afvragen: wat bén ik als
mens, waarom ben ik moeder, waarom ben ik anders dan hij? Waarom ben
ik dit en hij dat? Waarom moet ik hem ontvangen en moet hij mij geven?
Waarom moet ik slapen, waarom moet ik slapen? vroeg de mens zich in die
tijd af. Om de Heer heen, voelt u? Want de meesters zagen: zo komen wij
er niet, wij moeten daar gaan bouwen. En toen de eerste mens – ook weer
uit dat licht ontstaan en naar de aarde gekomen – zich afvroeg: ‘Wie ben ik
vanbinnen? Wat ben ik, wat doe ik wanneer ik ga slapen, wanneer ik daar
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neerlig, waarom moet ik slapen?’ daalde deze in de mystiek af en leest u in de
boeken ‘Geestelijke gaven’ hoe de eerste magiër, de fakir, de yogi is geboren,
en trok hij zijn levensaura op in zijn linker- en daarna in zijn rechterhand.
Hij maakte zich vrij en legde zich in zijn kerker. Hij had niet meer te eten
en te drinken, hij voerde zichzelf buiten zijn organisme, buiten deze wereld
en zei hij tot zichzelf: ‘Nu moet ik zien en trachten dat ik daar ook nog mijn
hersens op plaats, mijn hoofd, en dan ga ik wandelen.’ Is het niet doodeenvoudig om dit alles, deze reine klaarte te aanvaarden, ten opzichte van
verdoemenis, afbraak, vernietiging en eeuwigdurend verbranden? Wat doet
gij nu? Waarom leeft gij?
De eerste magiër, de eerste yogi bracht zichzelf in de astrale wereld en
walste daar rond, maar hij vergat nu te denken, hij was gelukkig. Snel daalt
er iemand – u leest dat in ‘Geestelijke Gaven’ – in dit leven af, en heeft
hij de bezetenheid te aanvaarden. Maar hij maakt zich wakker, hij komt
naar boven, omhoog in het dagbewustzijn en zijn ik. Hij denkt plotseling
en neemt een vaart en een sprong! In de wateren wil hij het loskomen van de
krankzinnigheid ondergaan. En het geschiedt, waarna het vrijkomen plaatsvindt en hij zijn eeuwigheid in handen heeft, maar hij gaat terug. Hij gaat
opnieuw terug, hij gaat duizenden malen terug om die dood te overwinnen,
het loskomen van de stoffelijke stelsels. Ook hij heeft een ruimte te vertegenwoordigen.
De mens kreeg zijn Bijbel, de mens kreeg vader Abraham, Isaak en Jakob,
en daarna Mozes en daarna vele anderen, Jesaja, de profeten. Maar de mens
wist aan het leven contact te schenken tussen stof en ziel. De meesters, de
engelen uit de sferen van licht begrepen: nu gaan wij beginnen om het innerlijke leven, de ziel en de geest tot de ruimtelijke ontwaking te voeren. Nu
kwam Egypte tot stand. Nu zijt gij – in de twintigste eeuw – de kinderen
voor deze oneindigheid. U bent de kleutertjes niet meer van de laagste klassen, maar u hebt ander bewustzijn gekregen en dat heb ik u mogen verklaren.
Voor korte tijd terug kon ik zeggen, in opdracht van de meesters, van de
ruimte, van ziel, leven, vader- en moederschap, dat ik u kon aanvaarden als
adepten!
Dit wordt de bewustwording voor deze mensheid. Verdoemdheid, eeuwigdurend branden zal oplossen en verdwijnen, want de mens gaat als vader en
moeder naar zijn Al terug, om daar de God van al het leven in al Zijn graden
en wetten te vertegenwoordigen, uit te dragen en te verkennen. En dan kan
hij zeggen: ‘Wanneer ik mijn licht ontneem aan deze ruimte, zal er duisternis
komen.’ Nu hebben wij niet meer met klei en levensadem te maken, wel de
bezieling in u, die onder uw hart leeft.
Wij spreken met de meesters, wij dragen de moeder door deze oneindig179

heid heen. Wij ontvangen de universele waarachtigheid, de rechtvaardigheid
en de welwillendheid, omdat wij de Christus later leerden kennen en Hij
vanuit Zijn goddelijk Al naar de aarde kwam, in Gethsemane neerknielde
om Golgotha te bestijgen en daarin het kwaad, het onbewuste voor deze
wereld, deze mensheid te overwinnen.
Ge zult voor uzelf, voor de meesters, ge zult door de metafysische leer,
door André-Dectar en uzelf, uw voelen en denken, aan elke gedachte tornen
en die terugvoeren naar de godin van Isis, naar de tempels in Tibet, naar
Christus, naar God!
U zult voor uw toekomst fundamenten leggen voor de Universiteit van
Christus, voor deze mensheid die eeuwigdurend zal blijven bestaan, omdat
gij en anderen op deze aarde het levenslicht voor de werkelijkheid, voor de
liefde, voor het één-zijn met God als Vader en Moeder, in welwillendheid
en deemoed hebt aanvaard. U gelooft niet meer, u weet! U weet ... u weet.
Eeuwigdurend!
Tot zover.
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God verdoemt niet!
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. De vorige lezing bracht u naar
hetgeen wij vanmorgen tezamen gaan beleven en dat is: God verdoemt niet!
Waarom aanvaardt u langer deze leugen? Gij houdt uw evolutie maar tegen.
En nu hebben wij te aanvaarden dat de ruimte, de Bijbel en deze mensheid
door de angst die de meesters tot stand hebben gebracht aan handen en voeten zijn gebonden en dat weer opnieuw moet worden opgeruimd.
Door de vele zittingen ... de wandeling door de ruimte die wij tezamen
hebben mogen beleven, het begin van de schepping, zon, maan en sterren,
het ontstaan, het voortstuwen, de bezieling, het eigen manifesteren van de
Albron bracht ons naar de wandeling die ging door deze ruimte en eindelijk
konden wij de planeet aarde in onze handen nemen. De miljoenen – ik gaf
u dit beeld – die deze weg moesten volgen, kwamen uiteindelijk op aarde en
konden hun kringloop der aarde volbrengen.
Wij hebben een reis gemaakt naar het goddelijke Al. Ik heb u verklaard
hoe de eerste mens begon te denken. Hoe in hem het verlangen kwam om
de mens die achterbleef op aarde tot zijn leven op te trekken en hem te vertellen: ‘Ik lééf, ik ben waarlijk bezield. Ik ben ziel, geest en leven, maar ik
bezit hierin, in deze wereld, een eigen persoonlijkheid.’ En dat moet de mens
voelen, dat moet de mens zich eigen maken; dit is het essentiële voor al het
leven door de Albron ontstaan.
Ik verbind u vanmorgen met vier taferelen die noodzakelijk zijn om u die
verdoemenis te ontnemen. In de eerste plaats heb ik dat kunnen doen doordat wij de wetten, door de ruimte, door de Albron ontstaan, hebben mógen
volgen. Wij konden graad na graad beleven. Wij zagen het eerste embryo,
we zagen het visstadium en eindelijk kwam het leven uit de wateren en aanvaardde het landelijk bezit, landelijk bewustzijn, een nieuw organisme.
Wij konden verdergaan, omdat de voorzienigheid telkens weer een nieuw
fundament had neergelegd om dat leven voort te zetten, waarvan de verruiming in ons kwam en waarvan wij hierna de wijsheid ons eigen konden
maken. Doordat wij leefden kregen wij verruiming; en alleen door vader- en
moederschap – dat is u duidelijk geworden – heeft God, de Albron, zichzelf
gemanifesteerd.
De mens bereikte de sfeer achter de kist. Hij begon te denken. Hij bouwde
voort, hij zag dat het leven op aarde alleen stond. Kinderen zijn het, ook al
was de mens volwassen, de mens vóélt zich naar en door zijn sfeer, naar het
gevoelsleven dat in hem tot bewustzijn is gekomen. De mens die achter de
kist een zelfstandigheid heeft te aanvaarden, die – zoals Mozes begon, zoals
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een ander kind kwam, Abraham – mens die ging voelen: ‘Mijn vader en
moeder leven dáár, míjn kinderen, miljoenen mensen. En die weten van niets
af en ik leef!’ Die mens begon fundamenten te leggen voor zichzelf, voor ziel,
geest en stof en had het verlangen om nu eindelijk eens iets te gaan doen.
De rest ging verder, miljoenen zielen zijn gereed, u werkt daar – wie zich
vrij had gemaakt van de stof, van het lichamelijke denken, van de wereld,
de planeet, die kon ook geen stoffelijk gevoel meer in zich opnemen. En dat
kunt u weer met uw eigen leven vergelijken. Waarom vliegt u niet over de
aarde? Waarom zit u hier? Waarom verlangt uw ziel, uw persoonlijkheid naar
geestelijke bewustwording? Waarom wilt ge uw evolutie voortzetten door de
wijsheid die dan uit de ruimte tot u komt? Dat is het bewustzijn, dat is uw
verlangen; dat is uw fundament voor het leven achter de kist. En daarin bent
u nu gereed, daarvoor hebt ge boeken gelezen. Als kind lag het reeds in u. U
hebt zich die wijsheid eigen gemaakt. U behoeft niet meer te vragen: waarom
heb ik dit, waarom heeft dat andere kind niet? Waarom kunt gij uw vrouw,
uw vader, uw moeder, uw vriend, uw broeder, uw zuster niet meer bereiken?
Die zijn nog niet zover en wordt ons aanstonds duidelijk.
U kunt straks hameren op dat beeld, u kunt het bebeeldhouwen. U kunt
alles doen, uw krachten inzetten, maar de mens vertikt het. En dat is een
fundament waar wij aanstonds voor staan. Dat is een trede die onder uw
voeten, uw gevoel, uw gevoelsleven bezwijkt. Dat zullen wij zien, want wij
komen terug tot de menselijke maatschappij. We komen terug tot het leven
waartoe gij behoort en daarin maken wij ons vrij, daarin bouwen wij fundamenten. Wij nemen ‘de kist’ weg, de dood verdwijnt voor uw ogen. U krijgt
de reine, universele voorzienigheid, voor u, in u, dat wordt u zélf. En dan ligt
de verdoemdheid aan uw voeten neergeslagen en uit elkaar gerafeld, maar u
bent zegevierend, altijd, eeuwigdurend! U zult weten wat u doet, zult u weten
aanstonds wat u zegt. Want daarheen gaat het, daarheen voer ik u, opdat gij
eindelijk zult beseffen dat gij deel zijt van die Albron, die alles is, die vader
en moeder wil zijn in de allereerste plaats, maar daarnaast de altruïstische
gevoelens bouwt voor elke karaktereigenschap, of u bent nog niets.
U zult zijn als een stralende schoonheid, zoals zij dat hebben kunnen
aanvaarden, zoals zij dat hebben kunnen zien. U zult uw gedachten ruimte
schenken. U zult zien dat elke gedachte een sfeer, een wereld, een hemel is.
Maar wanneer u daar iets van afhaalt door lager denken en voelen, terug
naar de stoffelijke substanties, dan breekt u dat fundament voor de ogen van
uw Albron weer af en kunt ge opnieuw beginnen!
De mens die de eerste sfeer, de tweede, de derde en de opvolgende werelden had bereikt en de zevende binnentrad, kwam in harmonie met de
mentale gebieden. De mens die kon nu zeggen: ‘Kijk, wat heeft de Albron,
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wat heeft de Almoeder tot stand gebracht? Er is geen verdoemdheid ontstaan,
want wij werden nergens verdoemd.’ En toch, ze konden hun levens beleven.
Ze konden terugkijken in hun verleden.
Ja, aanvaard het toch! U begint met een tijd die twee ... die negentienhonderdvijftig jaren telt, heeft opgebouwd, tot een geheel heeft gemaakt. Maar
daarvoor hebt ge reeds honderden ... honderdduizenden tijdperken beleefd,
óók als man en vrouw. Die wetten hebt ge kunnen vaststellen, die wetten
hebben wij door de ruimte, door de planeten, door leven en dood moeten
aanvaarden. Er is geen voor, geen links, geen hoog, geen achteruit, alleen
een voorwaartsgaan! Regelrecht door ‘de kist’. U staat er bovenop en u kijkt
naar uzelf, naar de beenderen. Miljoenen liggen er voor u en die hebben geen
betekenis meer, omdat ge dit goddelijke gebouw, waarin u nu en thans weer
leeft, hebt ontvangen om uw leven tot de evolutie voor de ruimte te voeren.
Er is alleen een lichaam nodig, dat kasteel dat een tempel is, om u die fundamenten in uw handen te leggen. Dat hebben zij moeten aanvaarden die de
kringloop der aarde hadden volbracht. En toen zij de zevende sfeer hadden
bereikt en de Vierde Kosmische Graad gingen opbouwen, toen – vertelde ik
u verleden – kwam dat contact tot stand en zei de hoogste: ‘Wat hebben wij
te doen? Hoe moeten wij handelen? Wat is het doel van dit leven? Wij moeten terug naar de aarde. We hebben gezien dat in de ruimte geen verdoemdheid is, maar we hebben die mensen vastgeklonken aan het stadium: buig u!
We hebben angst in deze levens gelegd. Hoe komen wij uit die angst, uit die
verdoemdheid vandaan? Hoe kunnen wij de mens, het kind van de aarde dat
daar leeft, dat vastzit aan verdoemdheid, afbraak en angst, hoe kunnen wij
dit kind weer optrekken tot een nieuw, ruimtelijk gevoelsleven, een nieuw
bestaan?’
En dat bestaan is eeuwigdurend. Dat bestaan gaat terug naar het goddelijke Al, waar dat leven de Albron, de Almoeder, het Allicht, het Alleven, de
liefde zal vertegenwoordigen!
Wat is liefde? vroegen zij zich af. De mens spreekt op aarde, daar in die
sfeer, over liefde: ‘Ik heb u lief, ik hou van u. Ik zal alles ... en ik zal dit ...’
Maar de liefde – hebben zij kunnen aanvaarden – is een wét. En die wet is
weer een harmonie, is een stelsel, is een doorbraak, is een fundament die u in
vader- en moederschap ziet, door vader- en moederschap beleeft en ontvangt.
En daarom is dat organisme waarin u leeft leven, ziel en geest. Een oneindig
kasteel, een oneindig goddelijk, ruimtelijk bezit; maar door de mens zélf nog
niet wordt begrepen.
Hoe goddelijk schoon de mens zich ging voelen toen hij de eerste sfeer had
bereikt, kunt u nog niet begrijpen. Wat de mens is – dat zal ik u straks door
de andere lezingen die volgen – in werkelijkheid is, dat voelt u nog niet. U
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begrijpt de wijsgerige stelsels nog niet van uw eigen kasteel, laat staan van uw
denken en voelen, dat ijler en ijler en ijler wordt. En eindelijk kunt zeggen: ‘Ik
ben in harmonie met dit’, zoals ik zei: met de bloemen in de ruimte. En nu is
het dier van de ruimte in staat om op uw handen neer te zitten en te zeggen:
‘Deze boodschap is van haar.’ En dan kijkt u in de ogen van een vogel, met
de goddelijke kleuren omrand, een gewaad zoals de Albron zichzelf heeft
opgebouwd, en dan zegt het dier, tjilpend en zingend tot uw hart: ‘Aanvaard
mij’, en dan daalt ge af. Zeker, ge wordt als kleine kinderen. En dat kind-zijn
wil weer zeggen: u zult met een buigend gevoelsleven de wet beleven waarin
gij nu zijt gekomen.
Dat hebben zij daar kunnen aanvaarden, dat hebben zij in zich opgenomen, de mensen die vóór u op aarde hebben geleefd. De mens die u het leven
gaf, de mens die u een voetstap gaf, de mens die een weg heeft gebouwd
waarop gij zoudt gaan, de enige die door de Albron werd geschapen.
In de sferen van licht, in de zevende sfeer, op de Vierde Kosmische Graad,
op de Vijfde, op de Zesde en op de Zevende, dat de goddelijke Albron is,
hebben zij die wetten moeten ontleden. Zij hebben plaats moeten nemen in
de natuur, zij moesten dat één-zijn ondergaan. Zij hebben zich neergezet en
gevraagd: wat hebben wij te doen?
En toen kwam de meester – dat dan later de Messias, de Christus zou zijn
– tot het woord, de eenheid met Zijn Albron en kon Hij zeggen: ‘Wij hebben
op aarde waarlijk wijsheid gebracht. Wij hebben op aarde het begin gemaakt
voor een menselijk-ruimtelijk geloof. Maar we hebben de mens vastgeklonken aan iets dat – indien dit niet wordt verbroken – hij regelrecht in een
duisternis staat en zich er zelf niet van los kan maken, indien wij die middelen daar niet bouwen.’ En nu staat het Goddelijke gezag voor de menselijke
verdoemdheid, die er niet is.
Toen zei Christus: ‘Het is dringend noodzakelijk, wanneer Ik daar terugkeer, om met hen die Me zullen volgen deze wetten te bespreken.’
En toen Christus ... Daarvan vertelt uw Bijbel niets, want ze hebben de
woorden die Hij tot Zijn apostelen sprak niet kunnen opnemen. Dat bleef in
Johannes, dat was voor Petrus, Andreas en dat was voor de anderen. Maar
kunt gij dit aanvaarden dat de Christus hier tussen Galilea en de kleine lieflijke plaatsen die daar tot stand waren gebracht, Zijn wandeling vervolgt
over de aarde ... tussen rogge en de wetten van Moeder Natuur Zijn gang
voortzette en zich gereedmaakte om die mensheid op te vangen ... sprak over
die verdoemdheid?
De anderen zijn hier. U kunt Hem daar voor u zien, de Messias. Wandelende, kijkende naar de ruimte, het leven dat Hem aanschouwt, dat Hem
aanvaardt! Hij staat stil met Johannes ... Hij legt Zijn linkerhand op de
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schouders van Johannes; Johannes die kijkt.
Hij zegt: ‘Kijk, Johannes, gij zijt de gevoeligste. Kunt ge Mij aanvaarden?
Dit alles is openbaring, dit alles is evolutie. Zeer zeker ben Ik niet in staat
om deze wetten te verklaren; Mijn tijd, Mijn leven is te kort. Maar dat zullen
anderen doen. Johannes, Ik kom uit een bron waarmee Ik één ben. Ik kom
vanuit het Goddelijke gezag, de Goddelijke ontwaking. Ik heb God als vader
en als moeder leren kennen. Wij móésten beginnen om de mens een geloof
te schenken. Gij kent de geschiedenis van Mozes, ge weet hoe het Huis Israël
is ontstaan. Maar deze angst, de angst om het leven te mismaken, Johannes,
is opgebouwd, is opgestuwd. Dat heeft men bebeeld en vervormd, het is een
rijzige gestalte geworden en nu zit de mens aan ’n eeuwigdurende verdoemdheid vast. Ik zal niet in staat zijn om dat de mens weer af te nemen. Want
gij voelt wel, Johannes, Ik kan de eerste fundamenten slechts leggen voor het
goddelijke, uw vaderlijke evangelie. Ik kan alleen de nieuwe fundamenten
plaatsen. Maar de andere, die opstijgend een Tempel zullen vertegenwoordigen en optrekken, die fundamenten komen eerst in een later tijdperk; en zijn
wij teruggekeerd tot de sferen van licht, van liefde en leven, geluk, zaligheid
en rechtvaardigheid.’
Johannes kijkt ... De apostelen wachten daar. Petrus denkt: ‘Wat heeft de
meester nu weer?’
En wanneer de Christus tot Johannes zegt: ‘Vertel het aanstonds ... vertel
het eerst, Johannes, wanneer Ik er niet meer ben. Wanneer Mijn taak voorbij
is, vertel dan en leg dan óók de eerste fundamenten. Want kunt gij tot in
het goddelijke Al, het goddelijke bewustzijn, denken en voelen, kijken, hoe
de eerste werking is geboren? Hoe de eerste gedachten, vanuit de Albron
ontstaan en uitgezonden, zichzelf hebben kunnen verstoffelijken? Dat kunt
gij niet! Daarvoor hebt ge ruimten te overwinnen! Daarvoor zult gij zon,
maan en sterren in u op moeten nemen. Gij zult het leed, het gevoelsleven
van miljoenen mensen moeten dragen, wilt gij één-zijn met Mij en met Hem
waardoor wij zijn: de Vader in de hemel. Gij zult élke gedachte van die miljoenen mensen moeten opnemen en willen dragen, in uw hart sluiten. Eén
verkeerde gedachte en ge zinkt zelf terug en stemt u weer af op dat wat gij
niet meer wilt zijn en gij reeds hebt overwonnen, maar niettegenstaande dat
tóch weer terugvoert, omdat gij het verkeerd ziet en beleven wilt.’
En dan staat de Christus op de aarde met beide voeten en moet aanvaarden dat de mensheid in een duisternis is geplaatst. De mens zit vast aan
zijn angst. Aan zijn geloof? Jazeker! Men heeft het zo opgevoerd, zelf zo tot
de ruimte gebracht; dat hebben die meesters, dat hebben die kinderen, die
vaders en moeders niet bedoeld. Zij hebben alleen gezegd: ‘Wij zullen de
mensen angstig maken. Doe niet verkeerd, want gij breekt uzelf af! Wanneer
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gij daar en daarheen gaat en gij wilt dat leven zo aanvaarden en ondergaan,
dan bouwt u aan duistere machten en krachten. Maar wanneer ge daarvan
vrij wilt zijn en blijven, voer uzelf dan naar de ijle klanken, het timbre voor
de Almoeder. En dan zal elk woord bezielend zijn, uw leven vertolken, en de
zin, het gevoel en de ruimte afmaken, zodat gij nieuwe fundamenten hebt
gelegd.’ Maar dat hebben die mensen niet gekund.
Ik heb u duidelijk gemaakt dat men de mens ging beïnvloeden; alleen:
‘Doe dat niet’, en ‘láát dat’, want gij breekt u af. God zal u straffen. Ja,
natuurlijk straft de ruimte u. Natuurlijk, wanneer gij een mens vermoordt,
bewust in al zijn heilige zaken verkracht, bewust vernietigt door de praat die
gij van het leven hebt te zeggen. Dat ís die verdoemenis! Dat moest en dat
zou oplossen. Die angst heeft een figuur geschapen, is een muur geworden
die niet meer omver te werpen is, niet meer te overwinnen is. De mens heeft
het opgestuwd en bezield. De mens heeft er zelf vuur van gemaakt, omdat de
angst, het gevoel: doe dat niet, de Heer straft u en dan zijt gij eeuwigdurend
mismaakt.
In het begin – jazeker – vonden de meesters dat ontzagwekkend. Maar is
het niet droevig, is het niet verschrikkelijk dat ge de mens moet slaan, omdat
ge de mens zult bereiken? Omdat ge de mens wilt bereiken en wilt beschermen, moet ge hem slaan. Ja, met een zweep? Nee, met woorden: ‘Dat de
Heer straft u.’ En het is waarachtig waar dat de mens zelf voor zijn leven, zijn
maatschappij, zijn kerk, zijn godsdienst, zijn geloof een verdoemenis heeft
geschapen, die die meesters niet hebben gewild! Dát niet, dat zou het niet
zijn! Maar u ziet het: zowaar dat de roddel, de kletspraat van uw maatschappij mensen heeft gebrandstapeld die niets en niets hadden gedaan, mensen
hebben opgehangen voor het gezicht, het aangezicht van de wereld, van uw
maatschappij, mensen hebben gekerkerd, mensen levend hebben begraven.
Omdat één mens begon kwaad te spreken van die mens, heeft de massa zich
kunnen uitleven, omdat het dierlijk instinct ontwaakte.
En daar zijn nu de mensen uit de eerste, de tweede, de vierde, de vijfde en
de zevende sfeer, de Vierde, de Zesde, de Zevende Kosmische Graad. Al die
biljoenen cellen van God moeten nu aanvaarden dat de mens zichzelf in de
duisternis heeft getrapt. Er gingen tweeduizend jaar voorbij bijna en nóg –
hoe bestaat het, hoe is het mogelijk – na tweeduizend jaar aanvaardt men nog
verdoemenis, terwijl daarnaast een goddelijk fundament ligt dat zegt: ‘God
is een Vader van liefde!’
Hoe zijn die mensen tot die goddelijke bron, die liefde, dat licht, dat leven, die wijsheid, die persoonlijkheid gekomen? Naarmate zij de wetten, de
stelsels voor de ruimte gingen ontleden, gingen beleven, zagen zij: indien
wij goeddoen, indien wij één weg bewandelen, geen links, geen rechts, geen
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vooruit of achteruit, maar deze weg in de richting naar het goddelijke gezag,
liefhebbend, wel sprekend, harmonisch vader- en moederschap ondergaan,
gebeurt er met ons niets, niets, niets! Alleen geluk en zaligheid zult gij krijgen. Alleen de ruimte zal tot uzelf spreken: ‘Er gebeurt niets!’ Er kan niets
gebeuren.
Dat was de mystiek, dat was het gevoelsleven. Dat was de priester, de priesteres die zei: ‘Híj ... wie dat ook is daarboven en wie het ook is die men God,
die men Ra, die men Ré, die men Amon-Ré, die men Allah noemt. Wie dat
ook is ... wij hebben voor onszelf kunnen vaststellen, wij hebben voor onszelf
kunnen uitmaken, doordat wij de wetten zien, doordat we het leven hebben
kunnen bepeilen: Die is alleen licht, leven, vader- en moederschap, maar wil
liefde zijn!’
De enorme strijd die de meesters hebben gevoeld toen zij de zevende sfeer
betraden, de smarten die zij moesten opvangen, omdat zij zagen: ‘Mijn God,
mijn God, wat hebben wij gedaan?’ was zo afschrikwekkend, zo afschrikbarend en in geen vergelijk met hetgeen de Bijbelschrijvers later zouden voelen
en hadden te aanvaarden. De schrik sloeg hen in de ogen en ontnam hen het
universele licht. Zij konden niet meer zien, ze waren blind van smart, omdat
zij zagen en hadden te aanvaarden: mijn God, mijn God, wat hebben wij
gedaan? De mens gaven wij een woordje: wees toch zuiver, wees toch lief,
wees rechtvaardig, wees harmonisch. Wij hebben die massa angstig gemaakt
en nu is het verdoemenis!
Verdoemd te zijn, voor eeuwigdurend ... is waanzinnig!
Een gek in uw krankzinnigengesticht beleeft deze werkelijkheid niet eens.
U kunt nu doen wat u wilt; breekt u maar af, hoer en snoer en doe wat u wilt,
dat is niet zo erg als eeuwigdurend verdoemd te zijn. Beseft gij dan niet meer
als mens dat dát niet kan? Dat dát het aller ... uiteindelijke, het uiterste is als
een God van liefde tot ons spreekt? Mijn God ... Satan, verdwijn dan uit deze
ruimte, indien gij uw leven zo wilt slaan.
De meesters liepen daar waarlijk jaren en jaren, eeuwen liep de één na de
ander, de één liep de ander voorbij: ‘Ik heb het licht, ik heb het leven, ik heb
de liefde ... moet je dat zien, dáár, kijk eens even! Bent u gelukkig?’
In de eerste sfeer begint het, de mens wandelt ... ‘Ik ben lekker vrij, ik ben
heerlijk vrij van de aarde. Niemand kan mij meer iets doen, want ik heb de
aarde, ik heb alles beleefd. Ik heb met de aarde niets meer te maken. Ik ben
vrij, ik ben gelukkig. Wie doet mij wat? Ik heb licht, ik heb de bloemen, ik
heb de bomen, ik heb een eigen huis. Ik zet mij hier neer, ik concentreer mij
maar een klein beetje en daar komt een tempel om mij heen, met al de lieflijkheden die ik in mij voel. De kunst, de wetenschap, de wijsheid ziet gij aan
mijn muren hangen, en midden in mijn zaal, de zaal van liefde, daar zit ik,
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daar lig ik, omringd in een schone natuur, de orchideeën van de ruimte om
mij heen. Ik krijg kussen van lieflijkheid, van harmonie; de Moeder spreekt
tot mij. Maar ik ben niet gelukkig. Ik ben niet gelukkig! Waarom niet? Mijn
God, wat komt er op mij af, wat stormt er tot mijn leven? Waarom laat U de
mensen zingen en blij zijn? Hoe is het mogelijk, wat komt er tot mij? Mijn
God, ik ben straatarm in de eerste sfeer, ik heb niets.’ Een ander loopt daar,
kijkt naar de ruimte, heeft licht, heeft leven, heeft liefde. Maar dáár is iemand verdoemd, door u! Die zit daar vast. Die miljoenen hebben geen leven
meer; die zijn angstig. Angstig voor wat? Voor ‘de kist’, voor de dood die er
niet is, voor duizenden dingen meer, maar dat hebben wij te beleven. Geef de
mens iets in handen en zeg tegen de mens, zeg de ander weer: ‘Maak van dit
gedichtje nu een mooi vers, maak er dan een prachtige novelle en bespreek
en bevoel Moeder Natuur in al haar zaligheid, haar uiteindelijke wetten,
haar innerlijke wetten. Bespreek haar voor ziel, geest, leven en stof, en laat de
persoonlijkheid spelende het leven ondergaan, vertolken, zoals uw virtuozen
dat kunnen op de viool, op de piano, op de harp. Maak er een symfonie van,
maar vertolk daardoor dat er géén verdoemdheid is. Er is alleen leven, licht,
liefde, goddelijke zaligheid!’
Miljoenen mensen lopen daar en staan machteloos in de eerste sfeer, de
tweede. Heel die ruimten zijn gevuld door een machtige bezieling. De mens
is gereed, de mens kent zich nu. De ruimte is overwonnen, planeten en sterren dragen wij onder ons hart. Niemand kan ons iets meer vertellen, wij
hebben ons die wijsheid eigen gemaakt. Wij hebben de kringloop der aarde
volbracht, en nóg staan we in de verdoemdheid. Kunt u daar gelukkig zijn
als u weet dat u moeder bent en uw kind daar door die ellende verrekt,
neergeslagen wordt, geen licht in de ogen bezit, geen gevoel meer en telkens
daar neerligt en zingen moet, kreunen moet: ‘Doe niet verkeerd want gij
zijt verdoemd.’ Wat is dat voor een godheid, die daar een ruimte omspant,
die een goddelijke macht bezit, die Alwetend, Almachtig is? Heeft die nog
een verdoemdheid nodig? Heeft die een zwaard in Zijn handen – want verdoemdheid is scherper dan een snijdend zwaard – heeft die een zwaard nodig
in Zijn handen om Zijn kinderen, die in liefde door Zijn leven zijn gebaard,
te slaan, te vernietigen, te kraken, te onthalzen? Hang dat leven maar op,
knal het maar neer, leeft u maar uit, lieg maar raak indien u wilt; als er dan
toch verdoemdheid moet zijn, breek uw maatschappij maar af. Doe maar
mee aan leugen en bedrog, dat is immers niets in vergelijking met eeuwigdurende verdoemenis. Waarvoor leeft gij eigenlijk? Scheld elkaar maar uit,
besteel elkaar, onthals elkaar. Kleed elkaar maar uit, neem alles wat u hebt
van een ander, besmeur, bezoedel en mismaak elkaar maar. Verdoemenis? U
haalt het niet bij de verdoemenis.
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Een mens op aarde is bezig om zichzelf in het gareel te zetten voor de
goddelijke macht en Moeder Natuur. De mens is bezig om zichzelf op te
bouwen, tot de evolutie te brengen, te beschilderen, te bezielen, te bezingen,
te bedichten. Hij maakt voor zichzelf een machtig toneel en hij staat erbovenop en spreekt: ‘Ik zal zijn zoals Hij is en ik zal doen gelijk de klaarte ’t
ons heeft verteld. Ja, weet u, ik zal spreken gelijk de golven der oceanen, de
lichten der lichten. Ik zal zijn als een boom in de natuur, als een bron, als een
levensbron zal ik ’t leven bezielen. Ik dicht, ik speel, ik doe aan muziek, ik
doe aan kunst.’ Maar waaraan doet u eigenlijk als die verdoemdheid er toch
is en alles weer uit uw leven wegvaagt? Waar begint het begin en waar is het
einde? Waar begint God te denken? Vervloekt zijt Gij, de God van al het leven, indien er iets van U uitgaat waardoor Gij Uw kinderen, Uw levenslicht
slaat. Daarvoor staan meesters, daarvoor staan de sferen van licht, de miljoenen die zich los hebben gemaakt, vrij van Moeder Aarde en haar wetten,
die vanuit het oerwoud gingen naar het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan
geen rassen’ op rulof.nl). Die miljoenen levens hebben moeten aanvaarden
... die de duisternis hebben overwonnen, die eindelijk konden zeggen: ‘Mijn
God, mijn God, wat is het hier mooi, wat is het hier prachtig; ik beleef hier
de stilte’, maar daar ... maar dáár leven miljoenen mensen die zitten vast aan
een verdoemdheid die er niet bestaat.
Ja, ga maar even terug. Gaat u maar even terug, u allen. Dat hebben wij
klaargemaakt. Vervloekt zijn degenen die begonnen zijn om de mens een geloof te schenken. Mijn moeder krijg ik niet meer uit die verdoemdheid; mijn
vader heeft mijn kind vergeven, omdat dat kind niet in verdoemdheid kon
geloven, aan die machten en krachten gelooft dat kind niet meer. Mijn vader
zei: ‘Dan zal ik het zwaard der rechtvaardigheid over uw hoofd laten gaan’,
en hakte het hoofd van zijn kind af!
Miljoenen moorden zijn er door die vervloekte verdoemenis ontstaan, door
het protestantisme, het katholicisme. Ze hebben elkaar bevochten omdat die
verdoemdheid er is. Ze hebben elkaar afgemaakt, de volkeren der aarde, alléén voor dit stinkerige geloof, de bagger waarin gij zijt, want gij staat bovenop met een heilige uitstraling, een firmament hebt u van uzelf gemaakt.
Goud en edelgesteenten hangen aan uw lichaam, maar de verdoemdheid
staat onder u. En aanvaardt u dat, hebt u dat lief? Is dat alles wat u bezit?
U kunt niet denken, u kunt niet voelen. U kunt niet nietsdoen om de meesters te helpen opdat die verdoemdheid verdwijnt en een volk, deze mensheid
ontwaakt en evolueert naar het reine, bezielende licht! Ja ... Wanneer raakt ge
bezield? De smarten die in de sferen van licht worden beleefd en gevoeld, die
zijn oneindig diep. André heeft u eens verteld: ‘Ik heb met sferen, met eerste,
tweede, derde, vierde, heilige ruimten niets te maken, noch met liefde, noch
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met tweelingzielen. Ik wil véchten!’
De verdoemdheid is het, de mismaking op de aarde. Wij hebben geen tijd
voor dat genot om neer te zitten en in die ruimte te kijken. Wij hebben te
maken met het leven waartoe wij behoren, want dat leven moet ook van die
verdoemdheid los.
En zo spreekt God op dit ogenblik. Dat was Christus die tot Johannes
zei: ‘Ziet u, Johannes?’ Christus hield Johannes aan Zijn hart. De reine,
goddelijke bezieling, de Alwetendheid van Christus straalt door Johannes
heen en lopen hem de tranen over zijn wangen. ‘Schreit ge, Johannes? Dan
kan Ik aanvaarden dat Ik uw ziel waarlijk heb bezield.’ Maar wanneer er
geen ontroering had gekomen in Johannes, wanneer Petrus en die anderen
niet hadden gevraagd: ‘Wat zegt Hij nu, wat zegt Hij nu? Wat heeft Hij ons
te vertellen?’ dan waren deze niet gekraakt daar?! Daar lagen ze te kreunen,
kreunende, ze wilden Hem niet alleen laten staan. Johannes liepen de tranen
over de wangen, toen hij zag dat de massa werd gekerkerd.
‘Ja’, zei Christus, ‘dat is de verdoemdheid voor de massa, want de mens
verdoemt zich door één verkeerde gedachte.’ Nog erger, het wordt steeds inniger. Hij zegt: ‘Totdat wij’, zei Christus, ‘die verdoemdheid hebben opgelost, Johannes, dan leeft het nog in de ziel, in de geest en het leven en de
persoonlijkheid.’
Want elke verkeerde gedachte die de mens heeft gekregen doordat de Bijbel zo en zo werd geschreven – in disharmonie met de werkelijkheid, met de
natuurlijkheid, met de goddelijke waarachtigheid – is nu elke gedachte óók
een verdoemdheid, die verkeerd wordt bedacht, die disharmonisch wordt
gevoeld. Dat is een verdoemdheid voor de mens zelf. Dat is veel erger!
Wie van God het levensbeeld, het licht heeft gekregen ... wie zal God
als vader en moeder – dat hebben wij toch moeten aanvaarden – wie zal
God eíndelijk bezielen om die verdoemdheid van de aarde weg te nemen,
wíé? Wie moet dat zijn, wie begint er? Degene die begint zal bezwijken!
Wij zullen stapels, stapels, bérgen moeten opbouwen aan geluk, leven, liefde,
waarachtigheid om de mens een steun te geven, want er komen telkens weer
miljoenen bij, omdat die kerk er nog is, omdat die Bijbel er nog is, omdat het
protestantisme, gereformeerden, al die lagere instincten – hoort u het? – er
nog zijn, kunnen wij de mens niet omhoogtrekken om hem áchter, bovenop
die bergen het universele, waarachtige, goddelijke vergezicht te schenken.
U hebt geen vergezicht meer, u bent eigenlijk blind. U niet, ú aanvaardt
dat niet, maar de wereld is blind. De wereld heeft geen vergezicht meer, de
wereld heeft niets, niets, niets, niets. Dat is het bewustzijn van miljoenen
mensen, volkeren op aarde. De wereld, deze mensheid heeft niets. Bidt u
maar en zingt u maar; als u niet oplet en u doet iets verkeerds – één stap
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maar, ziet u? – dan bent u al weg. U komt nooit meer tot het leven, u hoeft
niets meer te doen, voelt u? Ik kom hier nog op terug aanstonds, ik zal de
maatschappij slaan. Ik zal ú slaan, ik zal u in de waarachtigheid plaatsen,
omdat er miljoenen zijn die van die verdoemdheid af willen, want zij beleven
de smart van hun kinderen.
Ik heb u eens verteld: wanneer gij de eerste sfeer zult betreden, gaat u daar
op uw lauweren rusten. U gaat heerlijk op een bankje in de natuur (zitten),
u kunt doen wat u wilt. U staat daar, u hangt daar maar, alles hoort u toe.
U doet niets meer, u bent er immers? U bent er? Maar wij hebben geleerd,
de mens die daar leeft heeft geleerd dat hij door de ruimte ging en dat al
het leven wat op de aarde is úw kinderen zijn. U bent de vader van miljoenen kinderen, en de moeder. En al bent u moeder, dan bent u het als man
ook. Daar leven miljoenen kinderen, dat is úw bloed, uw ziel, uw geest, uw
hersens zijn dat! En dat leven kan nog niet denken. Dat leven hebt gij te bezielen, te besturen, op te trekken, omdat gij zult dat leven universele hersens
schenken, opdat dat leven ontwaakt. Dat is de smart van Christus, dat is
Gethsemane, jazeker.
Ik moest er een einde aan maken verleden, maar we waren nog niet in Gethsemane, dat dacht u! Ik heb u er daar nog niet laten voelen wat de Christus
voelde toen Hij zei: ‘Mijn God, Mijn God, hebt Gij Mij verlaten?’– nee: ‘Mijn
God, Mijn God, hoe krijg Ik die verdoemdheid weg van de aarde?! Kunt gij
dan geen uur met Mij waken, kunt gij dan niet even luisteren, Petrus?’
Ja, Johannes schreide zich blind; hij ondergíng de Messias.
U zult het óók ondergaan, Gethsemane. En dan wanneer wij ons flink zijn
afgerammeld, wanneer zij ons machtige, universele, goddelijke kasteel, de
lichamelijke stelsels bont en blauw hebben geslagen, dan zult ge nog lachen,
glimlachen, omdat gij bereid zijt het kind van uw hart dat op aarde leeft, te
dragen, lief te hebben en in uw armen te nemen. Dan is er geen verkeerd
woord meer in u, dan zijn er geen verkeerde gedachten meer, dan zijt ge in
Gethsemane!
Straks, uw volgende lezing, maak u maar klaar voor uzelf, die heet: ‘Ik wil
zijn als Gethsemane’. Want dan liggen wij daar en zullen leren hoe wij hebben te bidden, hoe wij hebben te denken. Dan staan wij voor die miljoenen
die geen geluk kennen. Het goddelijke Al is niet gelukkig, want er is nog
altijd verdoemdheid op aarde. De geestelijke persoonlijkheid zal zich eerst
dan kunnen ontlasten, hij zal eerst dan een vlucht kunnen gaan ... nemen in
de ruimte en kunnen zeggen: ‘Nu vlieg ik, nu leef ik hier in mijzelf, nu ben
ik één met de ruimte. Nu is dát daar, die weeïgheid, die zwaarmoedigheid,
die angst, die smart is uit mij weg.’
Want de Christus kan toch niet gelukkig zijn dat daar Zijn leven op de
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brandstapel wordt gezet, dat Zijn leven daar wordt opgehangen, wordt vervloekt, wordt mismaakt, wordt bezoedeld? Dat kán Hij niet goedvinden,
géén God van liefde! Dat bestaat niet, dat zijn nonsens. Dat is aardse, menselijke kletspraat, dat is uw roddel! Gij hebt de God van al het leven mismaakt, bezoedeld en verkracht! Hoort u het, mensheid, wereld? Waar leeft
gij eigenlijk voor?
De bekrompenheid van een ‘kansel’, die daar staat met een zevenjarige studie, staat: ‘O ... en de Heer zal u beschermen.’ Haal die man van zijn kansel
vandaan en beplak de mens met voorzienigheid en stuurt hem de straat op,
opdat de mens ziet, hoort en weet: ‘Ik ben een onbewuste, verdoemdheid!’
Ja ... niet zo hard, stuur hem maar niet weer weg, want u bereikt nog niets.
Hij kan er niets aan doen, want er leven nog mensen in het oerwoud. Wij
hebben rekening te houden – zeggen de meesters – met het kind dat zijn
best doet. Het Jehova-bewustzijn rammelt zichzelf af, loopt langs de straat,
belt deur na deur aan: ‘Maak u gereed, want de wereld zal vergaan!’ Dat
kind hebben wij bezield, dat kind hebben wij de wetten, de geschriften in
handen gegeven. Wij zijn er zelf mee begonnen. En nu willen wij dat kind
een pak rammel geven? Nee, dat kan niet. Machteloosheid ... U kunt het
kind niet eens bij dat nekvelletje nemen en zeggen: schud het maar eens even
door elkaar. U vergrijpt u nu aan uzelf. Hoe kunt gij dit kind in lieflijkheid
bereiken?
De mens die de eerste sfeer heeft bereikt, snauwt, grauwt niet meer. Die
mens begrijpt alles; die vraagt niet, die vraagt niet: waarom maakt u die deur
open? Die begrijpt, die trapt geen stuk natuur het huis uit, die beledigt geen
bloem, geen dier, geen mens. Die mens is alvoelend, bewust, eerlijk, braaf,
zuiver, harmonisch. Die mens stráált, die mens voelt het getik van boven, dat
dan karma is – dat hebben wij u geleerd – dat stoffelijke narigheden zijn. Die
mens staat open en zegt: ‘Dank u, ik zal leren.’
Maar de mens leert niets. Alles wat narigheid is, moet de mens niet. De
mens gaat over zichzelf heen. De mens weet het beter dan Christus, de mens
weet het beter dan de meesters. ‘Meesters? Wat hebben meesters? Puh, ík ben
het! En dacht u dan dat ik dat niet kon? Zij hebben mij nog nooit alleen laten
staan op deze ruimte.’ Ja, dan bent u een dominee.
Meesters uit de zevende sfeer, meesters van de Vierde, de Vijfde en de
Zesde Kosmische Graad kreunen nu nog, liggen neergeknield, kreunend,
pijnigend, omdat zij die verdoemenis dragen. En wat kunt u? Wat bent u?
Wie zijt u? ...
Eén minuut stilte voor de Messias. Eén minuut te denken aan die goddelijke gelukzaligheid is meer waard dan diegene te bedenken en te bevoelen
die ge bewust hebt afgeslacht.
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Wanneer we hier gingen neerzitten om te zwijgen, om eindelijk eens aan
de ruimte af te vragen: laat ons de stilte van het universele hart beleven en
te ondergaan, was veel beter dan uzelf zo druk te maken om verdoemdheid.
Dat is de stap ..., die van Magere Hein, hoort u? Zo hebben mensen die
stap beleefd en moeten aanvaarden en dan zagen zij een zeis. Niet alleen dat
wij verdoemdheid hebben gebracht, maar de dood, die evolutie is, heeft men
een stuk hout met een gevaarlijk zwaard eraan in handen gegeven. En dan
gaan de hoofden van de mensen verdwijnen, zó in de grond. En wanneer
wij dan zeggen: het laatste oordeel heeft ook niets te betekenen, dat is zo’n
kermisspel, dat is belachelijk, daar moet u bovenop gaan staan met uw tamboerijnen. Speel nu maar, ga nu maar tekeer zo hard u wilt; dat is belachelijk.
Zoek maar een hoofd uit het prehistorische tijdperk en loop met een rib
van uw voorouders in uw arm en tracht ze nu maar eens in dit bouwwerkje
te plaatsen! Dat is zó belachelijk; maar de verdoemdheid is stralend-zielig,
pijnlijk, vergiftigend.
Máár ... Magere Hein is er: ‘Bent u klaar? Ik ben er!’
‘Nee! Laat me toch leven, laat mij toch nog eventjes ...’
Jazeker, híér is het leven. U had maar aan uzelf moeten denken. U had uw
leven maar anders moeten gebruiken. U had de ruimte moeten aanvaarden.
Waarom gaat ge niet doordenken, dat toch te bewijzen is?
Hier is uw Bijbel. Sla die boeken, sla die paar bladeren maar open en ga
naar het Nieuwe Testament, ga naar Christus, ga naar Gethsemane, ga naar
Golgotha! Waarom aanvaardt u het Oude Testament, een God van wraak? U
wilt niet denken, ziet u? U vertikt het om te denken. U blijft dat gekakel van
uw dominee, uw geestelijke aanvaarden? Uw vals gezang? Heremejee, mijn
ruimte, waarom doet gij het langer? Ik ga toch liever naar een reine, zuivere
sopraan en een alt. Waarom heeft God het kind, de moeder, die machtige
klanken geschonken en waarom moet ik naar uw eigen gedichtje gaan luisteren? Dacht u waarlijk dat de Christus dat wil?
In de reine betekenis voor de ruimte, de gelukzaligheid voor u op aarde,
leeft het nieuwe kind. Is de nieuwe geboorte voor elke gedachte, voor al het
gevoelsleven. Wórd moeder, maak u vrij van verdoemenis, aanvaard geen
Magere Hein met een zeis! Maar hij ís er ... u moet hem horen lopen.
Vandaag, op dit ogenblik, mijn zusters en broeders, elk ogenblik, elk ogenblik vragen mij de engelen uit de hemelen mij: ‘Meester Zelanus, wanneer
begint u aan ons gevoel? Wanneer neemt u de smarten weg die wij dragen,
de pijn die wij voelen?’ Ik ben het spreekorgaan voor miljoenen mensen voor
deze ruimte, waarvoor ik mezelf eigen mocht maken, ook André. Ik ben de
vertegenwoordiging van Judas, Caiphas, de Christus aan het kruis – u ook.
Wij judassen van deze wereld durfden het woord niet fatsoenlijk meer uit te
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spreken, omdat ge naast uw onwerkelijkheid staat. En dan zeggen de engelen: ‘Spreek eindelijk dan toch mijn naam uit, onze smart.’ Maar de meesters,
de Albron heeft mij opgedragen de eerste goddelijke wetten te verklaren. De
Albron heeft mij opgedragen om u mee te nemen naar Gethsemane, naar
Golgotha, opdat gij uzelf zult leren kennen. En eerst dan begrijpt ge waarvoor ge leeft en zult sterven.
Maar miljoenen mensen – zei ik u zo-even – miljoenen mensen sterven
er op deze seconde. En dan staat even zo vrolijk Magere Hein naast deze
kinderen van God en hakt bereidwillig, liefdevol ... met een heerlijke wartaal
maakt hij zich gereed. En eindelijk komt de slag, een gerochel: de mens is
niet meer.
Dat zou u wel willen, wereld! Dát zou u wel willen. De mensen, een goddelijk product, in de aarde stoppen, neerkwakken, laten verbeenderen, laten
mismaken, verrotten.
‘Nee! Lange Hendrik leeft nóg! Ook Peter Smaling met zijn mooie stem’,
zegt Jeus. ‘En daar is Fanny, en José ook. Maar met die heb ik niet meer te
maken, want ik wil werken. Ik heb geen tijd, ik heb een huishouden. Ik moet
dienen voor Crisje en de kinderen’, dat waren de jongens, ‘die moeten eten!’
Mensen, mensen van de aarde, de sferen van licht, u komt er nooit. Ook
al bent u met beide benen in die wereld, dan rent u er weer uit! U moet de
mens ... we worden akelig, we worden onwel van de mens die zich gelukkig
en bezielend, die zich geestelijk voelt. Daar worden wij onwel van, de mens
die durft te zeggen: ‘De Vader zal het mij wel zeggen.’
‘Vlieg, malariamug die u bent’, schreeuwt de natuur u toe, ‘wat verbeeldt
gij u toch?’ Er leven daar miljoenen die moeten hun harten vasthouden, of
die harten spatten uit elkaar door bezieling, door smart. Niet door hovaardij
en kletspraat en zwakte van persoonlijkheid, om te gaan neerzitten en OnzeLieve-Heer en de ruimte te dienen in uw huis, met uw kopje koffie en u al de
dingen die u hebt op aarde, neer te zitten en te praten hoe gij wel zijt, hoever
gij wel zijt gekomen.
De sferen van licht zijn leeg. Maria en Jozef, de vader en de moeder van
Christus schreien dag en nacht, omdat daar nog familie leeft van David.
De kinderen van (het Huis) Israël, dat bent ú! Dat zijn de miljoenen, dat is
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Amerika; ook Rusland, ook Adolf Hitler!
Die lijden, Maria en Jozef, afstammelingen van het Huis David. Ja, daar zitten ze, boven in de zaal; ú bent dat. U hebt geen smart, u kunt het hier nog
bereiken. Wanneer u de eerste sfeer hebt bereikt, dan kunt u niets meer, dan
staat u machteloos. Ook al bent u een meester, ook al bent u in de zevende
sfeer, ook al bent u in de Albron, ook al bent u Christus, dan vergrijpt gij u
niet meer aan vijf cent.
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André verlangt om de wereld een tempel te geven, de Universiteit van
Christus. Er is geen geld. ‘Nee’, zegt André.
Wat doet u daar, wat doet ge daar dan toch? Dag en nacht neerliggen,
uw leven versacherijnen, de Christus bewonderen? Maar, mijn God, mijn
God, zijt gij dan kleurenblind in de sferen van licht, op de Vierde Kosmische
Graad? Hebt gij uw levensaura bedroomd? Hebt gij daarvan een ruimte gemaakt, een tempel? Hebt gij de muziek, hebt gij de kunst, zijt gij tevreden?
Dan schei ik eruit!
‘Als het nog lang duurt’, zegt André, ‘ik wil die marteling niet langer meer.
U hebt mij te ver in het goddelijke ik gebracht. Wie zijt gij dan in vredesnaam,
meester Alcar, meester Cesarino, Ubronus, Damascus en Halve Maan, die
deze aarde besturen, die de mens door de oorlog brachten, die elk technisch
wonder gewikt en gewogen hebben; en nu weer de atoombom. Wie bent u?!
Ik ben het met dat eten, met dat drinken, met die bezieling, met die inspiratie van u, dat zegt mij niets meer, daarmee ben ik niet meer tevreden.’
En ik ook niet als meester Zelanus, noch meester Alcar. Wij willen meer!
Wij willen God zien, wij willen God beleven. Ik wil het Huis Israël opnieuw opbouwen, want die fundamenten die zijn gelegd, deugen niet. Daaraan vreet een goddelijke mier en die heet verdoemdheid. Die is niet wit, die
is niet zwart, maar is geelbruin en heeft alle kleuren van de ruimte. Dat is
het dierlijk instinct. Dat is gevoel, gevoel met een mes, met een dolk, met
een zwaard. Magere Hein leeft erin, ertussen en zit er bovenop en heeft een
kroon op zijn hoofd.
Hoort u het? Kwaad wordt de mens? Nee, gepakt van smart, gescheurd
vaneen, u wordt uiteengerafeld; uw borstkas springt uit elkaar van smart als
u de meesters ging zien, als u voor de voeten kon liggen van de heilige Maria
en Jozef, Golgotha, Gethsemane, de Bijbel.
Wij zijn niet wild, maar wij zijn krankzinnig van smart, omdat gij nog
altijd het leven, niet alleen wilt verdoemen door uw universiteiten, maar,
ook gij hier, ge mismaakt, ge slaat elke dag nog op het leven van God. Door
een woord dénkt ge dat ge niet slaat ... maar ge hebt de mens het licht reeds
ontnomen. Wanneer begint u werkelijk te denken, lief te hebben, het leven te
omranden en te dragen? Ja, waarheen? Kletspraat? Wilt u zeggen dat u God,
dat u Christus, dat u Gethsemane, dat u Golgotha liefhebt? Wilt u dat voor
uzelf wijsmaken? In de zevende sfeer durft men dat niet meer, noch op de
Vierde Kosmische Graad. In de Vijfde Kosmische Graad de smart stijgt nu;
niet het geluk, maar de smart! De pijnen stijgen naarmate gij hoger komt,
want gij gaat naar het leed van Christus.
Onduidelijk, onwaar? Begrijpt ge dit niet? Gá dan! Ga dan eindelijk weg
en luister niet langer meer naar mij, naar de ‘nonsens’. Ik wil uw afhangende
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gelaten, uw chagrijnig, afbrekend, mismakend gevoelsleven niet meer zien.
Ik wil de smarten, de lamlendigheid, de luizakkerij, ’t niet-willen, het vertikken om het geluk te aanvaarden voor de ruimte, en uzelf, uw huisgezin,
dat wil ik niet langer meer zien. Ik ben onwel van de maatschappij, van uw
mensheid, want in mij leeft waarlijke smart. Waarlijke pijnen doorkruisen
mijn zenuwstelsel en hameren op het gevoelsleven, maar de hersenen zeggen: beuk maar raak, ik zal me wel redden. Elke cel van dit organisme van
mij en van André staat open voor de lieflijkheid van de Messias en zal Hem
verdedigen. Verdedigen ... om die verdoemdheid te doen verdwijnen. Dat is
uw werk, dat is een taak voor de miljoenen mensen van deze wereld!
Mens, mens, verbeeld u toch niet dat ik het gevoel bezit, dat ik u iets geef.
Dacht u dan niet dat ik u volgde en dan niet zag dat gij toch niet gaat denken
in de goede richting? In de eerste plaats zult gij moeten gaan denken naar
de ruimte, naar Gethsemane, naar Maria en Jozef, naar de apostelen, Johannes, naar de sferen van licht, naar de zevende sfeer, naar de miljoenen die die
ruimte, die sfeer, dat stuk grond hebben bereikt. U dóét het niet! U kunt praten en praten en praten en de mensen bezielen: ‘O, wat was dat mooi, wat heb
ik vanmorgen weer genoten.’ Genóten? De duivel zal u halen met uw genot!
De smarten van Satan zult ge beleven wanneer u zegt: ‘Wat mooi was dat!’
Dan hebt gij noch dit, noch dat, níéts van al uw miljoenen eigenschappen en
karaktertrekken hebben een greintje gevoel van mij weggenomen, laat staan
van de ruimte, laat staan voor deze mensheid. U kijkt alleen en u voelt alleen
maar voor uzelf, uw naakte, kleine, menselijke ik.
Ik doe u niets, ik doe u heus niets, want ik ben angstig om u iets aan te
doen; wij zijn angstig om nog meer ellende te scheppen. Dacht u dat wij
in staat zouden zijn een mens neer te slaan terwijl wij zien dat er al zoveel
verdoemdheid is, dat er een Magere Hein staat, de dood met een zeis als een
vlammend zwaard? Wij kennen Gethsemane, wij kennen Golgotha, we trekken onze haren uit ons hoofd, wij halen het hart uit onze ribben en laten ons
bloed stromen voor uw ogen, want wij weten: aanstonds, wanneer gij de eerste sfeer betreedt dan aanvaardt ge – wij vertellen u dat nog niet eens – dan
aanvaardt ge uw geluk? Dat zou u wel willen! Nee, dan gaat gij ons helpen
dragen, ziet u? Dan gaat ge ons helpen dragen. Dan gaat ge ... dan gaat gij
zeggen wat de Christus tegen Johannes zei, waarvan ik u even het beeld gaf:
‘Johannes, het is niet dat wat wij op aarde hebben gebracht, maar de mens
heeft die angst vermiljoenvoudigd en heeft er een verdoemenis aan gemaakt.
En dat zijn kinderen van u, Johannes, van Mij en van Petrus en de anderen.
Hebt gij de sferen van licht gezien, hebt ge de meesters gezien? Kunt gij zeggen, Johannes – gij treedt zo nu en dan uit en ge hebt de hemelen mogen zien
– kunt gij zeggen dat er een meester in de eerste, de tweede, de derde sfeer
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gelukkig is? Dat deze gelukkig zijn? Dan zijn zij niet echt, dan zijn ze vals.’
Wij ontwikkelen u. Waarom beulen wij, beult de ruimte, gaf de Christus
zichzelf, beult een apostel zich af? Waarom liet Petrus zich, met een machtig
gevoelsleven en blije overgave zich slachten als een aards, stoffelijk varken?
Want dat is gedaan, men heeft hem ondersteboven geslacht. Waarom was hij
nog gelukkig? Omdat hij nu eindelijk het gevoel kreeg om te helpen kunnen
dragen. Dat is het. Dát is het!
Wanneer u de eerste sfeer betreedt ... Voelt u, dat zijn immers de boeken
van meester Alcar? Omdat u bang bent, angstig zijt om de waarheid te beluisteren, u kunt geen woord aanvaarden van meesters en u durft geen waarheid wanneer zij zeggen: ‘Sluit uw mond toch, wees toch hartelijk en lief.’
Zijt ge moeder, zijt ge vader ... u bent meisjes en kinderen, kleuters? Nee,
om de universele waarheid, nee! Gij zijt kinderen van één God en zult liefde
zijn. Waarom begint gij niet in liefde?
‘Een Blik in het Hiernamaals’ voert u naar de gelukzaligheid, nietwaar,
André? En dan eindelijk zegt meester Alcar: ‘O, het wordt zo mooi, het wordt
steeds mooier’, en André zakt in elkaar. En André bezweek, hij viel zijn meester om zijn hals; hij zegt: ‘Meester, ik hou het niet meer uit. O ... wat is dat ...’
“Op een berg, daar in de verte ... ziet André een majestueus gebouw met
een goddelijke uitstraling. De wegen gaan naar dit gebouw en hij zag gelukkige mensen in mooie gewaden gekleed.”
Heerlijk, hè? Voor u om te verzachten? Nee, dat zoudt gij wel willen. Dat is
alleen rustig, maar geschreven voor de kinderen van vier jaar die u nog bent,
om u gereed te maken, want wij weten immers: daarachter, achter die streep
daar, daar wordt het heilige ernst. U bent hier nog maar in de leukigheid,
in het vermaak, geestelijk vermaak; u tokkelt maar een beetje op uw harpje.
Maar daar wordt het ernst, want daar begint ge – dat is de eerste sfeer en
kom ik later op terug – daar begint gij om Christus, om de ruimte te helpen
dragen. Nu wordt het ernst, nu staat gij voor verdoemenis.
Nu denkt ge bezield te zijn? Die kruimels bezieling die in u ontwaken, die
kleine insecten? Waarom hebt gij de moed vandaan gehaald om hier neer te
gaan staan? Toen heb ik u achter uw schouders uitgelachen.
Ziet u, ik doe u niets, broeder B., maar ik laat u zien: ja, daar lopen ze.
Ik had u eraf moeten halen, ik had u als een vader voor uw broek moeten
geven. Wild zult ge zijn als het om uzelf gaat ... maar níét voor Christus, dan
hebben ze geen bezieling! Wanneer maakt gij uzelf kwaad, wanneer wordt
gij boos? Zoals André zegt: ‘Ga dan eens op uw hoofd staan voor Christus!’
U verkoopt kunsten, uw kunst, u balanceert iets uit waarvoor gij twintig
jaar nodig hebt. Maar dat is niet voor de Christus! U laat u slaan, u bent
een bokser, een atleet en u spiert uzelf. Ja, voor wat? Voor verdierlijking en
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verderf. Om u sterk te maken voor de eerste sfeer, de tweede, de derde, de
vierde? Schrik niet, hoor. Dat doet u niet, kan de mens niet. De mens kan
wel praten, de mens kan wel zingen ... vals. Het komt allemaal weer in orde?
Nee, dat komt niet in orde! Straks dan krijgen wij André terug. ‘André is
op de verkeerde weg?’ Nee, dat was niet zo. Maar gij, huichelaars, gij die op
de verdoemenis staat, want gij hebt niet alleen Christus, niet André, niet
mij, niet de leer van de meesters, niet alleen Gethsemane opnieuw gekild
en Golgotha, maar gij zat in het levende hart van de Messias. Vertel dát
maar! Wij houden niet meer van schurftige honden, want het gaat nu om
een schurftig mens en heeft méér betekenis, en de schurft is niet zo erg, de
pest, de cholera, de melaatsheid is niet zo erg, mijn zusters en broeders, als
de levende verdoemdheid, de eeuwigdurende mismaking van een God, die
alleen liefde is ...
Als ik me laat gaan, dan zink ik weg.
Daar staan ze. Ja, omdat ge het hof van Eden ... hebben wij verklaard,
hebben wij verkláárd, hier! Ik heb geschreid, de hemelen hebben geschreid
... Ook dat nog! Het hof van Eden hebben ze ruw uit de grond getrokken nu
we, eventjes maar, heengingen en begon het levende beeld van de Messias,
Johannes, Petrus, Paulus, Maria en Jozef en heel deze mensheid opnieuw af
te slachten, want zij hadden dorst, deze leeuwinnen en leeuwen! Een leeuw
in het oerwoud, een tijgerin die over haar kinderen waakt, doet dat niet eens.
Ja ... waarheen voert ons de verdoemdheid? Wanneer wilt gij beginnen?
Gij mismaakt uzelf. Maar dat hou ik vast tot de volgende zitting, want dan
liggen wij neergeknield in Gethsemane en maken we een wandeling over de
aarde, want wij komen nu zover.
Huichelaars die ge zijt, wanneer ge staat te schreeuwen op uw kansels dat
de God verdoemt: ‘Doe dat niet, dat is een zonde!’ Er zijn geen zonden, er is
geen mismaking, geen afbraak, geen vernietiging, geen zwakte van persoonlijkheid. Alles is evolutie. Evolutie!
Wij kunnen u opvangen en opnieuw aan het ruimtelijke hart drukken,
omdat wij de waarheid vertegenwoordigen, omdat wij bezielend zijn en de
God van al het leven tot onze levens zal spreken. U wacht op een woord?
Wacht liever op stilte. Dan draait gij niet meer in uw stoel, dan hebt gij
niets meer met stoffelijke stelsels te maken. U kunt zich de ruimte niet, de
maatschappij niet, niet eens overgeven. Ik sla uw handen van uw gelaat, om
eindelijk eens in de nuchterheid, in eerbied neer te gaan zitten en de God van
al het leven te danken.
Wat moeten wij met de wereld, wat moest Christus met de mensheid, en
wat moesten de apostelen met hun taak beginnen, toen zij voor die eeuwige
verdoemdheid stonden? ‘Mijn God, mijn God, hoe hebben wij het leven mis198

maakt.’
En nu zijn er anderen gekomen om u los te maken van de verdoemdheid,
maar ook los te maken van uw eigen hardheid, want elk woord is verdoemend voor een tijd. U zult nooit meer aan hardheid, aan bedrog, mismaking, jaloersheid, of wat het ook is, al die verkeerde eigenschappen en karaktertrekken moeten denken. Gij zult elke gedachte lieflijkheid moeten geven,
ruimte – in tijd en ruimte – en dan begint uw parapsychologisch onderzoek:
wie ben ik?
Wij hebben eerbied, de ruimte heeft eerbied voor de mens die eindelijk
het gevoel heeft gekregen: ik begin. Zet uw schouders onder deze wijsheid,
mijn broeder B., maar doe het niet te vlug. Daar zitten miljoenen meesters
en kunnen niets doen, moeten afwachten, moeten wachten op wat ik doe, ík.
U kunt mij meester noemen, maar u kunt mij veel méér en dieper bereiken.
En dan zult gij die meesterlijke krachten ondergaan, die lieflijk zijn en die uw
leven opvangen, wanneer u waarlijk begint, wanneer u moeder wordt, vader
wordt, broer, vriend, zuster, broeder.
Elkeen heeft te zorgen voor het eigen recht. Elkeen moet zorgen om zijn
taak waarin u nu bent, af te maken en geen nieuwe ellende te scheppen. Dat
verwachten wij van u niet meer. U schrikt van niets; u leeft en aanvaardt voor
nu – ik zal die morgen afsluiten – u neemt van nu af aan de heilige begeerte
in u, dat gij alles en alles zult doen om de harmonie voor woord, wet en
maatschappij te ondergaan. Want dat zijn de stelsels van Socrates, daarvoor
heeft de mens Socrates zijn gifbeker moeten nemen. Toen hij zei: ‘Ja, maar er
is veel meer. De mens is dit, de mens is zo, de mens is ruimte’, toen zette dat
ongelukkige kind dat weer aan de verdoemdheid vastzit – praat ik nonsens?
– die weer aan de verdoemdheid vastzit, zette Socrates zijn gifbeker voor.
Galilei werd door het pauselijk, katholieke, bewuste gezag in z’n kerker gesmeten omdat hij zei: ‘De aarde draait om de zon.’ Weer zo’n gifbeker, omdat
de verdoemdheid er is. Onwaarheid, wereld? Vertel ik u nonsens? Waarom
heeft men Galilei gebroken, waarom heeft men Galilei geknecht? Waarom
heeft men hem zijn taak uit zijn handen geslagen?
Wanneer men een geestelijke spreekt en u zegt: ‘Wat wilt u?’
‘Ja, u moet naar de kerk terug.’
‘Zo ... moeten wij naar de kerk terug?’
‘U bent nog een gedoopt katholiek?’
‘Zó ... ja, dat is goed.’
Maar wanneer u dat kind voor u zegt, dat kind, voor de heilige moeder
– en in ‘De Kosmologie’ heb ik geschreven, uit naam van Christus: ‘Die
kerk van u, die katholiek is’, en als u dan ook katholiek bent geweest dan
schrikt u dan maar, vanmorgen, dan bent u er ineens en voorgoed af, ‘dat is
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een geestelijke hoer.’ Ja, als zij moeder is met een goddelijke liefde in haar,
waarom zette zij dan de kinderen op de brandstapel? Waarom ontnam zij,
deze moeder, die kerkelijke moeder, het levenslicht van Galilei en Socrates
en miljoenen anderen die de brandstapels hebben moeten aanvaarden? Ze
was veel mínder dan een slet! Een slet komt tot ontwaking en heeft nog lief,
maar zíj gaat bewúst door en verder. En dat behangt zich met edelstenen en
gewaden. Eén voor één komen deze kindertjes naar omhoog en dan worden
zij afgetakeld. Dan staan zij voor de smarten van satan, dan staan zij voor de
ellende die de Christus heeft te aanvaarden; nú! En waarvan gij niet af kunt,
want telkens wéér slaat gij het levenslicht van God, het nieuwe licht, midden
in het gelaat. En dan denkt gij dat door uw geroddel, uw zwakte te mismaken?! Nóg leven wij in deze tijd, nog bent u niet anders. Hebt u het gehoord?
Vertel het aan uw andere zusters en broeders: een goddelijke moeder verhoert
zichzelf niet, die is alleen maar liefde. Want de kerk, als u daar aan meedoet
en u wordt een kardinaal en een paus en u zet als kardinaal uw stempel, uw
handtekening onder dat doodvonnis, dan verkracht u die moeder, dan bent
u des duivels.
‘Ja’, zegt de geestelijke, ‘het waren er maar tien. Wij hebben er maar tien
op de brandstapel gezet, meer niet.’ Nee, het waren er tien miljoen! Tien miljoen mannen en vrouwen, kinderen nog, werden er gebrandstapeld. Jeanne
d’Arc is uw voorbeeld, ook al vocht dat kind voor een melaatse, voor een
tierlantijn. Haar God was maar een tierlantijn, een kermisklant, want ze
werd van voren, van achteren, links en rechts werd Jeanne d’Arc bedrogen.
En de meester die haar heeft bezield, die wás er niet. Er was geen Messias in
de ruimte te zien voor Jeanne d’Arc! Dat was haar kerks geloof, haar gevoel
van vroeger; toen was zij non en zat ze ook aan die kerk vast. En nu wilde ze
voor de Messias, voor de God van al het leven dacht ze bezield was. De duivel
zat daarachter! Maak daar maar een film van en ga dan maar beleven, dan
weet u hoe een God van al het leven Zijn kinderen zal bezielen, maar niet tot
de mismaking. Een God heeft u niet nodig om op een brandstapel te gaan
staan, daar bent u te kinds voor.
Ik heb het tegen de wereld, hoor, ik heb het niet tegen u. Maar indien u
wilt, stop uw zakken ervan vol. U draagt zulke grote tassen. Maak van uw
hart zo’n buidel en leg alles in dat hartje en begin van nu af aan eens te leren
lopen. Word Jeanne d’Arc, maar niet ... maar speel niet voor gelovige, speel
niet voor medium, noch voor Galilei, noch voor Jeanne d’Arc. Kom eerst bij
ons.
Er zijn meer van deze verwaasden geweest die heilige en machtige ‘gezichten’ zagen, maar die namen het zwaard niet, die gingen de leeuwenkuil
in. Die waren echt, die hadden alleen het kruis lief. De mens die liefheeft,
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die mismaakt niet meer. Die wil met brandstapels, met geharnaste gevoelsuitdijingen niet meer te maken hebben. Die krijgen geen zwart of wit ros
onder zichzelf, maar krijgen de ‘vleugelen’ van de ruimte. Die zitten neer op
een machtig dier, maar dat dier is geestelijk bezield en draagt een arendskop
gelijk de Piramide van Gizeh is, die voor u mensen is gebouwd en werd opgetrokken voor de gelukzaligheid van later. ... (niet te verstaan) Konden wij
maar doorgaan u de wetten te verklaren, om u hand in hand mee te nemen,
uw werkelijke hand te voelen als man en vrouw, vader en moeder. Maar wij
komen terug; maakt u gereed, mijn kinderen. Schreeuw het deze morgen
eens uit! Geef niet mij en niet André, wij willen met uw loflijkheden, met uw
goeiigheden niet meer te maken hebben, André ook niet. Vandaag worden
wij aanvaard en zijn we engelen en meesters, vandaag krijgen we door u –
we hebben dat reeds moeten aanvaarden – een wit gewaad om onze nek en
morgen worden wij door u onthalsd ... Maar we zijn er nog! Maar waar zijn
die geweldenaars, die bewusten van geest, die deze franjes uitdelen? Waarom
steken zij zelf geen pluimen op hun hoeden ... kinderen van God?
Als gij waarlijk liefde in u hebt, zeg dan dat ik ongelijk heb, val mij dan
aan. Maar dat kunt ge en durft ge niet eens, omdat er geen fundamentje van
u overblijft. Maar ik stuur u niet weg. De God van al het leven zegt: ‘Gij zijt
universeel diep.’ Ge maakt deel uit van Zijn leven. Gij zijt leven, licht, vader
en moeder, ge zijt alles. Gij zijt vonken! Nee, gij zijt Goden. Het doet er niet
toe wie u nog bent, het doet er niet toe hoe u spreekt en wie u aanvalt. Láát
dat in het vervolg en gij legt het eerste fundament voor de sferen van licht,
voor uw Gethsemane, voor uw Golgotha, uw vaart, uw reis terug naar het
goddelijke Al, waar gij de Albron zult vertegenwoordigen. Gij zijt Goden!
Vandaag krijgt de mens zijn alles, zijn liefde, en morgen wordt ge mismaakt. Maar onthoud dit, voor uw toekomst en voor het verleden: wij laten
ons noch (niet) in ‘de kist’ terugvoeren van de dood. Wij laten ons niet mismaken door uw gepraat, er is al narigheid genoeg. Over onze lippen hoort u
niets, wij hebben u lief, lief, lief! Lief hebben wij u, de wereld en deze mensheid! Maar wij laten ons ook niet opvoeren en ons op uw kerktorens plaatsen,
want morgen gunt gij ons dat levenslicht en die ruimte niet en kiepelt gij
ons er toch weer af. En dat weten wij. Wij willen geen dank, we willen geen
gevoel; wij willen niets, maar we dragen de smarten voor deze mensheid. Wij
zijn dankbaar dat gij hier zijt en neerzit en naar de meesters wilt luisteren en
ik zeg het u, dat kunt gij aanvaarden en zal dan voor nu, voor deze morgen
mijn laatste woord zijn, met de veronderstelling, de stuwing, de inspiratie
erbij dat gij u gereedmaakt voor Gethsemane aanstonds. De Christus was
in uw midden. Voor nu, voor eeuwigdurend, indien gij ... Nú is Hij hier, nu
zijn de engelen hier, de meesters van het licht en de ruimte! Aan u om nu het
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levenslicht, deze goddelijke wijsheid, dit ontzag, deze bloedende, bezielende,
stuwende kracht voor uzelf, voor uw vader- en moederschap en voor uw kinderen en uw maatschappij te behouden en in uw harten te sluiten. Van nu af
aan gaat gij onder goddelijk gezag. De engelen zullen nieuwsgierig zijn voor
hoelang. Aan u om daarvoor de eerste fundamenten te leggen. Gij bouwt niet
voor een vreemde wereld, maar gij bouwt aan uw goddelijke werkelijkheid.
Gij bouwt voor ziel, voor geest, maar voor uw goddelijke persoonlijkheid, die
eens zal stralen, die eens de Alwetendheid bezit en vertegenwoordigt.
Mijn Goden, tot zover.
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De mens en Gethsemane
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. Wij gaan vanmorgen vanuit de
sferen van licht, vanuit de ruimte naar Gethsemane. Ik wil u vanmorgen verklaren wat ge eigenlijk zult doen wanneer Gethsemane tot uw leven spreekt.
We hebben een lange weg afgelegd. We kwamen voor ernstige problemen
te staan, wellicht bent u er even van geschrokken. Het gaat mij niet, en niemand in onze wereld, om de mens maar een pak slaag te geven, daar bereiken
wij toch niets mee. Maar zo nu en dan gaat het er ons om om u even wakker
te schudden. Méér is er niet.
En wanneer wij dan vanuit de ruimte een reis naar de aarde beleven, wanneer we die reis beleven en voor ziel, geest en stof komen te staan ... wanneer
we iets van de werkelijkheid willen aanvoelen waardoor de Messias naar de
aarde kwam, dan begint het innerlijke leven eindelijk te dénken. Ja, wanneer
begint gij als mens op aarde te denken? Voor wát? De mens schrikt indien wij
de persoonlijkheid even oplichten, even dat gevoelsleven aanraken. O, mijn
hemel en mijn God, dan kermt het innerlijke leven reeds en is het angstig
om te luisteren, om te aanvaarden. Hebt ge de boeken ‘Zij die terugkeerden
uit de dood’ in uw hart opgenomen, of zijn dat allemaal maar verhaaltjes?
Het gaat er ons niet om – niemand in de ruimte onder die miljoenen die
de kringloop der aarde reeds hebben volbracht – om de mens te kraken. Het
gaat er alleen over om nu door de verdoemdheid, die we uit uw leven verbannen, om daar iets anders voor in de plaats te zetten, waardoor ge nieuwe
fundamenten ontvangt, nieuw gevoel, nieuw leven, nieuw bewustzijn en dan
eindelijk begint om alles eens te aanvaarden en voor uw eigen leven te ontleden. Wanneer die ontleding niet begint, dan bent u ook niet bezig om te
denken.
U hebt zo ontzagwekkend veel bewijzen ontvangen, de menselijke geschiedenis is erdoor opgebouwd. Socrates en vele anderen gaven hun levens voor
ú, uw maatschappij, uw denken en voelen, voor uw ziel, geest en ruimte! En
wat is ervan overgebleven?
Gethsemane ... wanneer u daarin afdaalt, wanneer u een wandeling maakt
over de aarde, dan spreekt Gethsemane ... Gethsemane tot uw leven. En dan
is er niets meer op de weg die u te bewandelen heeft en u ontmoet, dat niet
met uw leven heeft te maken. Alles wat u ziet dat is door uw persoonlijkheid,
uw stoffelijke uitdijingswetten ontstaan, omdat ge de ruimte, God vanuit de
Albron hebt ontvangen.
Wij gaan vanmorgen schoorvoetend verder en dan liggen wij wellicht
neergeknield, dáár in deze ruimte om de stilte van Gethsemane te onder203

gaan. Waarlijk, nu staan we voor de reine, zuivere stilte die ook de Albron
bezit en waardoor de God van al het leven zich heeft gemanifesteerd en door
Christus, vanzelfsprekend, naar de aarde werd gebracht.
Het moet u nu wel duidelijk zijn dat de sferen van licht zijn opgebouwd
door reëel altruïstisch denken en voelen. Ik heb u verschillende mogelijkheden en fundamenten voor u neergelegd, opgebouwd, niet alleen voor stof,
maar voor ziel en geest. Ik heb u de sferen aangetoond, het licht vanuit de
ruimte hebben wij aanvaard. Wij hebben gezien hoe één voor één de werelden door die verstoffelijking naar de menselijke evolutie gingen, van planeet
tot planeet en eindelijk hadden wij de kringloop der aarde volbracht.
En nu gaan we verder. We gaan door de sferen van licht, we gaan door de
Vierde, de Vijfde en de Zesde Kosmische Graad en vanuit het Al komen wij
naar Gethsemane terug om een taak voor de aarde te volbrengen, iets voor
deze mensheid te doen. Gethsemane wil zeggen: te leren denken, te mediteren, u gereedmaken voor de volgende stap, de taak die u in uw eigen handen
hebt genomen. En dat was voor Christus het korte oponthoud, het neerliggen en het denken: wat zal er geschieden? Nee ... hóé zal Ik zijn?!
Het is heus, het is zeer zeker geen kleinigheid geweest wat door de Christus heenging toen Hij daar neerlag ... en daarginds Zijn apostelen, om even
voor Hem te waken, om Hem even te dienen, te helpen en te steunen. Om
Hem te helpen dragen, voor hetgeen Hij vanuit het goddelijke Al door Zijn
Vader gekregen heeft, heeft opgebouwd om dit aan de mensheid gezamenlijk
te schenken.
Vanzelfsprekend ligt hiernaast dat de Christus, de Messias Zijn apostelen
niet nodig heeft gehad om Hem te helpen dragen; dat moet Hij alléén doen.
En aanstonds wordt ons duidelijk dat wij ook elke graad, iedere levenswet,
elk woord en iedere gedachte zélf tot de evolutie hebben te voeren. Wij krijgen niets cadeau, omdat wij alles bezitten! Wij hebben alles, doordat wij
mens zijn geworden, vanuit de Albron ontvangen. En wat wil dit allemaal
zeggen?
De angst die de mens heeft om zichzelf te openen, dat is waarlijk ontzagwekkend droevig. De mens met zijn bezit, wáár hij zich ook bevindt. Bevoel
de mens eens, volg die persoonlijkheid eens en raak die persoonlijkheid, die
wereld eens even aan. Betast die ziel, die geest en dan moet u eens kijken
hóé onbarmhartig, zielig die persoonlijkheid zich laat zien als u maar even
over dat leven heen waait en iets van de fundamenten die ze niet bezitten,
raakt. Want deze schijngestalte is niet van plan om Gethsemane in te gaan,
laat staan aanstonds Golgotha te betreden – dat u en mij en iedereen wacht.
Ja, het is geen kunst om naar de aarde af te dalen wanneer deze mensheid
gereed ís. Dan heeft men geen woord, geen boek, geen kunst meer nodig,
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dan is alles in harmonie gekomen. Maar het gaat er nu om, om deze tijd,
om de mensheid naar die geestelijke evolutie op te stuwen. Daarvoor kwam
Christus, daarvoor heeft elk mens zijn leven nog ingezet. Aanstonds is dat
niet meer nodig. U hoeft in de eerste sfeer niet achter een persoonlijkheid aan
te draven, te stuwen, te praten, te bezielen. Dat is voorbij, dat gaat vanzelf.
Dat komt uit u, dat wíl men, maar dan in de goede richting.
Gethsemane wil zeggen – hier is dat, dit hof waarin gij zijt –: elke gedachte
moet ge nu naar de ruimte sturen, in harmonie brengen met leven en dood,
met ziel, geest en stof, met uw wedergeboorte, met vader- en moederschap
en duizenden dingen, wetten en problemen meer. Gethsemane wil u voeren
naar de stilte, naar de meditatie. Dat Gethsemane dat is een bewustwording,
dat is een aanvoelen, dat is een denken in de goede richting en in de waarachtige betekenis van het woord. Gethsemane wil zeggen: ik wíl waarachtig
zijn, ik kén mijzelf reeds, want ik wíl, ik weet wat ik doe.
Daar komt niemand in – en die had Christus ook niet aanvaard – die vandaag hallelujah schreeuwt en u morgen en de wereld en God en Christus en
de meesters weer voor demonen uitmaakt. Dat bestáát daar niet meer.
Wij willen ... de ruimte, de liefde, de rechtvaardigheid, de harmonie,
Christus, God, de Albron wil met die gevoelsgraden niet eens te maken hebben. Wij trappen die levens niet weg, maar Gethsemane zegt: ‘Wat doet gij
hier? Eruit ... eruít!’
Jazeker, zoudt ge met modder aan uw schoenen, onvoorbereid zoudt ge
Gethsemane willen beleven? En Gethsemane is de eerste sfeer. Wie Gethsemane niet heeft beleefd, betreedt geen eerste sfeer. Want Gethsemane is het
álles aanvaarden, is het alles in u opnemen wat de Christus heeft gebracht,
wat de Christus heeft bedoeld, waarvoor Hij naar de aarde kwam. Gethsemane betekent de mensheid aanvaarden. Voor Gethsemane is er ook geen
dood meer, er is daarin alleen leven, hartelijkheid, welwillendheid en zuiver
denken en voelen. In Gethsemane wordt u niet afgeblaft. In Gethsemane
staat u voor de wetten; die zijn zeer zeker niet zo eenvoudig, want wanneer
beleeft ge de werkelijkheid? Wanneer kunt ge zeggen: vandaag ben ik waarachtig?
En nu gaat u maar eens voor uzelf na hoe wij deze wetten in ons op kunnen nemen en wat u ervan bezit. Het gaat er mij alleen maar om u duidelijk
te maken dat u in dit leven Gethsemane hebt te overwinnen. En dáárin
leefde de Christus ...
De apostelen zijn hier en wachten af en zij weten niet wat met ... wat met
de meester begint ... wat de meester doet.
De telepathische eenheid van gevoel tot gevoel, die bezit alleen Johannes,
een enkeling. Hij heeft enkele voelhorens en kan zich op het leven van de
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Messias, de Christus, afstemmen.
En dan lig je daar ook neer en dan ga je denken. Dan ga je in de eerste
plaats denken: mens, mens, mens ... wat kan ik voor u doen?
Zeer zeker zijn er sekten ontstaan en hierdoor heeft het oude Egypte zichzelf opgebouwd, heeft zich een persoonlijkheid gegeven. De godin van Isis
trad naar voren door het denken: wat kan ik voor u doen? Wat kan ik u
vanmorgen schenken, wat kan ik u vandaag brengen? Kan ik u terugvoeren
naar de wetten waardoor we zijn geboren?
En daar lag de Christus. Hij maakt zich gereed om leven en dood te ondergaan. Hij weet: aanstonds slacht men Hem af. Maar wat kan Hem dat
schelen?
Aanstonds voert men Hem naar de beulen van deze mensheid. De ene
mens neemt een zweep in zijn handen en slaat erop los. Een scheldpartij heeft
niets te betekenen, thans worden de lichamelijke stelsels van deze Tempel
gekraakt.
En daar zit nu een Goddelijke Persoonlijkheid ... Die aanvaardt dit pak
slaag. Als u de smarten van de Messias hebt kunnen aanvoelen, wanneer u
maar even in deze wereld gaat, dan deinst uw persoonlijkheid terug door het
geweld dat de maatschappij, ook in uw beleven nog aanwezig is.
Die ontzagwekkende eenvoud van de Messias, de Christus ... Daar neer te
zitten en het pak slaag, de enorme stoffelijke geseling te aanvaarden en niets
te zeggen ... Dankbaar neer te zitten, met een gevoelskracht die zegt: sla Mij
maar, Ik doe u toch niks terug. Want Ik heb geen gevoel meer ... om boos te
zijn, het doet Me alleen maar pijn. Ontzagwekkende smarten krijg Ik nu u
in staat bent om die gesel op te nemen, in uw handen te drukken en Mij af
te rammelen.
Dat zijn de eerste schreden die we in ons moeten opnemen, willen wij
gereed zijn om Gethsemane te betreden. Want Gethsemane wil zeggen: meditatie, het afmaken van een gedachte, het afmaken van een woord. Voor
Gethsemane is álles liefde en geluk, harmonie, rechtvaardigheid. In Gethsemane kunt u niet komen met voorbedachte gevoelens, met uw lange gezichten. Daarin is de mens gelukkig. De mens heeft tijd te kort om te denken
en te voelen, te werken voor de ruimte, voor de maatschappij; Gethsemane
voert de mens tot het hart van deze persoonlijkheid en zegt: wat kan ik voor
u doen?
Hierin heeft elk kind van God z’n uren volbracht voordat dit leven de
eerste geestelijke hemel kon betreden. Elk mens van de aarde die een klein
beetje gevoel bezit en de eerste sfeer als het ware reeds in zich kan opnemen
op afstand, die gaat terug naar de aarde en kwakt zich daar neer, in Gethsemane. En nu beginnen wij te denken, los van de maatschappij, want hier
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deugt er niets. Heel de maatschappij, de persoonlijkheid die mensheid heet,
hééft nog geen waarachtigheid, aanvaard dit. Zolang de Bijbel, zolang de
mensheid verdoemenis ... – dat heb ik u verklaard, ik heb u tot die strengheid, tot die plichtsbetrachting gevoerd – zolang deze mensheid een God van
liefde niet kan begrijpen, niet wil aanvaarden, dan heeft deze mensheid nog
geen realiteitsbezit en hoeft ge als mens, als geleerde, als moeder en als vader
deze mensheid niet naar Gethsemane te slepen. Dat is alleen maar gepraat in
een lege ruimte, waar niets aanwezig is, alleen het onbewuste gevoel van de
massa, die u niet kunt betasten, die hoort u niet eens! Want eerst dan zal Gethsemane u ontvangen en aanvaarden, u kunnen beluisteren – Gethsemane
beluistert u, dat is een persoonlijkheid, want daarin leeft de God van al het
leven – wanneer ge de waarachtigheid beleeft.
En nu: wat hebben wij voor waarachtigs in ons? Waarom gaat het, waarom
leeft ge en waarvoor zult ge nu eigenlijk dienen? Wanneer wij vanuit de astrale wereld Gethsemane betreden, dan doen we dat schoorvoetend. Maar
u moet eens kijken hoeveel mensen daar binnenvliegen en op de eerste rij
willen plaatsnemen, daar juist waar dan de Christus heeft gebeden. Juist
dáár op die plek, die zo angstvallig rein, zo onmetelijk diep is, daar wil de
mens onmiddellijk naartoe. De mens gaat onmiddellijk op de eerste plaats
zitten, hij wil in de schaduw staan van de Messias. De goed denkende mens,
de mens die voelt waarheen het gaat, die kunt u daarginds vinden tussen de
bomen en de bloemen, of onder de grond. Hij heeft niets, maar hij durft nog
niet naar de werkelijkheid te gaan. Hij zegt: ‘Ben ik wel gereed?’
En nu krijgt u, vanzelfsprekend, wanneer u de stoffelijke stelsels, de wereld
hebt verlaten, krijgt u: wat heb ik hier gedaan, waarvoor leef ik en waarom
ga ik nu dienen? Dat vraagt zich elkeen af.
En nu kunt u daar in de omgeving van Jeruzalem – maar vanuit onze
wereld – kunt u miljoenen zielen, vaders en moeders vinden die zich gereedmaken om Gethsemane te beleven. En nu moet u eens kijken, nu gaat u iets
aanvoelen van werkelijkheden. U gaat thans begrijpen hoe ontzagwekkend
het leven van de Messias is. En hoe die arme kinderen, de apostelen, hun best
hebben gedaan en het ook niet konden begrijpen.
Ge gaat hier neerliggen, ge kreunt van smart. U hebt een pijn in uw hart,
zo ontzagwekkend, omdat al de smarten van de aarde, elk mens die bruut,
wild, disharmonisch het leven beleeft, tot uw leven komt, dat gaat ge voelen.
U schrikt terug voor een hard, onbekend woord; u bent angstig, omdat de
mens zich alweer zal vergeten. U weet zeer zeker wat het uzelf heeft gekost
om ’t zover te brengen, daarvoor hebt ge uw bloed moeten inzetten. Voor
elke gedachte gaf u een fundament, maar dat fundament kostte voor Gethsemane uw persoonlijkheid. U vraagt hier nu niet meer: wie ben ik en
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wat kan ik? Wanneer u de capaciteiten niet bezit, het voelen niet bezit voor
uw maatschappij, die kunst, dan vergrijpt u zich niet eens naar een pen. U
laat die pen, u laat dat bewustzijn daar liggen, u bent angstig. U vliegt niet
ineens naar dingen om een mens die naar z’n hoofd te slingeren. Dat doet u
niet meer, dat u weet: u bent bezig uzelf, maar niet die ander, maar uzelf te
brandstapelen, tijdelijk te verdoemen – want dat heeft de Messias ons geleerd.
En dan gaat u het leven waarlijk iets anders zien en begrijpen. En dan komen
er gevoelens in u die zeggen: wat ben ik dankbaar dat ik een mens ben; waar
ik ook ben en waar ik ook leef, ik behoor tot de Goden, ik vertegenwoordig
eens de God van al het leven op aarde en voor deze ruimten. En dan krijgt u
een kleinigheid gelukzaligheid in u. U gaat nu voelen en begrijpen dat, hoe
uw leven ook is, de gelukzaligheid in u komt, omdat uw gedachten vleugelen
bezitten, zachtheid, welwillendheid én de réíne liefde!
U laat zich door niemand meer betalen. U wilt dat werk alleen doen, u
moet het ook alleen doen. U krijgt van niets en van niemand een bedankje,
want de ruimte die gaf u alles. Dat is bloed wat u zelf hebt mismaakt, als
u over de wereld kijkt, want in Gethsemane bent u kosmisch, goddelijk bewust. In Gethsemane kijkt u naar de mensen en naar de wereld en zegt: ‘Ik
heb die wereld te dienen, sla mij maar.’ En wanneer u nog een dank wilt
aanvaarden van die armoedige kinderen, die armoedige, armzalige, zielige
maatschappij en van deze persoonlijkheid, dan blijft er reeds van u niets
meer over en bent u niet bezig om fundamenten te leggen, die trapt u vanzelf
weer onder uw voeten vandaan.
Christus liet zich niet betalen. Voor Christus was het leven een begaving,
een allenig dienen, het álles geven van zichzelf. Wanneer Hij de stoffelijke
middelen had aanvaard, dan had Hij met stoffelijke middelen kunnen werken, maar dan was Hij verloren geweest. Christus moest het doen uit Zijn
gevoelsgraad, Zijn Goddelijk voelen en denken, Zijn bewustzijn. En dat was
alléén door het woord!
Wanneer we aanstonds neerliggen en ons dan gereedmaken, wanneer u
Gethsemane beleeft om de geseling voor de wereld te aanvaarden – de geseling, hoort u? – wanneer we dan voor Pilatus komen te staan en hij zegt:
‘Ja, wie wilt ge van deze twee hebben?’ dan is dat niet Barabbas die tot u
spreekt, maar dan is het de Messias! Nee, het wordt veel indrukwekkender,
veel duidelijker spreken deze wetten tot uw bestaan en uw persoonlijkheid,
uw vader- en moederschap, omdat nu het goede en het verkeerde tot de welsprekendheid komt en hun eigen hoofden opsteken. U hebt hier uw handen
te wassen in onschuld voor goed en kwaad. Ja, de Pilatus die leeft in u, en
in Gethsemane moet die man, die persoonlijkheid uit ons weg! Hier staan
we voor de naaktheid, we hebben niets meer te verbergen. Het is slechts het
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gevoel dat vanuit de ruimte tot ons komt, dat ons rein, zuiver en harmonisch
moet bezielen, willen wij deze weg kunnen volgen.
En nu wordt het heus niet eenvoudig. Nu wordt het moeilijk, omdat u op
elke gedachte de kern zult leggen die door de God van al het leven is opgebouwd en aan ál de gedachten, de daden, de gevoelens die we uitzenden, de
universele bewustwording moeten geven. En dat hebben wij in eigen handen.
Het enorme bezit dat u gaat zien, dat u gaat voelen, waarin u leeft als Gethsemane in uw leven ontwaakt ... Mijn God, mijn God, schreeuwt ge dan,
wat ben ik gelukkig dat ik dit in mij mag opnemen, dat ik ga toebehoren
tot datgene waardoor Gij uzelf hebt verstoffelijkt! En wanneer ge nu daar
neerligt en denkt, voelt: waarheen gaat het nu, waar moet ik beginnen om te
leren denken? en u bent vader, u bezit het stoffelijk, mannelijke organisme,
want dan is het vanzelfsprekend dat ge eerst eens gaat denken: wat heb ik gedaan, hoe heb ik gevoeld, hoe heb ik de moeder, mijn moeder aanvaard? En
de moeder, als zij zich gaat zien, wanneer zij zich gaat voelen in Gethsemane
... Mijn God, mijn God, wat blijft er van ons over wanneer die gedachten
woelend, kriebelend ons hart beroeren, wanneer die gedachten náár de keel
gaan en bijna uw gevoelsleven smoren?! Dan schreeuwt ge het uit om hulp,
om de rechtvaardigheid, omdat ge weet hoe wij in de levens die voorbijgingen stukken en brokken hebben geslagen en niets anders vertegenwoordigden dan luiheid, afbraak en bewuste ellende. Schrik maar weer niet ...
Wanneer je de mens laat zien – jazeker, regelrecht van de aarde af – hoe
Gethsemane eigenlijk in elkaar is gezet, dan ziet u en voelt u het menselijke
organisme. Nee, dan staat u voor het levende hart van de ruimte. U bent nu
een zenuw, u hebt bewustzijn, u bent bloedsomloop, u hebt het licht in de
ogen, u vertegenwoordigt iets van deze mensheid. Maar wanneer u zich dit
eigen hebt gemaakt, dan heet u, dan hebt u de naam gekregen: Gethsemane.
Gethsemane is voelen en denken. Gethsemane is eenvoud, deemoed,
rechtvaardigheid, harmonie, liefde en geluk, opbouwing. Altijd ten goede,
nooit en te nimmer voor de afbraak. U gaat niet uit het licht naar de schaduw, u bent altijd bezield, bezielend. U gaat slechts één weg. Links en rechts,
vooruit en achteruit is er niet meer, er is alleen een vóóruitgaan. Vooruitgaan, naar wat, waarheen? Wat heb ik gedaan, waarvoor leef ik? Wat heeft
Christus voor mij gedaan toen Hij naar de aarde kwam? Heeft Hij mijn
leven kunnen verdoemen? Ben ik waarlijk een deel van God? De meesters die
hebben dat in uw handen gelegd, u bent begenadigde mensen, u kunt het op
aarde reeds doen. Wat heeft de mens van de kerk? Wat heeft het dogmatische
kind? Wat hebben miljoenen op aarde? Niets, niets, niets! U bent reeds de
begenadigde mensen die Gethsemane kunnen betreden. U aanvaardt: achter
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de kist is er leven.
Maar nu moet er niet één verkeerde gedachte meer in u zijn, of u trapt
uzélf uit de eerste sfeer en u bent nog niet bezig om met de Christus, met de
apostelen tot de meditatie over te gaan. Dat leeft slechts in de ruimte. Dat
mediteren is er nog niet. Maar wordt toch eindelijk mens!
In Gethsemane willen we regelrecht naar het menselijke gaan. Het menselijke, aardse, innerlijke ontzag voor het leven van God ... En dán eerst
komt de taak. Welke taak hebt u? U vraagt in de menselijke maatschappij
om inspiratie, u wilt dienen. Maar wanneer begint ge om af te dalen in uw
diepe, eigen Gethsemane ... wat daarin leeft? Daarin zult ge af moeten dalen om eindelijk het uiteindelijke te ondergaan; dat is de laatste gedachte,
dat is de zevende graad voor hartelijkheid, welwillendheid en liefde. Ook de
rechtvaardigheid, vanzelfsprekend, staat voor uw deur, en nu kunt u de deur
openen en dat leven binnenlaten, in uw hart, in Gethsemane.
Daar staan mensen, hier rondom deze tuin, om dit hof, en ze willen verder
en ze kúnnen niet ... en er is niets. Ze mogen doorgaan, er is niets, er zijn
geen muren opgetrokken, maar ze komen geen stap verder. Ziet u, dat is de
goddelijke bron, daar leeft de rechtvaardigheid, (die) zegt: ik ben er nog niet!
Wanneer u in Gethsemane komt dan ziet u daar een prikkeldraad in astrale
vorm, een muur van beton die door uzelf is opgetrokken. En u leeft achter
dat beton hier en híér kunt u niet komen. U benijdt de mens die erin leeft,
maar u vertikt het. De mens wíl zichzelf niet afbreken, de mens wil zichzelf
niet vereenvoudigen. Er is nog geen deemoed, er is geen rein gevoel om het
moederschap, vaderschap, de mensheid, uw kind-zijn te ondergaan. En dan
eerst wordt het leven mooi, want nu gaat u voelen dat u geleid wordt! U bent
nu nog ... U bent nu nog altijd bezig om uzelf door het leven te voeren. Maar
wanneer geeft u zich eens over? Wanneer laat u zich eens voeren? Wanneer
begint u om uw best te doen, in de eerste plaats waarin u staat, waarin u leeft?
U moet de stoffelijke dingen niet verwaarlozen, want door de stof betreedt
ge de Tempel voor de Ziel, voor de Geest, uw Persoonlijkheid. Is dat niet zo?
Gethsemane voert u tot juist ... tot de innerlijke stelsels, en eerst dan gaan
de poorten in het wijde, eeuwigdurende hiernamaals voor u open. En nu
bent u geen mens meer, ook geen persoonlijkheid, u bent nu alleen kind. Een
rein, zuiver, welwillend kind. Ziet u?
Het menselijke wezen en de persoonlijkheid die nu op aarde leeft, die
moet verdwijnen. U moet geen volwassen bewustzijn meer willen verlangen,
u moet dat naast u neerleggen. Christus zei immers: ‘Kom in Mij, maar als
kind.’
Wat is dit kind-zijn? Wanneer wordt ge kinderlijk bewust, wanneer gaat
ge kinderlijk zuiver en rein voelen? Wanneer u op uw achterste benen gaat
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staan en een ander mens denkt met bruutheid, met wilde kracht te kunnen
omvertimmeren? Dacht gij waarlijk dat de Christus openstond, de apostelen,
de ruimten, elke levensbron, door de bron ... door de bron van al het leven
ontstaan, die daardoor is opgebouwd, dat u die kunt betreden en beleven
door ruwe, brute kracht? Dat kán immers niet!
Toen de Messias voelde dat het ogenblik zou komen, toen ging Hij in
meditatie; Híj zelfs! Hij schaamde zich niet om neer te liggen en aan een
mediteren, aan een denken te beginnen. Wat vroeg Hij zich af?
U weet immers: indien ’t kleinste insect niet wist dat de God van al het
leven, de Albron, de Almoeder het leven had bezield, dat hij zélf die zelfstandigheid had gekregen, wanneer de Christus, wanneer ’t insect, een bloem dat
niet kan aanvoelen, dan had Hij waarlijk uitgeschreeuwd: ‘Mijn God, Mijn
God, laat deze ellende aan Mijn Leven voorbijgaan, wat bereik Ik?’
Maar dat was het niet! Dat heeft Hij nooit en te nimmer gezegd! Want,
voelt u, dan had Hij zichzelf uit Gethsemane gejaagd en was Hij niet gereed
om deze arme mensheid, Zijn leven en Zijn bloed, Zijn ziel en Zijn geest –
dat is Zíjn bezit – te kunnen aanvaarden. Daarvoor had Hij niet kunnen
dienen, dan was Hij verzwakt. En hiervoor moet men alles inzetten, hierin
kom je tot de uiteindelijke graad – zoals ik zo-even zei – om de eigenlijke
kern in u op te nemen en te kunnen zeggen: nu ben ik waarheid, ik ben nu
een vriend, ik ben een zuster en een broeder, ik beleef en vertegenwoordig
vader- en moederschap.
Christus legde zich neer en dacht: ja, Ik moet Mij gereedmaken, de tijd
is kort, aanstonds ga Ik de aarde verlaten. En dat was de smart in Hem, dat
Hij geen tijd kreeg door het brute geweld om Zijn taak, om Zijn zending te
kunnen volbrengen.
Toen Johannes Hem vroeg na deze meditatie: ‘Meester, wat hebt U gevoeld? Ik dacht met U in de ruimte te vliegen’, toen zegt Hij tot Johannes:
‘Johannes, Ik wilde dat de mensheid – deze, dit, ons eigen bloed, onze zielen,
onze geesten, dit levende fundament – ons de tijd gaf om ... zodat Ik Mij
gans kan vertonen, helemaal kan geven. Ja, Johannes, dan gaan wij vliegen,
dan beleven wij een bewustzijn, dan gaan we duizenden jaren vooruit in
slechts enkele seconden. Maar de mensheid, deze massa is nog niet gereed.
Deze massa weet van meditatie, van innerlijk voelen en denken niet af. Wij
krijgen een stoffelijke vernietiging te aanvaarden, Johannes. Wij kunnen ons
sterk maken, wij kunnen denken. En waaraan zal Ik denken? Dat Ik eindelijk gereed zal zijn om dit leven te kunnen opvangen.’
Christus liep zichzelf niet vooruit. Hij ging niet terug tot de Albron; de
ruimte, planeten en sterren die konden Hem niet schelen. Hij ging denken:
hóé ben Ik aanstonds gereed om deze klappen, dit bewustzijn te kunnen
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opvangen? Zal Ik gereed zijn en precies zeggen wat er in Mij leeft?
Dacht u waarlijk dat de Christus zómaar naar Pilatus ging en later naar
Caiphas, onvoorbereid? Hij had ... Hij had zichzelf vernietigd, er was van
Hem geen Goddelijk bewustzijn uitgegaan. Maar Hij was gereed! En die
énkele woorden die Hij sprak, die waren dan ook Goddelijk bewust. En daar
valt niet meer over te praten; Hij zei alleen: ‘Gij zegt het ...’
In Gethsemane, mijn zusters en broeders, kom je tot de waarlijke gedachte
eindelijk te beginnen met het allereerste: kan ik, moet ik alles wat ik zie en
beleef, aanvaarden? En dan gaan we beginnen om te aanvaarden. Dan is er
geen nee meer, dan is er alleen maar een já! Er is alleen het woord van de
ruimte dat we nu zien. Hier is geen bedrog, hier is geen leugen meer. Gethsemane laat ons neerknielen in de goddelijke waarachtigheid. Nu is ’t eindelijk
één begin, wij leggen één fundament: we beginnen om te aanvaarden! En als
u daar niet aan begint, dan lost u daar op en dan gaat een ander, gaat door
dat beton, door dat prikkeldraad heen om Gethsemane, en u verwijdert uzelf
en dit leven komt binnen. U staat uw plaats af, uw gevoelsgraad af en schenkt
dat aan het andere leven dat bezig is – ziet u? – dat bezig is om te geloven en
te aanvaarden, om tegen zichzelf te zeggen: ik wíl begínnen!
Want wat is het begin? Als u dat nu maar wist! U kunt lezen en boeken
kunt u in u opnemen, u kunt alles doen voor de mensheid, maar wanneer
u niet weet: ik ben begonnen, dan komt u er nóóit. U moet het weten, u
moet het voelen. U moet nu met de allerkleinste gedachte beginnen, het
allereerste. Maar die kleine gedachte is universeel bewust, is ruimtelijk en
onmetelijk diep.
Wat is beginnen, wat is neerliggen? Wat is meditatie, wat is denken en
voelen? Wáár moet ik aan beginnen? En dat is – aanvaard het – Gethsemane
in uw hart, de plek waar u aan die fundamenten moet gaan knabbelen. U
haalt er kruimels af, u slaat er stukken af, omdat u fundamenten hebt gelegd
die geen waarachtigheid bezitten. Want deze fundamenten, die wij op aarde
hebben, zijn opgebouwd door leugen en bedrog. Dat kunt gij en dat kan elk
mens het beste voor zichzelf verklaren, u weet precies hoe u bent, hoe u voelt.
In Gethsemane daar krijgen wij de eerste gedachte: er ís geen kwaad, geen
verkeerd-zijn meer in mijn ruimte. Voelt u? Maar wanneer wij zien dat daar
het vergif voor de wereld ons besluipt als een slang in de nacht, dan gaan wij
uit de buurt van dat leven? Nee, dan kijken wij het aan en zeggen: ‘Verdwijn
hier! Ga uit mijn omgeving! Ik heb u niet nodig.’ En dan staat u onmiddellijk voor de rechtvaardigheid van de Christus, die zei: ‘Ga achter Mij, Satan.’
Gij zijt satans, indien we maar één verkeerd woord in Gethsemane gaan
bevoelen. En dan is het leven niet te berijmen, dan is er geen getierlantijn
meer en dan schrijft u niet over goddelijke waarheden in versvorm. Gethse212

mane heeft uw Sint Nicolaasgedoe niet nodig – indien u dat wéét – want ook
dat is getierlantijn. Ook dat staat daar met leugen en bedrog, met een vals
ik, een masker op. Elk gevoelsleven, iedere gedachte, daarvan gaan de maskers neer, we komen langzaamaan tot de werkelijkheid. We willen met dat
duistere, afbrekende gevoelsleven niet meer te maken hebben. We willen dat
leven niet meer zien. En toch voelen wij: indien gij eens met waarheid komt,
indien ge eens tot ons komt, tot het licht, tot Gethsemane en aanstonds tot
Golgotha, met het werkelijke menselijke kleur bekennen, uw hoofd buigen
zoals de ruimte het ons heeft geleerd, dan staan we gereed om uw leven op te
vangen. Maar dan kunt ge neerknielen aan de voeten van de meester, ziet u?
Dan gaan we beginnen om een mensenkind te helpen.
Het gepraat in Gethsemane is er niet; in Gethsemane wordt alleen maar
gedacht en gevoeld. Daar beleeft ge de reine, ruimtelijke goddelijke werkelijkheid. En dan komt er een stilte onder uw hart, dan gaat gij blij zijn dat er
een moeder naast u zit met eenzelfde gevoelsuitstraling. Dan is er geen oud
en geen jong meer, er is alleen gevoel, er is alleen leven. Ja, hoe wilt gij dit op
aarde ondergaan? Maar gij kúnt het hier ondergaan, want de Christus kwam
hier ook, Hij bracht het! Miljoenen mensen hebben het op aarde beleefd. De
enkeling ging door Gethsemane. U voelt wel, wij kunnen Gethsemane nog
niet verlaten. Maar aanstonds aanvaarden wij de kruisdood. Dat kruis dat
gaan we slepende de berg optrekken. Als u de symboliek wilt verwerkelijken,
zoals de Messias dat heeft gekund, dan slepen we elke verkeerde gedachte op
onze schouders omhoog, om die aanstonds – dat zult ge door de volgende
zitting beleven, of daarna – op Golgotha te onthalzen, te smoren. Elke verkeerde gedachte die nagelt gij, de mens, bewust aan een kruis. En u kijkt
ernaar, want nu bent u in staat om uw levensbloed te schenken voor ruimte,
voor vader- en moederschap, voor het licht van deze wereld. Het licht van
deze wereld ... omdat dit leven van u is, dat is onder uw hart geboren. U hebt
miljoenen levens afgelegd, u hebt miljoenen werelden overwonnen, maar u
hebt die geestelijke uiteindelijke graad nog niet bereikt. En daarvoor vechten
wij nu. Daarom gaan we neerliggen, hier in Gethsemane, en spreekt de stilte
tot ons menselijke hart.
Als u daar wandelt en ge zijt hier tussen de kinderen, dan krijgt ge de
smart: ‘Zit u makkelijk, ligt u hier heerlijk? Kan ik iets voor u doen, kan ik
u helpen denken? Vraag mij, ik ben gereed.’
‘Waarvan komt u, meester?’
Ja, wij hebben daar geleefd tussen miljoenen en waren dankbaar om deze
mensen een woord te schenken, maar wij wilden ons daar niet laten afblaffen. Als er een twijfel in een kind komt, dan zien wij dat onmiddellijk. ‘Aanvaard’, zeggen wij, ‘aanvaard voor eens en eeuwigdurend: ik ben geestelijk
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bewust. Indien u mij niet kunt aanvaarden ... Wij hebben die fundamenten
gelegd, wij komen van dáár, wij zijn alleen hier maar om u te helpen.’ Maar
waar is dit leven gebleven? Doordat dit leven aan de twijfel begint: is dat wel
zo en kan dat zo en is dat daar ...? Wég is het!
Eerst het allereerste begin: láát mij denken, láát mij voelen. Ik moet beginnen om een mens te kunnen beluisteren en dat is nu het moeilijkste wat er is.
Om naar een mens te luisteren, om een mens te aanvaarden: ja, u hebt gelijk.
Luister nu maar elke dag. Luister naar alles in de wereld, máár ga dit spreken,
dit voelen en denken beluisteren naar de graad van uw bewustzijn. U laat u
geen onzin meer verkopen, dat kunt u niet eens meer. U bent in staat om die
mensen te aanvaarden, maar met die nonsens, met die halfbewuste gevoelens
... het vliegen in de ruimte, dat gebouw van luchtkastelen zegt u niets. Het te
hoog grijpen, het te hoog vliegen, iets voor de maatschappij doen en u kunt
uw eigen naam niet eens schrijven, dat is hoogmoedswaanzin, daar hoeft
u in Gethsemane niet mee te komen, want men heeft u daar niet nodig. U
moet hier in de werkelijkheid zien. U moet hier de werkelijkheid aanvaarden
en u afvragen: waarin leef ik, wie ben ik, wat doe ik, kan ik dat? En dán
voor ziel, geest, vader-, moederschap, universeel licht, God, Christus. Want
u bent en u zijt als Christus, u wórdt dat. U zult eens deze wereld – heb ik
u verleden verklaard, ik heb u angstig gemaakt – u moet aanstonds in de
sferen van licht dan gaat u de Christus en uw God-zijn vertegenwoordigen.
U gaat deze ellende van de aarde dragen onder uw hart, dit zijn uw kinderen,
dit is uw bloed, dit is een deel van uw ziel, van uw geest. Dit is universele
goddelijkheid wat hier en wat overal leeft! Mismaak dat leven maar, doe dat
leven maar iets, trap dat leven maar ... in Gethsemane doet u dat niet meer.
In Gethsemane betreedt u de voetstap, het eerste fundament legt u daar voor
élke gedachte.
U bent een dokter? Dan zult u in Gethsemane dat dokterschap op honderd
procent voor de geestelijke graad beleven, u bent nu een goed mens. Hebt u
het over liefde? Dan zult u Gethsemane erbij halen, want hier wilt ge liefde
zijn! Hebt u het over harmonie, dan loopt u een mens in Gethsemane niet
meer ondersteboven, u blaft een mens niet meer af. U gaat eindelijk een
mens vertrouwen. En nu heeft de mens op aarde duizenden en duizenden
gedachten, duizenden verlangens om iets te doen, maar u komt niet verder.
Waarom niet? Omdat de persoonlijkheid niet aan de eerste graad begint ...
een fundamentje. U begint niet aan: ik wil wáár zijn, ik wil een vriend zijn,
ik wil een zuster zijn, een broeder, ik wil een waarachtig vader zijn. Daar
begint u niet aan. En omdat u niet aan de eerste fundamenten begint, door
de ruimte zichtbaar verstoffelijkt – dat is vaderschap, moederschap – komt
u ook niet verder. Ik moet een goede moeder zijn, een waarachtige moeder;
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ik moet de liefde dragen. Ik ben vrouw, dan draag ik de goddelijke Albron
manifesterend met mij mee, dat ben ik zélf. Mijn ogen zeggen het, mijn
woorden zullen het vertolken.
Wie bent u? Doe ik u pijn?
Wie bent u? Wat wilt u?
Praatjes verkopen?
Vandaag: ‘Ik heb u lief!’ Morgen: ‘Gij zijt mijn meester, gij zijt mijn Christus’, en overmorgen: ‘Ik heb u niet meer nodig!’ Ha ha ha ha ha ... laat de
ruimte niet lachen.
‘Vandaag, Crisje’, staat er in ‘Jeus’ en hebben de meesters verteld, is er op
aarde gebracht, ‘vandáág bent u een koning, maar morgen?’
‘Ik heb u lief. O, ik kan buiten u niet leven!’ Maar over veertien dagen? ‘U
gaat nóóit meer van mij weg, nietwaar? Want wij zijn niets als U er niet meer
bent, Christus!’ Maar wat doet u morgen met mij? Dát vraagt Gethsemane
aan u. Ziet u?
Gethsemane wil dat wanneer ge zegt: ik aanvaard de ruimte, ik geloof,
dan zúlt ge geloven, want het geloof voert u naar het weten, maar geen twijfelachtig gedoe!
Vandaag moeten wij neerzitten. ‘Moeten we niets anders doen?’ vraagt
men en zegt men en slingert men nu nog, na honderden lezingen en al die
boeken, André naar zijn gelaat. ‘Moeten wij dan niets anders doen dan hier
neerzitten en neerzitten?’
Ja, wíé bent u? Wie bent u dat u dit durft te zeggen? Wat doet u dan hier?
U hoort hier nog niet! U hebt de begenadiging, het gevoel, de liefde, het
geloof, de waarheid en de rechtvaardigheid nog niet in u om naar deze Gethsemanese ruimten en woorden te luisteren. Ik heb niets aan u, verbeeldt u
het zich maar niet.
Ik ben niets, ik ben helemaal niets, maar ik heb ruimten beleefd! Ik heb
Gethsemane aanvaard en ik liet mij duizenden malen kruisigen. Door élk
woord van de mens te aanvaarden, onderga ik een kruisdood.
Wie bent u? Weer angstig? Bent u nog niet weg? Gethsemane houdt u
gevangen.
O ja, de sterken van geest, de welwillenden, de wetenden die zeggen: ‘Sla
mij maar, Christus. Waarom kan ik voor U niet sterven?’
Een kunst om een dolk in uw hart te zetten, het bloed te laten stromen,
het hart bewust uit uw ribbenkast te halen voor de Messias. Mijn God, het
mooiste wat er is! Te mogen lijden, te mogen voelen hoe de smarten van Satan zijn die over de mensheid zijn uitgestort.
In Gethsemane wordt u waarachtig. In Gethsemane voelt u zich niet meer
stoffelijk, voelt u zich niet meer aards. Dan gaat gij neerzitten. U komt de
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Christus niet onder de ogen, u durft Hem niet aan te kijken. U hangt niet
aan de rokken van een meester. U zult wel voorzichtig zijn, u durft niet eens
in zijn schaduw te stappen.
Wanneer worden wij mens? Wanneer het menselijke over uw lippen komt.
Is dat niet de liefde die u vraagt? Wil de moeder dan geen Gethsemane beleven door de liefde? Hoe smaakt uw kus?
Ga in de natuur en buig u voor het dierlijke instinct. Jazeker, u krijgt nu
de kus van uw koe, uw dier geeft het volgens de reine afstemming. Maar de
menselijke kus is berekend, is vuil, vies en diefachtig. Vandaag aanvaardt
men u, wordt u binnengehaald met open deuren en groot tumult, morgen
gaat gij met een heilige, menselijke voorzienigheid bewust de deur uit. En
dan heeft men u leeggeplunderd. Kijkt u zelf, dat is de mens.
In Gethsemane moet u bewijzen dat u dát niet meer kunt. En in de allereerste plaats, waar het ons, waar het Christus, waar het God om gaat, waar
het uw vader en moeder om ging toen u in haar leefde, de moeder: word
kind, word ruimte, word waar, word zacht, word welwillend, beleef vriendschap zoals het is.
Ga toch eens eindelijk beginnen om te leren denken en doe nog niets. U
kunt veel beter uw hele leven uw stoffelijk-zijn zwijgzaam ondergaan, u kunt
rustig ‘de kist’ inwandelen en u voorbereiden door dit gevoel dat u door Gethsemane wordt geschonken, dan nu reeds te gaan schreeuwen, omdat u toch
moet aanvaarden: de mensen moeten u toch niet. U hébt het nog niet, u bezít
het nog niet. U moet eerst dankbaar zijn dat God u te eten en te drinken gaf.
En wat doet nu de wereld, wat doet de mensheid voor zichzelf, voor de
massa? Wat doet een volk? Weet u dat niet? Hier liggen wij neergeknield om
eindelijk eens te beginnen en af te vragen: wat doen wij, wie ben ik, wat wil
ik? En dan gaat ge rustig neerzitten. U bent gelijk ’n ... psychopathisch wezen
... Zoudt u wel willen, dat zal de wéreld van u maken. Wanneer de wereld u
niet begrijpt – wanneer de colleges die u ontvangt, die in uw ziel tot bewustwording worden gebracht, wanneer u dat alles aan de wereld wilt schenken,
bent u een psychopaat, want men begrijpt u niet. Maar Gethsemane voelt u!
De waarheid die nu vanuit de ruimte tot u komt, die krijgt ge door ’n
droom, die krijgt u door een handeling; een vriend, een zuster, een broeder,
een liefde komt het u vertellen. Men legt het in uw handen. Het is merkwaardig, het menselijke, ruimtelijke, massale reageren krijgt nu geen voetangels
en klemmen meer te zien. Gethsemane legt geen klemmen en voetangels
voor uw leven neer, die maakt u zélf! Die maakt de mens zelf.
Dacht u dat Christus op de aarde kwam met naast Hem het goddelijke
nirwana, heiligheden en ruimtelijkheden, kleurenrijken – en naast zich een
dolk? Er was niet één verkeerde gedachte in Hem ... een reine Gestalte.
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En dat kunt u hier op aarde bereiken. U kunt dat bereiken en dan staat u
voor een welwillend mens en dan moet u eens zien, dan zult ge voelen hoe
ontzagwekkend mooi nu een mens voor u is. Dan zijt gij dankbaar als u man
bent en de liefde van de moeder tot u spreekt. Dan moet u maar eens in die
oogjes kijken en dan gaat u dat hart maar eens bevoelen, en zij zegt: ‘Ja lieverd, ja mijn schat!’
Wees voorzichtig, want wanneer ge in Gethsemane zegt: ja lieverd, ja mijn
schat, dan zult ge moeten weten wat schat-zijn en lieverd-zijn betekent, anders zegt u het daar niet meer. U durft in Gethsemane niet te zeggen: ik
hou van u. U weet niet wat dat is en wat het wil zeggen: ik hou van u. Wat
gebeurt er?
Dan gaat u een ruimte bewandelen, u komt nu in de ruimtelijke stelsels
terecht, u hebt nu planeten en sterren in uw handen, u kent elke levensbron.
U weet hoe diep een moeder nu is, u dráágt dit leven. U kúnt haar dragen
omdat u het kosmische bewustzijn hebt ontvangen. Nu kunt u zeggen: ik
hou van u. Maar wanneer kunt gij dit, uw hou-van-u, kwijt? Gethsemane
aanvaardt het!
Wanneer u dezelfde levensbron als moederschap en vaderschap voor u ziet,
en die moeder die zegt: ‘Ik hóú van u, in mij leeft álles ... Gethsemane’, dan
staat ook in haar leven, als een stralend beeld, Christus voor u.
Ja ... dan hoort ge ’n zacht gefluister onder uw hart en dan wordt er ’n
nieuw kind geboren onder uw hart. U kunt de eerste weeën gaan voelen, als
u Gethsemane beleeft. Of u waarlijk van die stoffelijke gedachte iets hebt
afgeknabbeld, of u waarlijk een stoffelijk denken en voelen geestelijk hebt
bezield, dat gaat u vóélen. Want dat zijn de weeën voor de nieuwe geboorte,
die weeën hébt u in u! Gethsemane is één wee, het is het beleven van een
gevoelsgraad, één gedachte, ja, enkele woorden: ‘Ik heb u lief’, en ‘Nu komt
u maar bij mij, ik zal u voor eeuwigdurend aanvaarden.’ U hebt nog niet voor
víjf seconden van die oneindigheid waarin God leeft, die ééúwigdurend is ...
voor nog geen vijf seconden waarachtigheid in u om te begrijpen: ik heb u
eeuwigdurend lief.
Kletspraat!
Dacht u dat Christus zich nog langer liet bedriegen door mensen die een
geestelijke weg willen bewandelen, die Gethsemane willen betreden? Dan
hoort u toch vanzelf achter u en links, voor en rechts van u, omhoog ook:
‘Huichelaar, verdwijn hier, satan, stuk afbraak!’ Is dat dan niet waar? Dat
doet u toch zélf. Niemand in de ruimte, niemand in Gethsemane, niemand
op Golgotha, niemand vanuit de eerste, de tweede, de derde sfeer zal een
hard woord tot u spreken, dat doet u zélf! U breekt, ú verduistert het licht uit
de ruimte. En dan heeft dat Christus, dan heeft dat de mens gedaan? Dan
217

heeft dat de maatschappij gedaan? Néé, dat bent u zélf.
Weet u hoe diep, hoe machtig, hoe universeel goddelijk een menselijk wezen is? Waarom trapt u dat wezen uit Gethsemane? Waarom wilt u er zélf
instappen wanneer u er nog niet toe behoort? Kom er toch voor uit, u kunt
het toch niet. Dan kan de mens, dan kan de ruimte u helpen om die evolutie
te vervolgen. Máár ... buigen! Buigen en neerliggen en denken: ik heb u lief!
Over vier maanden, over twee maanden ... Heel de wereld, wanneer de wereld ontwaakt: ‘Ik heb u lief, ik hou van u!’ Hoe ontzagwekkend is het gevoel
in de mens wanneer de mens de liefde gaat betreden. We zijn waanzinnig,
we weten niet meer hoe we zijn, hoe we handelen. Die mens, die mens, die
mens ... Maar over vier maanden? Alles wordt afgeslacht, menselijk bloed,
het menselijk licht in de ogen heeft niets meer te betekenen. Maar zoudt ge
willen zeggen dat dit kind geen schuld heeft? Waar zijn de eerste fundamenten gelegd voor deze afbraak? Een mens die wil, heeft zonneschijn, ontwaking, evolutie, rechtvaardigheid, welwillendheid, harmonie onder het hart
en elk woord wordt harmonisch doorvoeld. Dat is de maatschappij, dát is
de menselijke persoonlijkheid die in harmonie komt met Gethsemane. Van
dat prullige gedoe, dat zielige gedoe van de aarde, daar wilt u niets meer van
weten; een mens wordt kostbare substantie, jazeker!
U hebt het licht in de ogen, u hebt het spraakvermogen, u hebt talent, u
hebt bewustzijn – en door één woord slaat u dat alles kapot! Maar wanneer
ge volgens de harmonie, de stilte en de meditatiewetten van Gethsemane
gaat denken: waarom? dan gaat gij vanzelf verder.
Wij verzekeren u: wanneer gij waarlijk gaat denken, gaat voelen en u op
Gethsemane gaat afstemmen, in één jaar kunt ge meer bereiken dan anderen
in eeuwen hebben gekund! En waarom?
Elke gedachte is doorvoeld, is waarachtig beleefd, ziet u? En dat doet u
goed, dat is een gelukzaligheid in u. U vraagt niets van de wereld, u wilt van
geen mens geen dank. Want dank neemt mijn fundament af. Ik moet mij
gans, ik moet me uiteindelijk volkomen verliezen en geven. Alles van mezelf
moet weg, eerst dán ben ik voor het dienen, het geven – ja, voor welke gaven,
voor welke daden? – volkomen opgelost. Ik moet oplossen, ik moet verdwijnen, als mens hier zo, want ik zal eens al de levensgraden en -wetten in het
goddelijke Al moeten vertegenwoordigen! Dan is het toch duidelijk dat ik
dit wat ik nu ben, kwijt moet, dat ga ik veranderen, dat ik dat ga verruimen
door meditatie, door te denken. En dan hebben wij geen Schrift, dan hebben wij geen andere dingen nodig om ons tot die werkelijkheid te stuwen.
Dan spreekt Gethsemane ín u, onder uw hart, maar dan bent u welwillend,
doordacht en bewust. U gaat elk woord beleven door Golgotha te ondergaan.
Dat wil dus zeggen: elk woord krijgt de kracht van de Christus. En dát is
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niet zo eenvoudig, dat eist en vraagt van uw levens alles. Maar wanneer u dat
bezit, wanneer u dat hebt, dan kunt u voor uzelf zeggen: met mij gebeurt er
niets meer, niets kan mij neerslaan, ik ben bewust, ik weet! Ik heb met het
aardse stoffelijke, maatschappelijke niet meer te maken, ook al leef ik er middenin, want ik leef geestelijk, innerlijk in de sferen van licht. Ik ben vandáár
gekomen om mijn kinderen van de aarde tot het licht te voeren, tot het licht
te brengen en nu leef ik in de Alzekerheid.
Is dat niet mooi, is dit niet de moeite waard om u daarvoor geheel te geven?
Hoe zal ons leven zijn aanstonds wanneer wij Gethsemane verlaten? Hebben
wij ons afgevraagd voor duizenden eigenschappen: ik ben nu gereed, ik ben
nu klaar, ik kan weg? U voelt het, u kunt niet meer uit die sfeer vandaan, er
zijn nog duizenden dingen die u moet afmaken.
Het vragen stellen in deze ruimte is begonnen. Elke gedachte vraagt aan u:
Hé, wacht eens even, beleef mij eens! Wat wilt ge? Ik ben geloof? Nee, ik wil
weten! Wanneer ben ik wetende? Ik ben rechtvaardig, beleef mij eens, bewijs
mij eens! Eerst dan kunt gij zeggen: u behoort míj ... Maar nu behoor ík u,
nu bent ú van mij. Ik ben onwaarheid en de onwaarheid kilt en breekt en
maakt deze persoonlijkheid volkomen af. Ja, zie hier nu maar uit te komen!
En toch is het heel eenvoudig!
Duizenden fundamenten liggen daar en die moeten Gethsemane uit, want
ge zult zwevende de ruimten van God beleven, vertolken en overwinnen! Is
dat niet zo? Is dit zwaarte? Nee, de ruime klanken, het geluk van Moeder
Natuur komt u tegemoet. Er is niets meer waarvoor u beven zult, alles is hartelijkheid, welwillendheid, alles straalt u tegemoet, u bent de gelukzaligheid
zélf. Dat maakt u zich eigen, want u gaat voelen, u weet nu waarvoor u leeft.
Achter de kist is er ruimte, achter de kist loopt ge met broeders en zusters, ge
gaat hand in hand: ‘Waar wilt ge heen, mijn kind?’
Nu zijt ge zover om een planeet te ondergaan. U gaat naar de maan. Deze
ruimte behoort u toe, dit is geen hok, geen huisje onder de grond! Deze
ruimte is uw huis. Een planeet legt u zó op uw handen, want die leeft onder
uw hart. U hebt eindelijk de kracht ontvangen en u hebt eindelijk die krachten opgebouwd om wet na wet te ondergaan.
U ging vanuit het embryonale leven naar het visstadium, u bewandelde
planeet na planeet, graad na graad, bewustwording na bewustwording. En
eindelijk kon u zeggen: ik heb de kringloop der aarde volbracht, ik heb de
aarde in mijn hart. Ik ben nu gereed om Golgotha te overwinnen. We gaan
Golgotha bestijgen. Ik ga dragen. Niets slaat mij neer, ik zal werken tot de
laatste snik.
En nu gaat ge voelen dat uw tijd te kort is, dat de tijd kostbaar is. Eén dag
is ontzagwekkend voor de ruimte – en is niets ...! De nacht maakt u ongeluk219

kig, omdat gij neer moet liggen en aan de stoffelijke stelsels de krachten moet
geven om te slapen, om uit te rusten om morgen weer gereed te zijn. Uren
zijn voorbij, maar Gode zij gedankt ... u leeft, u hebt die uren bedacht. Er is
geen seconde meer, of u geniet van die seconde. U hebt die seconde fundamenten gegeven, ‘vleugelen’, u bent wetende! Ja, wetende voor alles. U bent
wetend in de reine klanken van de ruimte. U weet hoe Christus voelde, hoe
Hij zich gaf en waarvoor Hij naar de aarde is gekomen.
U kent de Bijbel van a tot z. U hebt die Schrift niet nodig, want waar er
maar even wordt gevloekt, waar maar even wordt gezegd: ‘Dáár zult gij gaan
om een kind te vernietigen’, dan ... dan is dat de Satan. U weet dat dát niet
deugt, dat is onwaarheid.
De werkelijkheid van Gethsemane zegt u: ‘Kijk maar in dit perkament.
Dit behoeft u niet te lezen, de natuurwet zal het u bewijzen.’ Is dat niet
eenvoudig?
U komt vanuit de eerste sfeer, een hemel aan Gene Zijde, en u bewandelt
de aarde in een stoffelijke toestand, maar met een menselijk levend hart.
Waar gaat u aanstonds naartoe? Waar zult ge zijn? Zult ge waarlijk in staat
zijn om een vriend, om een zuster, om een vader en een moeder in het astrale,
universele één-zijn, hen dáár te kunnen ontvangen? Als er maar één verkeerde gedachte in u is, wanneer die hoogmoedswaanzin, wanneer die bluf, die
stoffelijke afbraak niet uit u weg is, dan ziet u uw vrouw en uw man niet eens
meer. Dan is de één dáár en de ander hier. Dan moet de ene eerst ... dan zal
de ene eerst moeten beginnen om zich gereed te maken voor Gethsemane.
Ja, dan komt de welwillendheid, het aanvaarden, het hoofdbuigen vanzelf,
maar dan stáát u alleen. Alléén zult gij het moeten doen en niet door de hulp
van duizenden en miljoenen. U zult in Gethsemane plichtsbetrachting in de
eerste plaats aan uw voeten neerleggen, zodat de mens die u ontmoet, die in
uw leven schouwt, kan zeggen: ‘Ja, waarachtig, dit leven is wáár.’
Het is toch merkwaardig dat de mens op aarde zichzelf áltijd maar weer
een gewaad omhangt en groter wil zijn dan hij is. Hij zet een kroon op zijn
hoofd die hij niet eens heeft verdiend, hij zwaait met een scepter die hij niet
heeft. Nee, want dat is alleen maar het geslaan op een ander geluk, op een
ander leven, het is het gebeul van een afgejakkerd mensenkind.
Die dingen heeft men in Gethsemane niet meer nodig. Daar spreekt de
wijsheid, daar spreekt het licht, daar spreekt de liefde, daar spreekt de rechtvaardigheid, daar liggen wij neer in reine, stille meditatie.
Neerliggen en te wachten en te kunnen zitten. Ja, moeten wij hier zitten,
moeten wij hier altijd maar zitten? Gód heeft u beluisterd. De sferen van
licht krijgen een vloek, een klap in het aangezicht als u zegt: ‘Moeten wij hier
maar neerzitten en luisteren?’ Bent u zover dat u alles weet? Dan heeft u God
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en Christus niet meer nodig, dan bent u een godheid en dan bent u Christus!
Is dat niet waar? Waar het ons om gaat, is om u tot het denken te brengen,
alleen maar tot het denken. Meer verlang ik niet van u; u moet het zélf weten. Ik spreek hier voor Moeder Natuur. Als u mij wilt bewijzen, als u kunt
aantonen dat u mens zijt, dat Gethsemane in u spreekt, dan beul ik mij af!
Ja, God hoort mij wel, Christus ziet mij. Ik kijk hier in de mooie gelaten
van mijn zusters en broeders, die wéten wat ik wil. Ik vertolk hun levens, zij
kunnen op elk woord hun stempel zetten, hun gevoelsleven door verklaren.
Zij weten wie ik ben en wat ik wil en waarheen ik ga. Zij weten alles, omdat
ik harmonie ben, rechtvaardigheid ben, ik ben liefdevol, welwillend. Ik ben
bezig om mijn Albron te vertegenwoordigen om de mens die nog niet in deze
levensgraad is ontwaakt.
En wat doet u? vroeg ik u! U kúnt het nog niet, mijnheer, mevrouw, mijn
broeder, mijn zuster. U behoeft niet in uw pennen te vliegen, u behoeft u
niet zenuwachtig te maken om nu al te gaan werken, u kúnt het niet eens. U
moet eerst ... U begint nu te leren denken. Als ik u klaar krijg, als u zichzelf
wilt helpen om u gereed te maken voor het ogenblik achter de kist, dan doet
u al alles. Dan behoef ik u daarachter ook niet verder te dragen, dan krijgt
u eindelijk de kracht om te leren lopen. Want aan Gene Zijde is leugen en
bedrog afbraak. U bent niet in staat om een voet te verzetten, want leugen en
bedrog keldert u, kist u aan uw eigen plaats, dit is uw wereld, uw kringetje,
u zit daaraan vast. Ja, u zit vast aan afbraak, vernietiging, mismaking, verdierlijking. Want aan Gene Zijde kunt u alleen lopen ... láát u alleen lopen
... Welwillendheid ... de welwillenheid gaat vooruit, de rechtvaardigheid gaat
vooruit, die zijn vliegend, ruimtelijk bezield, maar géén leugen en bedrog!
Dat zit hier, dat sluit zich af in een ijskelder. U wordt als de Noordpool zo
koud. En kan de Noordpool Grote Vleugelen bezitten? Zó is de mens! Bent
u bang?
Daar kijk ik in het gelaat van de heilige voorzienigheid, ook de drie-eenheid; en die in uw leven tot de ontwaking moet komen. En daarvoor dient
Gethsemane. Ik heb er nog niets van gezegd, ik ben er nog niet eens aan begonnen. Wij zijn nog niet neergelegd, we liggen nog niet, we mediteren nog
niet. We vragen nog niet, we smeken nog niet, we wandelen maar ... We zijn
bruut, we zijn wild, nergens hebben we tijd voor.
Ach, mijn God, wanneer kan ik neerzitten en wanneer kan ik denken?
Wanneer begin ik? Ik weet niet waar ik aan moet beginnen. Duizenden
gevoelens stormen er door mijn persoonlijkheid en ik weet niet waar ik moet
beginnen. Mijn God, geef me de eerste tekenen. En dan ziet u ... ja, dan ziet
u wat ik nu zie en vanuit de hemelen, de ruimte tot me komt. En dat was
voor de eerste christenen het teken des kruises en wil zeggen: ik hou van u!
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Dan moet u over dat hou-van-u een kruis neerleggen: ik heb u lief! Dan
zal het kruis u vertellen of het er is, of u waarachtig liefhebt, maar meestal
kijkt u in een donkere duisternis, in een diepe nacht en is er van kruisverlichting en uitstralingen geen sprake. U hebt nog niets? U hebt álles, wanneer u
nu begint om mediterend het woord te ondergaan. En dan zegt de Messias
aanstonds: ‘Maakt u er zich maar voor gereed.’
We zullen nu eens tot de maatschappij gaan en kijken of wij voor alles
in staat zijn. Ja ... nu gaan we eens eventjes kijken: wat is eenvoud, wat is
deemoed? Wanneer mogen wij iets zeggen? Dat zullen wij nu aanstonds, nu
wij klaar zijn ... Goed, wij zijn maar gereed. U voelt wel, eeuwen en eeuwen
zullen wij in Gethsemane vertoeven. Net als de man die kwam en zei, een
reiziger – er is een man bezig, hij beharkt het stoffelijke Gethsemane in Jeruzalem – hij zegt: ‘Mijnheer, mag ik hier even binnen?’
‘Kom binnen, vreemdeling.’ Daar is een man bezig met een hark, hij houdt
het Gethsemane schoon. ‘Zo, kind’, zegt dit oude leven.
‘Mag ik ’n ... mag ik een beetje ... mag ik een beetje zand? Mag ik, mag ik
’n klein beetje grond? Hier heeft toch Christus geleefd?’
‘Wat’, zegt de man, ‘u kunt karrenvrachten weghalen hier, dit heeft geen
betekenis meer.’
‘Wie bent u?’
‘Wie ik ben? Ik ben van eenzelfde bewustwording, gevoel als u. Ik ben
naar Jeruzalem gekomen om te vragen om iets voor de Christus te doen.
Maar ik weet nog niet waar ik moet beginnen en toen dacht ik ... toen vroeg
ik aan deze stad: mag ik Gethsemane verzorgen? En nu heb ik ... nu ben ik
hier zeventien jaar en wat ik hier zie is niets anders dan verdorde grond. Kijk
maar naar de wereld. Wanneer de wereld verandert, verandert Gethsemane.
Dan komen de bloemetjes terug. Het leven is verdord. Maar indien gij wat
zand wil meenemen naar uw huis om het daar neer te zetten ... zeggen ja,
elke dag te gaan kijken naar de aarde waar de Christus op wandelde, waarin
Hij leefde ... Ga gerust, u kunt alles krijgen wat Jeruzalem bezit, het kost u
niets.’
‘Mag ik een bloemetje?’
‘Neem alles, daar ... pluk ze maar uit de grond, ze hebben niets meer te
betekenen, niets!’
En dat kind doet het, dat kind gaat weg. ‘Ik heb een bloem, ik heb een
bloem, ik heb een bloem ... uit het leven van de Messias, want hier heeft Hij
geleefd.’ Hij gaat wandelende omhoog, hij trekt zich van de wereld niets aan.
De mensen kijken naar dit kind. Hij huilt, hij schreit: ‘Mijn God, mijn God,
laat mij dan toch iets beleven. Hier heeft Hij toch geleefd?’
Dan zegt dit kind: ‘Ik ben verkeerd begonnen. Zeventien jaar loop ik hier
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rond en ik wacht op een woord, maar hier vind ik Hem niet meer. Ik moet
Hem vinden, daarboven. Maar ik heb ... ik heb daar ook gelegen, maar ik
heb niets gehoord, ik ben geen Judas, ik ben geen apostel; ik wil wéten!’
Ja, u wilt weten. Maar u hebt uw kind-zijn, uw contact, uw eeuwigdurende
liefde en gevoel, uw vaderschap en moederschap afgelegd. U bent hier als
méns gekomen en niet als ziel, noch als geest noch als leven. De maatschappij, die bemodderde persoonlijkheid hangt aan uw leven. U bent stof, u bent
modder, u bent verkeerd, u kunt niet denken, u kunt niet voelen, u gaat
achterwaarts vooruit. U had dáárheen moeten kijken en dan rustigjes aan.
Jazeker, nu schreit u, nu voelt u dat Christus onder uw hart leeft. Hij zegt:
‘Kom gerust, Mijn kind, schrei niet meer, Ik vang u op. Aanvaard Mijn bloemen, aanvaard Mijn bodem. Voelt ge Mij?’
Voor deze ziel leeft Gethsemane! Voor deze ziel is Christus daar nóg, om
u toe te roepen: ‘Leer denken, leer te begrijpen, leer aan te voelen wat het wil
zeggen: ik ben mens, ik ben vader, ik ben moeder. Ik wil vriend zijn, want
maatschappelijke vriendschap voert u naar de eerste sfeer.’
En dan wordt u gekist. Maar dan komt ge terug en dan kijkt ge naar de
wereld en dan zegt u: ‘Wat hebt u van mij te zeggen? Dank u. Ben ik een
schoft? Dank u wel. O, wilt u mij geselen, wilt u mij slaan? Heb ik een aframmeling verdiend? O, geef mij, geef mij dat pak slaag, sla mijn beenderen
kapot, wellicht leer ik dan beter. Ik ben bezig om mijzelf te slaan, maar ik
kan niet meer ...’
Ik dank u. Ik dank u ...
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De Pilatus in de mens
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen ‘De Pilatus
in de mens’.
Door de reizen die we hebben gemaakt, vanuit de Albron naar de aarde
en terug naar het goddelijke Al ... toen we daar neerlagen geknield in die
ruimte, in die atmosfeer, in de natuur, begonnen wij te denken. We hebben
gezien dat we elke gedachte, elk gevoel moesten terugvoeren naar de harmonie, waardoor alles is ontstaan, en zoals de Albron dat heeft gekund. De
mens heeft voor zichzelf werelden opgebouwd en dat kon niet door twijfel
geschieden, daarvoor had hij alles van zichzelf in te zetten. En dat is gebeurd.
We gingen door duisternissen naar het licht, van de ene planeet naar de
andere. Graden en wetten, fundamenten waren het, die ons nieuwe levens
gaven voor het vader- en moederschap. En telkens weer waren die werelden
gereed om verder te kunnen gaan. De God van al het leven heeft daarvoor
gezorgd. Ik heb u verteld, aanstonds dan staan wij voor de menselijke gedachten. Aanstonds, maar we hebben een ruimte moeten beleven en moeten
afleggen. En wanneer we nu vanuit die wereld, vanuit de waarheid, de werkelijkheid, de harmonie, het voelen en denken, terugkeren naar de aarde en
Gethsemane weer beleven – waar we ons gereed hebben gemaakt voor de
nieuwe stelsels – en de maatschappij zullen betreden, nu gaan we eens kijken
wat goed en verkeerd in ons is.
Wij gaan zien dat de wereld in onbewustzijn leeft. Wij weten dat we aanstonds, zo meteen, Golgotha zullen betreden, want we hebben een taak te
volbrengen, we hebben de mensheid iets te schenken. We komen met een
rein gevoel, een menselijk bewustzijn natuurlijk, maar ín ons brandt de goddelijke zelfstandigheid. En die is het waarvoor en waardoor we zullen leven
en sterven.
Miljoenen mensen hebben die lange weg moeten afleggen. Miljoenen
mensen gingen door narigheid en ellende, maar we hebben gezien: dit heeft
de mens zélf opgebouwd. De God van al het leven is alleen liefde, alleen
harmonie.
Nu moeten wij bewijzen wat wij van die harmonie en die liefde bezitten.
We staan voor miljoenen problemen, elke gedachte is een wet, is een wereld,
is een sfeer, is een ruimte, is een planeet, is een zon. Elke gedachte, elke karaktertrek kan ons neerslaan, kan een nieuwe weg opbouwen, kan een steen
zijn, een heilig fundament voor de nieuwe persoonlijkheid die zal ontwaken.
Hoe krijgen wij die persoonlijkheid nu tot de geestelijke, ruimtelijke bewustwording? Dat hebben wij te leren. Maar wanneer we nu onze weg ver224

volgen – want daar gaat het natuurlijk om, om de Christus te beleven, om te
zien en te voelen hoe de Messias dat heeft gekund – dan leggen wij ons even
neer in Gethsemane en zullen de allerlaatste stap ondergaan, het ogenblik dat
we kunnen zeggen: ik ben gereed. En nu naar de maatschappij! We komen
nu tot de karaktereigenschappen van de mens. We staan voor de universele
stelsels voor ziel, geest, leven en persoonlijkheid. We weten: in ons brandt de
vonk Gods; we zijn een deel van Hem, wij vertegenwoordigen Hem en Haar
als vader en moeder. En nu moet dat loskomen, dat moeten we vrijmaken.
In Gethsemane hebben we gemediteerd. We lagen neergeknield daar,
uren- en uren- en maandenlang. We gingen gedachten opbouwen, we hebben die gedachten weer de ruimte in gestuurd. We hebben geanalyseerd. We
moeten aanvoelen waar de kern ligt voor elke karaktertrek, willen wij het
levende licht zien van Gene Zijde, de eerste sfeer, de hemelen, de sferen van
licht.
In Gethsemane kwamen we tot diep voelen en denken voor onszelf. Elk
mens moet daarin. Elk mens komt eens tot de reine klaarte, tot het uiteindelijke en dan moet hij zeggen: wie ben ik, wat wil ik, wat zal ik gaan doen?
Waarvoor leef ik eigenlijk?
Dat hebt u allemaal beleefd. U hebt de boeken van de meesters gekregen,
u weet: achter de kist is er leven. U vertegenwoordigt God nu als mens. En
nu gaan we eens kijken hoe die menselijke Goden zijn.
Hóé is de mens ten opzichte van ziel, geest, leven en persoonlijkheid? Hoe
is de mens als vader en moeder? Wij leven in een ontzagwekkende ruimte.
Alles wat daarin leeft behoort ons toe, kunnen we zeggen, maar niemand
gelooft het.
Op aarde is het een chaos. We komen naar de aarde uit die stilte en staan
plotseling voor de menselijke persoonlijkheid van de maatschappij, een mens
die iets te zeggen heeft, een mens die zich een koning kan noemen, een keizer. Hij heeft voor zichzelf en de maatschappij iets opgebouwd, hij heeft het
hoogste bereikt. Hij kan zeggen: dát wil ik niet, gij zult zó doen, gij hebt die
wetten te volgen, of ik sluit u op. De mens nu die zegt: ‘Ik sluit u op’, die
moet aanstonds aanvaarden dat de God van al het leven nog niets opgesloten
heeft. Een Magere Hein is er niet. We hebben niemand een kroon van z’n
hoofd te timmeren. We zijn Goden, welbewust, welwillend, rechtvaardig,
jazeker!
Daar staan we voor het menselijke beeld. We komen als kinderen naar de
aarde, we wandelen in de maatschappij. We zijn bezield, we hebben liefde
en nu zal het gebeuren. We hebben duizenden gedachten in ons en elke
gedachte – dat weten díé daar en dat weet men in de ruimte – heeft afstemming op het Pilatusbewustzijn. En dat is niet anders dan een diepe afgrond,
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een kuil waarin u zinkt. En dat kuiltje - die afgrond - dat is onmetelijk diep;
dat heet twijfel.
Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, het oude Egypte, China, Japan,
Brits-Indië, Tibet, allen zaten vast aan de Pilatus. Allen hebben, elke priester
heeft zichzelf duizendmaal moeten verliezen om die Pilatus z’n hals om te
draaien. Want de twijfel maakte hem volkomen, voor elke gedachte, ruimtelijk, moederlijk, vaderlijk kapot!! Twee uitroeptekens. Volkomen kapot!
De Pilatus in de mens – dat zullen we aanstonds zien – die sloeg het Allerheiligste daar, boven op Golgotha, aan een kruis en liet Hem leegbloeden.
De Pilatus ondermijnt élke goede gedachte. De Pilatus in u – dat hebben
wij verleden in Gethsemane beleefd – die smoort elke vitaliteit, die zaagt
bewust het leven doormidden. Die zuigt leeg wat door God, de Albron, een
ruimtelijke eenheid gaf, een stabiliteit, een vermogen om te denken en te
voelen naarmate Hij Zijn dingen heeft geschapen, licht gaf, een steun, een
fundament. Hij gaf aan elk insect, elke vonk Zijn zelfstandigheid. Jazeker, de
stoffelijke zelfstandigheid is te zien, maar van het innerlijke, waar eigenlijk de
bron leeft, daarvan weet men niets.
De mens maakt zich gereed voor de maatschappij en denkt alles te kunnen
bereiken wat men alzo in die maatschappij heeft opgebouwd. En toen wij de
eerste sfeer hadden verdiend, bloederig verdiend, waarvoor we alles moesten
inzetten, konden we begrijpen en zien waar het gevaar ligt, waar de kuilen,
de diepe gaten lagen op aarde, om aan onszelf licht te schenken.
We konden teruggaan, elke wet weer beleven en opnieuw nagaan waar we
hebben getwijfeld. En daarvan wil ik u het gevaar, het nietige, het zielloze
laten zien. Ik wil dat gij beleeft dat de twijfel u volkomen afbreekt voor álles.
U kunt ... Ik zal u bewijzen dat ge kunt moorden en doodslaan – een
moord, bewust tot stand gebracht, is niet zo erg, niet zo fataal dan de twijfel,
de Pilatus in u!
De mens zegt: ‘Ik heb u lief’ en wanneer de mens twijfelt, heeft liefde niets
te betekenen, want er is geen grond, geen fundament, geen ruimte, geen gevoel meer; de persoonlijkheid is volkomen weg. Er is geen gevoel, geen leven,
geen denken; alles is leeg en onbewust. U krijgt nimmer een kern om een
nieuwe weg, een nieuw fundament op te bouwen; men aanvaardt u niet. En
dat is voor de maatschappij nog heel eenvoudig, dat kunt u in de maatschappij u duizenden malen permitteren. U kunt dat telkens weer proberen, dat
zegt niets. U wandelt, u gaat, niemand die u iets zegt, maar voor de ruimte
is het dat ge uzelf in de duisternis hebt getrapt. U hebt u afgesloten voor het
eigenlijke licht, het waarlijke opbouwen, het voortgaan, het vooruitstrevende
gevoelsleven. Dat is wankelend, afbrekend, neerzakkend. Het ligt daar, heeft
geen gevoel meer, het licht in de ogen is verdwenen.
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Ja, gij hebt wel over die Pilatus gelezen, toen hij daar stond en de Christus
voor zich kreeg. Dat zijn de momenten dat gij zult bewijzen wie u eigenlijk
zijt. En daarvan heeft de mens, heeft de maatschappij heel weinig, omdat we
nu weten – dat hebben wij in Gethsemane geleerd – dat God niet verdoemen
kan. Wij hebben de Bijbel gevolgd, we weten nu hoe het geloof is ontstaan.
Wij weten dat de meesters de mens angst hebben gegeven, om dat kind maar
te remmen, om op dat kind maar te leggen: doe dat niet, want gij zult verongelukken. En nu, in 1950, leeft de mens nóg onder die druk, de knoet is er
nog! Ja, de mens wil dat, de mens wil die wetten gaarne aanvaarden, omdat
het nu eenmaal beschreven is door de God van al het leven, de Heer. Maar
die Heer was een kind, die Heer was een engel, was een meester. Zó, heb ik
u verklaard, zijn de wetten vanuit de ruimte naar de aarde gebracht. Maar
wij? Vanuit het Gethsemane, dit diepe voelen en denken om de waarheid,
de harmonie te kunnen beleven, dat brengt ons tot een hogere graad voor de
menselijke bewustwording. Nu wordt het heilig, nu wordt het heilige ernst.
U kunt geen verhalen meer opdoen, men gelooft u niet. De ruimte die tikt u
op de vingers. Er zijn miljoenen gezichten, vaders en moeders die op de aarde
hebben geleefd, de ruimten zijn gevuld, er leven daar miljoenen mensen die
naar u kijken, hóé gij uzelf licht zult schenken. En dat doet u nu door de
duizenden karaktereigenschappen.
Wij hebben aanvaard, wij hebben geleerd, wij hebben gezien dat een klein
... dat vijf procent van de honderd procent liefde reeds een vlam is van ongekende kracht. Maar wat doet u nu voor de vriendschap? Wat doet u nu wanneer de wetten van de ruimte gaan spreken en de mensheid op uw handen
wordt gelegd? Wanneer ge voor deze mensheid staat en gaat voelen dat het
uw kind is, uw vader is, uw moeder is? Ja, dat ge zult leven en sterven om dit
leven, deze embryo’s – het zijn maar embryo’s, het zijn maar vonken – tot de
waarheid terug te voeren, want eerst dan zijt ge gelukkig.
U kunt nu zeggen: ik trek me van de hele wereld niets aan, ik heb met
die wereld niet te maken. Waar wij en waar de ruimte u voor opent, is alleen dit: spreek nooit onwaarheid! U kunt als u iets niet begrijpt, dan kunt
u zoiets zeggen, dat leren u de stoffelijke stelsels wel; het zegt niets, maar
doe het nooit bewust. Voelt u nooit geslagen, want dan hebt u niets meer.
Gethsemane heeft ons geleerd, verleden, dat we daar gesmeekt hebben om
te worden geslagen. U wordt nu sterk, u rammelt op uzelf. Dat is bewezen
door miljoenen mensen, ze gingen de leeuwenkuil in. Durft u niet?! Ze gingen naar de brandstapels, durft u dat, kunt u dat? Voor wat, voor wie? Dat
moeten wij ons thans afvragen. En om nu dit beeld vanuit de ruimte naar
de aarde te voeren, zodat gij er voor uw maatschappelijk leven iets aan hebt,
omdat u weet hoe wij vanuit de ruimte naar de aarde kwamen. Die weg
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hebben wij bewandeld, die levensgraden zijn verduidelijkt, verstoffelijkt en
vergeestelijkt aan u geschonken. U kunt nu voelen en denken waarheen wij
eigenlijk willen gaan en waar het om gaat.
En nu staan we onmiddellijk hier, uit dit machtige Gethsemane, in Jeruzalem? Dat is uw maatschappij. Als ge gaarne zoudt willen weten wat dat
Jeruzalem heeft te betekenen, dan is elke steen van uw stad precies hetzelfde,
een deel van dat fundament, van dat stadje, die omgeving. Elke gedachte die
daar is opgebouwd, beleefd, doorgezonden aan de mensen, daarvan beleeft
gij de eigenlijke kern indien u die kern tot de vergeestelijking voert – of het
heeft niets te betekenen, u komt er nooit!
Wanneer moeten we beginnen? Wanneer krijgen we eigenlijk grond onder
onze voeten? Wanneer leren wij denken? En dat is het moeilijkste nu wat er
is. Had Pilatus kunnen denken, had hij iets van de ruimte geweten, had hij
geweten dat hij een goddelijke persoonlijkheid was met een menselijk karakter, jazeker, had de wereld geweten in die tijd in Jeruzalem, dat daar ... dat elk
mens, het doet er niet toe wie het is, een Christus is, een God is, dan waren
er geen twijfelingen ontstaan. Dan was er vrede en geluk geweest. Maar wij
weten: vanuit het oerwoud, vanuit het niets, het dierlijke denken en voelen,
het maar raak leven, kwamen wij naar het stadse ik. We behoeven niet meer
te vragen: waarom leven wij, wat doen we hier, waardoor is die ellende geschapen? Dat zijn wij zélf. God gaf ons het leven. Er was in het begin van de
schepping – dat hebt u beleefd – er was nog niets, er was alleen duisternis.
Een duisternis zoals dat kleed dáár, maar het werd licht, er was licht, jazeker.
In de duisternis was er licht, want de Albron had een eigen levende, lichtende
voorzienigheid.
Ge vraagt u af, in Gethsemane hebt ge dat beleefd in de reine stilte, in de
waarheid – nietwaar? – in dit temperament, in deze bezieling, in deze inspiratie hebt ge u afgevraagd: wanneer ben ik wáár? Wanneer kom ik tot het
denken, het normale? Wanneer kan ik zeggen: ik heb lief? Wanneer kan ik
bewijzen dat ik voor duizend procent die brandstapel betreden kan? Wanneer
kan ik zeggen: dat wolkje daar ... ik ben niet eens angstig. Want de brandstapel zegt wel iets, het levende verschroeien van uw stoffelijke ik. Wanneer
men u opensnijdt en ophangt, zoals Petrus, ondersteboven? Ja, dat zegt nog
wel iets voor het menselijke karakter. Maar wanneer ge weet waardoor wind,
regen, zon, licht, duisternis, een planeet, een ster en een zon geboren is – uit
uw eigen ik, vanuit en onder uw hart vandaan – dan zijt ge sterk, levenslustig
en bereid om dit alles te aanvaarden.
Nu kan ik doorgaan om u beschouwingen te geven, beelden, taferelen op
te bouwen. Maar ineens kan ik u voor het ogenblik plaatsen en dat moet dan
het noodzakelijke zijn, u hebt uw voorbereiding beleefd. We waren hier en
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hebben ons gevraagd: mag ik een klein beetje van deze aarde? Hier heeft Hij
geleefd. Is het niet zo?
In de eerste plaats beginnen wij om voor tuinman te spelen, om het Gethsemane in orde te houden voor het menselijke denken en voelen. Het onverschillige, het onbewuste, zegt dat niets? Al staat het onbewuste op het heilige
leven van God, het trapt het toch in elkaar.
U kunt een mens niet eens vermoorden, doodmaken, ophangen, wanneer
die mens het bewustzijn niet heeft en niet bezit: ik heb verkeerd gedaan. En
dát moet er nu uit! We moeten gaan weten, dat wanneer we verkeerd doen, er
iets gebeurt, dat de ruimte kan instorten. Jazeker, voor ú stort die ruimte in!
Wanneer u licht hebt en u bent verzekerd van een gelukzaligheid, dan
stort uw ruimte alleen reeds in wanneer een verkeerde, afbrekende, duistere
gedachte over uw lippen komt. En dan zanikt ge maar door, maar dan zijt ge
als Pilatus! En wat Pilatus is, dat zult u aanstonds zien. Wat hij heeft gedaan,
dat zult u aanstonds begrijpen, als u weet waar hij leeft nu, als u weet wat die
man heeft gedaan, die ziel, dat leven, die geest, die persoonlijkheid.
U komt aanstonds tot het ruimtelijke geweld en dan is een klein, nietig
vonkje uw val, want God heeft geen wetten, planeten en ruimten geschapen
met en door Zijn gedachten: nou ja, Ik zal wel zien wat ervan komt. Dat
was bewust klaar. Dat was bezielen, dat was stuwen, dat was kijken, dat was
concentreren. Dat was rechtvaardigheid, gevoel, harmonie, welwillendheid,
dat was zuiver weten!
En dat geven wij u, dat willen we u schenken, opdat ge eindelijk zult weten
dat ge broeders zijt, zusters zijt, vader en moeder, dat ge Goden zijt, dat in u
de vonk Gods – vanuit de Albron ontstaan, aan u geschonken – dagelijks,
elke seconde, dag in, dag uit, in u leeft! Uitroepteken!
Toen de mens Christus vanuit deze stilte, dit paradijs, de aarde zou beleven, en toen Hij zei: ‘Ik ben één met Mijn Vader, aan de wonderen zult gij
Mij en moet ge Mij herkennen’, dan ziet ge uzelf en dan straalt vanuit uw
ogen uw licht u tegemoet.
Ja, de mens heeft ogen, hij kan kijken, hij kan praten, hij kan spreken,
maar hoe zit die ruimtelijke machine in elkaar? Waar leeft het fundament,
de persoonlijkheid eigenlijk die spreekt? U kunt mij wel wijsmaken dat we
door planeten zijn ontstaan en dat we die ruimten kunnen overwinnen; het
gaat erom en het zal zo zijn: maak het mij duidelijk, want ik wil de God
van al het leven in mijn handen hebben, voelen, beleven. Eerst dan kan ik u
aanvaarden.
De mens schrijft, de mens bouwt een taak op. Hij doet aan kunst, hij heeft
inspiratie, hij wordt iets en nu kunt u onmiddellijk reeds vanuit Gethsemane
aanvoelen: door wélke taak beleeft u de duisternis, de disharmonie, de on229

rechtvaardigheid en door wát beleeft ge de ontwaking van uw goddelijke ik?
Er zijn mensen geweest – en die leven er nog – die gingen denken dóór de
stilte, de harmonie, de meditatie van de Christus, dóór Gethsemane. En ze
wisten: wanneer ik met deze ruimtelijke gedachten tot de mens kom, dan zal
die mens die dat niet begrijpt mij aanvallen en desnoods vernietigen. Maar
wanneer ik dan maar vijfentwintig woorden heb kunnen spreken, dat er een
God is van liefde, dan ben ik gereed en is mijn taak voorbij. Die mensen
hebben allemaal Gethsemane beleefd, ze hebben de Pilatus in zichzelf leren
kennen. Ze hebben God, Christus, de mens, hun vaders en hun moeders
verraden, niet van voor, maar ook links en rechts, van achteren en omhoog,
in alles, in alles, in alles.
De mens dorst naar bezit. Liefde is met voeten vertrapt, heiligheden zijn
verguisd. De zoon, de dochter heeft vader en moeder verkracht? Nee, dat was
nog niet voldoende, aan stukken en brokken gesneden. Die verhalen kent u,
dat is gebeurd, maar dat waren nog maar mensen. Wij hebben gezien, hoe
hoger wij komen, des te moeilijker wordt het. Nee, het wordt veel eenvoudiger en gemakkelijker, maar hier wordt het moeilijk.
De kern Gods, de ziel die u bent, dat deel van de Albron, dat leven dat uitdijde, dat zich verstoffelijkte, heeft God, heeft de ruimten, heeft dat alles te
vertegenwoordigen. En dat is nog niet bewust, dat moet ontwaken. Dat heeft
voor zichzelf duizenden twijfels in zich. Men denkt altijd maar weer dat we
worden bedrogen, men denkt dat we worden mismaakt, maar de eigenlijke
kern, het bewustzijn is niet te bedriegen noch te mismaken, dat zult u leren.
Ik zei u, wanneer we in de maatschappij leven en we hebben noch God, we
hebben (noch) Christus, we hebben niets, we weten van metafysische wetten
niets af, dan is het leven doodeenvoudig. Maar dan staat ge ook boven de
‘kist’ en dan schreit ge uzelf leeg. Dan is dat lichaam uw verlies, uw wereld,
uw ruimte. Dan heeft een bloem méér, zij vertegenwoordigt een eigenschap.
Ze is vanuit de grond opgetrokken en zij straalt u door de goddelijke kleuren
tegemoet en dat is weer vader- en moederschap. Bekijk die kindertjes maar,
klein en groot vertegenwoordigen het ruimtelijke bewustzijn. Zij hebben als
u een onmetelijke weg afgelegd. Ze spreken, ze zingen, ze hebben lief. Die
vraagt daar: ‘Mag ik daar ook staan?’ Díé is rustig ... die weten. Dit is ook
rustig. Zij kijkt door alles heen, dat is de ruimtelijke, scheppende gedachte
van Onze-Lieve-Heer, die haar gouden kelk openstelt voor het menselijk bewustzijn en zegt: ‘In mij is er geen twijfel.’ Deze kindertjes van Onze-LieveHeer zijn vrij van Pilatus en zó moet gij als mens worden.
Gij zúlt zo worden, maar hoe hoger, hoe mooier, hoe machtiger die uitstraling, dat bewustzijn wordt, des te angstiger wordt het in u, omdat ge gaat
voelen: nu moet ge alles inzetten! En dat inzetten is niet zo eenvoudig, want
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u zakt telkens. Men hoeft u maar even aan te raken, even aan te kijken en
daar staat ge, dan komt het reageren, voelt u? Pilatus was niet zo slecht en dat
getwijfel in u, dat is niet zo’n afbraak, zo’n afbrekend gedoe, maar het maakt
u volkomen blind, u ziet niets meer!
Toen het Goddelijke Bewustzijn op aarde stond en Zijn taak, Zijn heilig
evangelie aan de mensen zou willen brengen, toen stond Hij onmiddellijk
voor de twijfel ... voor de twijfel. De mens Pilatus, omhangen met een mooi
wit laken, een machtig gewaad, wíst het niet. Zijn ziel daar, die de dromen
kreeg vanuit de ruimte en weer voor het hogere openstaat, zei: ‘Vergrijp u
niet aan dat leven. O, mijn geliefde, vergrijp u niet! Mijn innerlijk heeft mij
vannacht gewaarschuwd, vergrijp u niet aan deze hogere gedachten en die
krachten, want gij zult u voor eeuwig, eeuwig, eeuwig mismaken!’
Pilatus staat naast de Messias. Ja, het gepeupel, het volk, het onbewustzijn
wil hier eisen, het zal een rechtvaardigheid uitspreken voor de wereld – maar
niet voor God, want daaraan denkt men niet.
De mens Christus heeft Zijn wonderen getoond, Hij heeft de melaatsen
genezen, de blinden het licht gegeven. Hij heeft een wijsheid gesproken:
‘Word liefde, word rechtvaardigheid.’ Hij moest het doen in deze drek, in dit
onbewustzijn, in deze duisternis, in deze vreselijke maatschappij. Hij moest
wandelend door de mensen heen, met een Goddelijk bewustzijn. Deze Goddelijke gestalte, dit ruimtelijke ik voor voelen en denken, voor vader- en moederschap, was gereed om deze ganse massa te kunnen opvangen, maar wordt
niet aanvaard.
Wat we hieruit moeten trekken en voor uzelf tot bewustzijn moeten voeren, om die gevoelens de ruimtelijke gestalte te schenken, waar ik naar vraag,
is: wat had Pilatus moeten doen, maar hoe had hij daar moeten handelen?
Die man kon niet denken. Ja, voor de aarde kon hij denken. Schrijft u maar
neer, ik zal wel oordelen: hang maar op. Maar daar bent u niet klaar mee.
Hangt u (hem) maar op, die man heeft een moord gedaan, sla hem maar
tegen de muur, zuig hem maar leeg, beul maar, martel maar zo hard u wilt,
deze mens heeft zich vergeten. U weet: voor de ruimte kunt u dat niet doen,
u behoeft geen hand uit te steken, want u slaat toch uzelf!
Wat had hij moeten doen? De geschiedenis heeft hem zelfs nog een kroon
gegeven, dat is gebeurd om de mensheid aan te tonen: hoe moet gij nu voor
uzelf handelen? Wát had u moeten doen?
U staat elk ogenblik in deze maatschappij voor die Pilatussen – maar we
zijn het zelf! De mens zegt iets, de mens doet iets; om zichzelf maar te beschermen verraadt hij zijn zuster, zijn moeder, zijn broeder, zijn vader. Hij
kan die laatste vijf procent niet verstoffelijken, het komt niet over zijn lippen,
want hier weigert er iets. Die persoonlijkheid is angstig, is geknakt. Ja ... en
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dan komt het levenswater erbij te pas. U kunt dat oordeel uitspreken, makkelijk, eenvoudig. Zend het maar op een ander zijn dak, op een ander zijn huis,
leg het maar op een ander zijn schouder, ú bent vrij! Maar u bent geen cent, u
bent níéts waard voor de God van al het leven, u hebt zichzelf hierdoor voor
duizenden dingen gekist!
De mens kijkt naar het allerhoogste en vraagt altijd maar weer: ik wil dit,
ik wil dat, ik wil zus bezitten. Maar de goddelijke metafysica dwingt u om
élke gedachte te analyseren en te controleren en naar de harmonie te voeren,
zoals de dingen zijn ontstaan. En dat weet u nu!
Wanneer u een bloem, een zaadje in de grond stopt en u haalt het er over
tien minuten, een kwartier weer uit, u kijkt telkens weer, dan smoort u dat
bewustzijn, dat verrot. En zo gaat het met uw eigen persoonlijkheid ook. In
Gethsemane hebben we gezien dat we zó moeten denken, altijd maar weer
naar die liefde, naar die harmonie.
En dan komen we ook op Golgotha, dan krijgen we steun en houvast in de
maatschappij en dan kunnen eindelijk de miljoenen van God, de kinderen,
zeggen: ja, hij had waarheid, zij is waar, welwillend en lief. Dit is een zaligende persoonlijkheid, dit is licht, uitstraling. Je verlangt om deze levens te
ontmoeten, ze geven u kracht, licht en waarachtigheid. Wanneer die levens
naast u zitten en komen over uw vloer, ze zetten zich neer op uw stoel, dan
bent u dankbaar, omdat deze levens iets uitstralen, iets u ... aan uw leven iets
hebben te schenken. En dat had Christus!
Dat hadden de apostelen niet; ze waren zo nietig en klein dat de een na de
ander in elkaar zakte van angst. Ze vielen in slaap, zei ik u. Op het heilige
moment dat het moest gebeuren, dat gans deze ruimte ontwaakte en keek,
miljoenen mensen, miljoenen zielen, miljoenen meesters Hem volgden, vielen zij in slaap. Zij moesten rusten. ‘Ze konden geen uur met Me waken.’
Nee, dat kan de mens niet! De mens kan waken wanneer het voor hemzelf
is. De honderd procent te beleven voor het menselijke sterven, het dienen,
het verzorgen, dat is Gethsemane. Dan hebt u met twijfels, dan hebt u met
Pilatus niets te maken. Pilatus is een eenvoudig kind, een kind van vier, vijf
jaar, dat zegt en aanvaardt, door de moeder verkregen, door het vaderlijke
gezag opgenomen: ‘Ja, moeder, ik zie het, daar is mijn eten en drinken, ik
geloof u.’
Pilatus staat daar, hij is de vertegenwoordiger, de vertegenwoordigende
persoonlijkheid voor de menselijke maatschappij, hij vertegenwoordigt een
massa. Het gevaar van zijn leven voelt hij niet. Want elk ogenblik kan de
lichtende persoonlijkheid u tegemoet treden en dan hebt u maar te denken!
Dan hebt u te denken voor de ruimte, voor Onze-Lieve-Heer, voor God,
voor de Albron, voor miljoenen eigenschappen.
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De wereld kraait Hem uit, maar er is niet één mens op de aarde geweest
die vrij was van de Pilatus-eigenschappen, want de honderden eigenschappen in de mens – dat hebben wij moeten aanvaarden – kregen licht, leven
en liefde door de twijfel. De twijfel is soms goed, omdat u door de twijfel de
afbraak kunt aanschouwen. En wanneer u dan het ándere bezit om dit te beleven en op te nemen, dan bent u de sterke man, de bewuste moeder, die naar
voren gaat en zich laat zien, zich vertonen zal, zich laat zien en bewonderen
voor haar God, wat zij wil en wat zij kan.
En nu staan wij even voor dit zwakke kind en vergelijken onszelf met de
Messias, het hoogste Bewustzijn voor deze ruimte. En nu wordt het gevaarlijk, nu wordt het angstwekkend. Ik zei u, de maatschappij kent dat niet,
voor de maatschappij een twijfelend gevoel te bezitten, zegt niets. Niemand,
niemand zal u storen, niemand zal u iets zeggen. U twijfelt ... waarom?
U twijfelt aan alles, maar twijfel nu eens aan uw ziel, aan uw goddelijke
afstemming en u hebt niets meer! Twijfel aan het mooie gevoel van hem die
zegt: ‘Mijn kind, ik ben van u. Ik doe niets, ik heb u lief. Ik wil voor u leven,
ik wil voor u werken, ik wil voor u sterven.’ Als dat gevoel, die harmonie, dat
aanvaarden er niet is, dan praat u tegen een doofstomme, het komt er niet in.
En nu zijn er duizenden, nee, miljoenen mensen zijn er afgemaakt alleen
reeds omdat ze niet konden geloven. Is het nu zo vreemd dat de meesters
begonnen om het geloof als een fundament in de menselijke ziel te plaatsen?
Om de mens bang te maken voor de verdoemenis, eeuwig branden? Dat was
alleen om u vast te leggen aan deze Pilatus, dat ge niet meer zou twijfelen,
want door de twijfel is de maatschappij in het niet, in een moeras weggezonken. Er is geen licht meer, er is op aarde geen lichtje te zien. De universiteiten
zijn doof, stom en blind. Dat krijgen we door Pilatus te zien.
Na het getwijfel staat er een andere waarachtigheid voor u. Dan staat het
pak slaag voor uw leven, want door Pilatus komen wij tot het brute geweld.
En nu wordt het erger, van het een naar het ander, maar afdalend, naar
de duisternis toe. Hoe handelt gij, hoe zult ge doen wanneer het verkeerde
woord nu eens tot u komt?
U kunt door de boeken, door de levenswaarheid van Gene Zijde, van de
meesters, kunt u nu bepalen hoe gij hebt te handelen wanneer er voor uw leven iets wordt gezegd dat u ’t bloed kost. Wanneer men weet, wanneer u gaat
voelen: het gaat om mezélf – nou, wat kan er gebeuren, als u weet dat ge God
vertegenwoordigt in álles en dat door u de maatschappij leeft?! Alles leeft er
door u, want gij zijt werkelijke afstemming van de Albron, die alles bezit
en dat is licht, leven en liefde. Dat zijn elementale wetten, dat zijn zonnen,
sterren en planeten, geestelijke, astrale werelden, dat is ziel, geest en persoonlijkheid. En van dat laatste ... die laatste gedachte, dat gevoel dat handelt,
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dat voelt, zij is bewust zeker of zij heeft niets te betekenen, zij verliest zich
in alles, elk ogenblik. Ja, ge hoeft niet lang te blijven stilstaan bij die Pilatus
hier in dat Gethsemane of in uw maatschappij. Uw rechterlijke kroon zult ge
wel verliezen, want die heeft niets te betekenen. Alles wat nu waarheid, wat
nu leven, wat nu licht (is), wat nu leeft en betekenis heeft, dat krijgt ge zelf in
handen als u elke gedachte en elke karaktertrek dát geeft waardoor de sferen
zijn ontstaan en Christus sprak.
Wat ik u hier, vanuit deze bron, kan schenken, is: hoe moet ge waken voor
uzelf? Dat hebben we nu geleerd. Wij kwamen door die machtige ruimte naar de aarde terug, we hebben het Al gezien en nu staan we voor de
menselijke karaktereigenschappen. Duizenden dingen stormen er op ons af:
vriendschap, waarheid, welwillendheid, rust, vrede ... Ja, wat zijn dat voor
dingen? Hoe gaan we nu ... hoe moeten we nu leren denken?
Wanneer de mens zegt, wanneer de mens de Bijbel aanhaalt ... Ik zeg u: de
maatschappij is niet zo ernstig, dat is heel eenvoudig. U kunt dag en nacht
doordenken, het is allemaal ruw en bruut en afbrekend, mismakend; maar
wanneer de ziel gaat spreken, wordt het moeilijk en gevaarlijk. De gevaarlijkheid dat u zichzelf zult verliezen, het gevaar is nu dat u uw godheid verloochent; en dat hebben er miljoenen gekund.
Ik wil u duidelijk maken dat elke gedachte, waarvoor ge ook staat – een
vreemd iemand – dan staat ge voor het deel van uzelf dat u zult voeden en
eens het licht zult schenken. Het wordt daardoor zo gevaarlijk en zo moeilijk,
omdat u naarmate – dat heb ik u duidelijk gemaakt op een morgen, daar
staan we nu voor – omdat u als u eenmaal het licht krijgt, als u eenmaal
de sferen die door harmonie, door rechtvaardigheid zijn opgebouwd, wanneer u dat eenmaal in handen hebt, dan gaat ge Gethsemane voelen, ge gaat
Gethsemane uit. Ge kijkt die Pilatus niet eens meer aan, die heeft niets te
betekenen. U hebt met twijfel en met afbraak niets meer te maken, u gaat
regelrecht naar Golgotha. U hangt zichzelf aan het kruis en u sterft voor
deze massa.
Maar aanstonds komen wij daar, we zijn nog niet zover. We moeten eerst
het bewustzijn in ons wakker maken dat we nu, dat spreekt vanzelf, dat we
álles vertegenwoordigen en dat we dat leven van onszelf – dat bent u, dat is
de hele maatschappij – moet(en) gaan dragen. Waarom heeft de mens dat
gevoel? Waarom zijn er mensen die bezielend zijn om die maatschappij aan
het hart te drukken?
Ik heb u een beeld gegeven van de eerste sfeer, de tweede, de derde. Jazeker,
daar zitten mensen en rusten uit, maar dat moeten ze niet lang doen. De rest
uit die sferen van licht ís ergens. U kunt er uw werkelijke vader en moeder
niet eens vinden, die zijn er niet. Ze zijn ergens, ze zijn bezig. Wanneer ze
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daar neerzitten en rusten en rusten, ze kunnen een meditatie beleven, daar
is Gethsemane voor. Een sfeer ís Gethsemane, een ruimte, klaar voor het
licht en de harmonie en de rechtvaardigheid; dat is altijd weer Gethsemane,
dat is de meditatie. Dat is een plekje ín u, een fundament waardoor ge kunt
rusten, de dingen kunt bedenken, de dingen kunt beleven voor ziel, geest en
uw eeuwigdurende goddelijke persoonlijkheid.
Maar nu gaat ge voelen dat ge elke verkeerde gedachte in u opneemt en
een marteling voor uw leven is, want uw bloed, uw leven daar, steekt u, slaat
u. En dat leven is van u! U gaat in de sferen van licht begrijpen dat ge het
leed, de smarten van deze mensheid – ál die miljoenen kinderen – moet gaan
dragen, gaan vertegenwoordigen, want ze maken deel uit van uw voetstap.
Als die miljoenen mensen wandelend voortgaan en zij gaan naar beneden,
dan is dit de afbraak, de stilstand voor uzelf; u kunt niet verder. En daarom
leven er zo lang mensen in de sferen. Daarom duurt het ... daarom wordt het
zo oneindig zwaar en moeilijk naarmate ge hoger komt om de maatschappij,
om die ruimte, om al die volkeren der aarde in u op te nemen. U voelt het
wel, daarom staan de mensen daar zo lang stil.
Wie alles opneemt, wie alles aanvaardt, wie geen twijfels, geen leugen noch
bedrog in zich heeft, die stijgt boven het menselijke denken en voelen uit en
heeft nu ruimtelijk bewustzijn. En dan eerst gaan de planeten, de sterren, de
zonnen tot uw leven spreken. Dan zegt elke wet: ‘Wacht eens even, ontleed
mij even. Ik wil met u mee, ge hebt mij vergeten.’ Dan kunt u geen stap
verdergaan, want elke voetstap zegt: ho! Een nieuwe wet openbaart zich aan
uw leven, die haakt zichzelf aan uw ziel, uw leven vast en zegt: ‘Ontleed mij,
ik behoor tot u. Ik ben van u.’ Voelt u? En dat te zien vanuit de eerste sfeer
hier op aarde. Vertel me nu, vraag nu aan uzelf wat u hebt, wie u bent, wat
u kunt.
Dit is geen geloven meer, dit is ruimtelijk wéten!
Nu gaat ge de dingen van de dag bedenken, bespreken en bevoelen. Nu is
de moederlijke kus oneindig, áls die waarheid erbij is. Wanneer ge zelf aan
die liefde, wanneer ge zelf die liefde, dat gevoel, dat karakter geen bezieling
kunt geven, dan staat ge weer hier uw schone handjes te wassen en zijt ge
weer de twijfelende Pilatus in u. En zo zijn er duizenden! Voor de vriendschap, voor uw werk, voor uw taak, uw gans maatschappelijk leven. Het is
een chaos, het is een duisternis, maar die duisternis die leeft onder uw hart.
Ja, het wordt moeilijk? Nee, het wordt doodeenvoudig, dat zal ik u bewijzen.
De apostelen die Christus volgden en die zagen dat Hij daar stond ... Oordeel maar! Pilatus links, de Christus hier ... Barabbas kwam, het lagere. De
Barabbas, de fijne kern, de ernstige kern die zei: ‘Neem mij en laat deze Mens
voortgaan.’ Voelt u, die hád al iets van Gethsemane, die Barabbas, die wilde
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de mensheid iets geven. Een rebel die de kern in zich draagt en eerlijk zegt –
omdat het zijn leven kostte, ’t doet er niet toe: ‘Laat deze Mens gaan.’
Er is veel meer gezegd daar op dat ogenblik, waarvan de mensheid niets
weet. Maar dan had de mensheid en de maatschappij al ondersteboven gegaan en had men de Christus niet durven te vermoorden. De Barabbas die
gaf Pilatus de woorden in zijn mond: ‘Laat Hem met rust en grijp mij, vermoord mij, hang míj maar op! Ik weet dat ik fout, dat ik slecht heb gedaan.
Ik heb mensen, ik heb de dingen van het leven bezoedeld. Grijp míj maar,
aan mij is niets verbeurd.’
Toen keek de Christus even rechts, Barabbas in zijn ogen ... en wist Barabbas, innerlijk werd hem dat verteld: ‘Geef Mij deze eer, laat Mij dit aan deze
massa schenken. Ik wil geslagen worden, Ik wil dragen, Ik wil voelen, Ik wil
denken. Ik wil de Liefde beleven van álles door God geschapen. Laat Mij dit
toch beleven, Ik ben klaar en gij niet.’
Daar staat een laag bewustzijn, hier staat het Allerhoogste en tussen deze
twee levens in staat de twijfel. Pilatus wist het niet, maar nu moet u het weten. Hij hád het moeten weten. U moet voor de maatschappij ... Het gaat hier
om leven en dood, het gaat hier om God, om Christus, om uw ruimte, om de
Albron, om miljoenen vragen, karaktertrekken, welwillendheid – altijd maar
weer welwillendheid – rechtvaardigheid, liefde, geluk, leven, licht, vader-,
moederschap. Altijd maar weer om dat leven, liefde, geluk, vader-, moederschap, persoonlijkheid!
Daar staat de twijfel en die weet het niet, die wast zijn handen in onschuld,
dit menselijke bewustzijn, en zegt: ‘Ik heb er niet mee te maken.’ Die slaat
alles omver. Hij – de goddelijke kern in zich – heeft met niets te maken!
‘Ik heb er niet mee te maken, het gaat mij niet aan. Ik zal er ook nooit naar
kijken, berecht uzelf!’
Ja, geef de Mens nu maar in handen aan het dierlijke gedoe daar voor u,
het bruisende afbrekende; het jodendom? Er waren ook christenen, farizeeërs
en schriftgeleerden.
We zullen aanstonds ... de volgende zitting, dan voer ik u, dan plaats ik
u voor Caiphas. Dan zal de jood in ons sterven en de christen in ons ontwaken, want daarheen gaan wij (zie artikel ‘Joodse volk’ op rulof.nl). De
mohammedaan, Boeddha, alles, elke sekte, het jodendom zal sterven om het
christelijke, ruimtelijke, goddelijke bewustzijn in ons op te nemen en om de
twijfel te killen. Om ons de twijfel onder onze voeten te leggen, het is een
slangenbewustzijn! En dan zeggen wij: ‘Jazeker, als ík er niet ben?!’ Wat hebt
u hiervan?
Het ontzagwekkende, machtige gevoel te beleven dat u gelukkig bent en
u ergens voor kunt inzetten. Wanneer de mens zijn hoofd kan buigen voor
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vader- en moederschap, twee levens in de maatschappij, hoe is dan daarna de
kus? Dan vallen er tranen van hartelijkheid en begrijpen.
Maar zit die lelijke, maatschappelijke, duistere kop op het menselijke karakter en kan dat hoofd niet gebroken noch gebogen worden, dan bent u
dat gif hier. Wie niets kan, helemaal niets, niets bezit, wie zijn handen wast
in onschuld, die zóúdt ge ...! Maar dat doet u niet eens, of de Christus had
het gedaan. Die zóú u ...! Denk maar niet zo verkeerd. Ja, die zóú u aan uw
hart willen nemen en zeggen: ‘Kind, kind, kind, denk nu eens wat ge doet,
bedenk nu eens dat de tijd komt ...’
Nu zit ge daar, nu staat ge daar. Ge kunt, ge moet een bevel voeren, ge
moet het antwoord geven voor uzelf, voor uw koek, uw brood dat u hebt
gebakken, het smaakt. Maar we gaan hoger! Aanstonds staat ge – wát koning
en keizer? hebben wij u geleerd – aanstonds staat ge om over een volk te regeren. En nu moet u eens kijken hoe daar handen worden gewassen. Twijfels?
Puh, die ziet u niet. Ik twijfel? Een fijne persoonlijkheid die zegt: ‘Ik eh, ik
heb er niet mee te maken, dat is heus mijn werk niet!’ Pfoeh! In Gethsemane
wordt u weggeblazen door een klein, nietig addertje, omdat dat addertje tot
uw karakters behoort. En die ene die trekt er duizenden aan, het wordt een
spook dat zegt: ‘Ga eruit hier, huichelaar! Wat wilt ge, de levensbodem van
de Messias beleven hier? Uw waanzin vertolken?’
‘Daar heb ik niet mee uit te staan’? Gij zíjt het!
En zo zijn er miljoenen mensen voor uw ogen afgeslacht. Het bewuste
bedrog, de afbraak die ligt daar vóór u. Maar ga eens hoger, kom eens hoger
naar de ijlere, ijlere rechtvaardigheid. Ja, dan weet u het ook niet meer en dan
valt u de mensen aan en dan is licht duister voor u, dan is de liefde een mismaking. Hard? Ja, nu staat ge voor de strengheid, de hardheid van de geestelijke wet, waarvoor de Messias stierf. En dat heeft Petrus ook mee moeten
maken, want toen hing hij ondersteboven aan een ladder en hebben ze hem
geslacht als een varken. Toen stroomde zijn bloed weg, maar hij vond het
goed. Nu was er geen twijfel meer. Nee, want die heeft hij in zich gekild! Die
hummel van een Petrus, die daar onder de mensen liep, Gethsemane heeft
hij beleefd. Hij komt uit het hof van Gethsemane, hij komt uit de ruimte ...
Dáár ligt de goddelijke bron en hij gelooft het niet, hij valt in slaap en zegt:
‘Ik heb die Mens niet gezien.’ Heel eenvoudig, gemakkelijk, Petrus, men had
u van de wereld moeten blazen!
Ja, scheld eens op Petrus?!
Nu wordt er nog gezegd: ‘De grootste stommiteit die ik heb begaan, was
dat ik díé man volgde. Dat is een eeuwigdurende stommiteit.’ Nee, daar
komt u nooit meer van af, totdat gij de Pilatus uit uw ribben haalt, onder uw
hart vandaan trekt en eindelijk gaat aanvaarden, eindelijk durft te zeggen:
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‘Ja, dat ís het, nu weet ik het.’ Maar dat kan ik u niet geven, dat kon u de
Christus niet geven. Hij stond hier en ze námen Hem niet. Zelfs Petrus, die
dag in dag uit met Hem door de weilanden ging, door de straten ... Judas!
‘Ik ken die Mens niet, ik heb die Mens nog nooit gezien.’
Ja, bent u ver van Petrus weg? Hebt u niets meer van Pilatus, twijfelt u aan
niets meer? Hebt u zo’n zegenende, uitdijende rechtvaardigheidsinvloed in u,
dat de vogelen van de ruimte u achtervolgen en niets anders doen dan voor
uw leven te tjilpen? Beleeft ge reeds van die wonderen?
Hoeveel karaktereigenschappen zijn uitgedijd tot een bloem? Wat u nog
hebt en wat de mensheid heeft, zijn slechts onbewuste kruimels, pitjes, afgestorven deeltjes.
God, mijn God, mijn God, als u de smarten, de pijn, de marteling van
de Messias gaat aanvoelen ... Nee, van de mens, de normale bewuste mens,
die nooit wordt aanvaard, de mens die men niet gelooft. De mens die zijn
moeder aanvalt en zegt: ‘Wat heb ik met u te maken, wijf?’ Mijn hemel,
heeft deze mens iets? Die hoeft geen Pilatus te zijn, dat is een duivelstoejager.
Daar hebben wij het nu niet meer over, die wereld moeten wij niet. Wij zijn
bezig ons voor de maatschappij in te zetten. Wij zijn bezig om élk ding in ons
te kraken, af te maken. Wij moeten die karaktereigenschappen ontkleden,
naakt zullen ze voor ons staan, eerst dan straalt het menselijke oog. Nu hebt
u er iets aan. U gaat leven, u gaat dichten, u gaat zingen, u wordt een kunstenaar naar ruimtelijk voelen en denken. U hebt, u kunt iets. En nu kunt u
meer gevoel hebben, u kunt niets-zijn, ook al bent u maar een stratenmaker.
Ook al doet u niets anders elke dag dan asemmers ledigen, dat zien wij. U
bent meer waard dan uw koningin en uw keizers, die daar links en rechts het
leven slaan, die doodstraffen ondertekenen. Dat is vuil gedoe, dat is afbraak,
dat is mismaking; dat zijn de Pilatussen in uw maatschappij. Maar dat moeten zij weten, ú doet dat niet meer, anders moet u hier niet komen. Dan moet
u als Petrus doen. ‘Ik heb u nooit gekend. Ik ken u niet en ik wil ook met
uw leven, met uw wijsheid, met uw licht, uw ruimtelijk bewustzijn niets te
maken hebben.’ Blijft ú dan maar die u bent. Gaat u dan maar dienen voor
de maatschappij, help het vuil maar, geniet. Breng die afbraak maar hoger
en hoger, zet het een nieuwe kroon op het hoofd. Dient u maar zoals Pilatus
dat heeft gekund: ‘Ik heb er niet mee te maken.’
Mijn God, mijn God, voelt ge dan nooit eens, mensen van de aarde, hoe
de Messias hier heeft gelegen? Hoe Hij daar voor zo’n zielig gedoe heeft moeten staan? Een zielig product moet Hem vragen: ‘Wie zijt Gij?’ Ja, aanstonds
zult ge de brutaliteit van de echte jood leren kennen, die Hem vroeg: ‘Wie
bent U, wat zijt Ge, wat wilt Ge? (De spreker verwijst hier met het ‘aanstonds’ naar de volgende lezing: De Caiphas in de mens. Met ‘de echte jood’
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verwijst de spreker dus naar Caiphas, die toenmalig de geestelijke leider van
de joden was. In de volgende lezing legt de spreker uit wat hij bedoelt met
de brutaliteit van de echte jood Caiphas in de mens, de brutaliteit van de karaktereigenschappen in ons die aan het hogere geestelijke dienende leven in
en buiten ons vragen: ‘Wat zijt Ge? Ik wil u niet, ik kruisig u, zodat ik mijn
eigen macht en genot kan behouden.’ Zoals de spreker het in de volgende
lezing uitdrukt: ‘Wij hebben niets tegen Caiphas. Wij hebben niets tegen het
jodendom, maar het bedrog, de afbraak, die moet uit dit leven vandaan, dát
moet weg.’ Met andere woorden: onze bedriegende en afbrekende gedachten
moeten uit ons vandaan om de hogere geestelijke mens Christus in ons geboren te laten worden.) Zijt Gíj de Christus, de Messias?’
En nu moet u in staat zijn om te zeggen: ‘Ja, ik ben het, u zegt het.’
Die hoogmoed was er niet eens in Christus. Hij wilde niet eens zeggen: ja,
dat ben Ik. U bent níéts in de ruimte. Hij wilde ook niets zijn, maar Hij wás
het, Hij vertegenwoordigde het, in Hem leeft het.
Maar kijk nu eens wat die Pilatus heeft gedaan, wat u dagelijks doet wanneer u voor uw vader, uw moeder, uw zuster, uw maatschappij, uw baas, uw
patroon staat en wanneer die mens bedoelt: zó is het, en ge wilt, ge wilt ... Ge
wilt het niet, ge lacht hem achter zijn rug uit; dan zijt ge ook de huichelaar
voor de ruimte, de afbraak voor alle goddelijke, geestelijke stelsels en heeft
geen metafysische wet iets te betekenen.
Ge kunt u niet eens leegschreien. Tranen kunt ge niet over uw lippen krijgen. Ja, die ú schreit hebben niets te betekenen, ze zijn huichelachtig, twijfelachtig. U schreit alleen reeds omdat u niet wéét, u schreit al wanneer u vijf
minuten alleen zit. Eenzaamheid, rusten, weten, geluk, zingende; opgewekte
natuur hebt u niet ... Hebt u dat? Goddank!
Moet u gedragen worden, heel uw leven lang? Dan bent u ook de armoedige, de gedragen persoonlijkheid. Maar wij laten ons niet dragen. Dat heeft
God in niets gekund en in niets gedaan, wij gaan altijd zélf. Wij willen het
leed en de smart van de mens in ons opnemen. Ik wil die pijnen ondergaan,
want zíj is nog niet gereed. En dan ben ik moeder, dan ben ik vader; was
Christus ook. Dat was Petrus niet, alleen Johannes had er vijf procent van.
Judas was het, híj was het, hij twijfelde aan niets. Hij ging over de Christus
heen, over de ruimte en zei: ‘Hij kan nog meer dan dit. Hij zal u slaan wanneer Zijn woord, wanneer Zijn Persoonlijkheid spreekt. Dan krijgt ge met de
Heer, nee, dan krijgt ge met het universum te maken!’
Judas wilde nog meer dan Christus. En nu is Judas een verrader? Nu is
Judas de verrader! En in elk woord – hoort ge? – in elke gedachte ligt zijn
Judasstreek! Maar hij wilde – dat hebben u de meesters gegeven, dat leest u
in de ‘Volkeren der Aarde’ – hij wilde de Messias tot de daden voeren, hij
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wist dat Hij het kon!
Was u maar een Judas zoals híj was, dan was de Pilatus in u gedood. Dan
had u uzelf reeds aan de touwtjes gehangen. En die kunt u ophangen, kil
elke verkeerde gedachte en hang die gedachte daar voor u neer. U wilt mooie
schilderijen, u wilt boeken, u wilt kunst, maar hang uw gedachten om u heen
als levende lijken, dan begrijpt ge waarvoor ge leeft. Dat durft u niet eens! U
verfraait uzelf vanbuiten, maar vanbinnen ...? Hoe zal de mens zich kunnen
verfraaien? En dan vraagt ge naar geluk, ge vraagt naar liefde. Ge wilt het
mooi, ge wilt het goed hebben, ge wilt gedragen zijn, maar wat zet gij ervoor
in de plaats?
Waarvoor, hóé stroomt uw bron? U remt uw bron, u zet er dijken tegenover. Elke gedachte smoort ge weer. Men moet u maar even raken: ‘Die is
dit, die is dat. Dat mens heeft mij al die jaren gekelderd, gekraakt, gekraakt.
Ik ben geslagen, ze hebben me vermoord vanbinnen.’ Wie?
U zult vrijwillig uw bloed laten stromen, uw ziel geven, uw persoonlijkheid. Ja, in huis neerzitten, in uw mooie ruststoel, met de heerlijkheden van
de maatschappij en dan maar over Onze-Lieve-Heer praten, wijsgerige stelsels ontleden. Ja, dát is kunst! U bent een groot meester. Ffft ... weg!
U bent, u kunt alles. ‘Moet u mijn kind maar eens zien! Is dat geen hemelrijk?’
Jazeker, aan de linkerkant het zwaard en in de rechterhand het kruis, zo
gaan ze naar Golgotha. Ze hebben niets van Judas. Ha ha ha ha ha! U moet
de ruimte horen lachen. Frederik zegt: ‘Kijk achter u, maar pas op. Ga niet
linksaf, loop door, ze doen u niets.’
Daar zitten ze. ‘Ik sta met U, ik ga met U, Christus.’ Elk mens is een
Christus! Elk mens die de waarheid vertegenwoordigt, is een deel van de
Messias.
‘Ik ga met jou door de modder, wij gaan met de heiligheid en met de waarheid, voorwaarts gaan we door het slijk van de maatschappij.’ Ja, kijk eens:
‘Ik heb u lief’, zei André tot u, en morgen krijgt u een dolk in uw hart. ‘Ga
nooit meer van me weg.’ Morgen gaan ze zelf! En overmorgen en over twee
maanden? Dan bent u al lang gekist. Dan bent u niet meer waard als uw
stinkend lijk in de grond. Hard? De waarheid!
Ziet u, in de ruimte roept er iemand en dat is uw goddelijke wegwijzer,
die steekt altijd één vinger omhoog, die ziet alles. ‘Daarheen, gaat u maar
daarheen. U zit daar? U moet daarginds zitten, u hoort hier nog niet.’ Voor
u? We hebben nog geen cijfers en de God van al het leven bemoeit zich niet
met berekeningetjes. Het gevoel van u wordt op de weegschaal gelegd en die
weegschaal bent u zelf, u weegt zichzelf af.
Vertrouwen? Heb ik niet, ik wil het zó hebben. U gaat de mens dragen?
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Ja, u gaat de mens verknoeien. Nu moeten we gaan leren, nu komt de universiteit voor u: hóé kan ik nu iets doen, hoe moet ik nu handelen? Ik moet
door twijfeling, afbraak, vernietiging. Ja, ik hou graag veel van mezelf. Ik
wil toch maar zo niet gepijnigd worden, waarom zou ik me laten slaan? Het
leven is mooi.
Ja, het leven is prachtig, het leven is wondervol, maar uw katholieke kus
moeten de ruimten niet meer. Uw protestants gevoelsleven en uw dogmatische instellingen, die ruiken naar de aarde waar uw familie ligt. Schrei maar,
maak maar beelden – daar liggen ze – kransjes, bloemen: ‘O, moeder! O, als
het laatste oordeel komt, haal ik u er wel weer uit.’
Bid maar, bid, bid toch, en vraag waarom wij niet bidden. Mijn wet, mijn
leven, mijn gedachte, dat is een gebed! Wanneer ik weet dat ik niet moet
handelen als Pilatus, dan bid ik, ziet u?
Een kermistent? Waarom zegt u niets? Waarom laat u mij alléén werken,
waarom laat u de ruimte alléén gaan, waarom doet u niets? Kunt u niet, doe
het ook maar niet. U doet nog niets. Wanneer u begint om waar te worden,
om eindelijk te vragen: ‘Sla mij toch’, maar breng het dan in vredesnaam
niet naar dáár, naar die mensen. U brengt het over de wereld heen, u maakt
een mens kapot, u slaat Christus midden in Zijn gelaat door elke verkeerde
gedachte. Uw ‘Ik draag u. O, ik doe zoveel en de Vader is naast mij en ik
ben in contact, ik ben tot eenheid gekomen met leven, licht en liefde, met de
vader en met de moeder van ál die mensen’ ... Kletspraat!
Ze hebben u niet nodig, omdat ge als Petrus zijt. ‘Ik ken die mens niet ...’
en dat mensje is een goddelijk deel van u! Nóg meer? Weet u nu nog niet wie
en waar uw liefde leeft en wie dat is? Dat bent u allemaal.
Ik kom vanuit de eerste sfeer. Ik was daar, even ... om me gereed te maken. Er komt iemand aan en vraagt naar zijn moeder. ‘Moeder, waar is mijn
moeder? Ik kom zojuist van de aarde.’ Hij was mannelijk, een bekende persoonlijkheid.
De meester zegt: ‘Nu weten wij wie dat is. Moeder en vader, eigenliefde,
dat is aards, dat is stoffelijk, dat behoort tot de maatschappij. Had dit kind
maar gevraagd: “Waar is Christus?” Nee, ga dan niet te ver. “Waar is het
leven? Laat het leven tot me spreken.”’
En nu staan daar miljoenen moeders en vaders, al die honderdduizenden
levens hebben we afgelegd en elk kind daarzo is mijn moeder en mijn vader.
En nu moet u zien hier op aarde – gaan we even terug – en dan moet u zien
hoe het ene leven ten opzichte van het andere handelt.
Daar leeft de moeder en daar is de vader. ‘Hebt u dat wijf gezien?’ ‘Moet u
dat ongeluk van die man eens gaan voelen, dat kreng!’ Er zíjn geen krengen,
geen wijven op de aarde, er is alleen moederlijk en vaderlijk bewustzijn. Als
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dat kind verkeerd doet, is het nog een kind. U vermoordt uw kind niet!
De moeder die zegt: ‘Ik zal mijn kind afmaken’, door haat en dierlijk bewustzijn, dat is een dier. Goed, God zegt: ‘Kom maar.’ De Heer, Onze-LieveHeer, die verdoemt niet, dat wéét u. Die moeder komt straks mét ons. We
behoeven haar niet opnieuw te vermoorden, opnieuw te slaan, dan kunt u
elke dag uzélf onthalzen, nietwaar? Moeilijk wordt het. O, wat wordt het
angstig, maar wat wordt het mooi en veelzeggend, eenvoudig. U hoeft alleen
maar het goede te doen. U hoeft alleen maar die narigheid in u, dat onzekere
uit uzelf te verbannen. U hoeft alleen maar te zeggen: ga en beleef de ruimte,
gij behoort mij eeuwigdurend toe. U bent eeuwigdurend van mij, maar ik
laat u gaan. Hang u op, ik ga erbij zitten en kijk met welk touw u dat doet.
De mens zegt: ‘Ik hang mij op, ik maak een eind aan mijn leven.’ Voelt
u, die hebben niets met Pilatus te maken, Pilatus vertegenwoordigde al iets.
Ik vraag, God, Christus, de Albron vraagt onmiddellijk: springt u van
het dak? Ga dan van uw kerktoren naar beneden, dan is het afgelopen. Dan
weet u het achter de kist. Ga toch, pleeg toch zelfmoord! Loop toch niet met
uw levens te koop, maak u niet zo armzalig. Ga de grootheid, de ruimte van
achter de kist zien en u weet het. Hang u maar op, u krijgt van mij een touw.
‘Ik wil u een boot kopen, dan kunt u de levenszee bevaren. Maar Ik weet:
u verdrinkt’, krijgt u van God, van Christus. Als u blijft zaniken naar uw
menselijk geluk, als u blijft smeken en vragen en kletsen, roddelen over de
afbraak van een ander, dan zegt de God van al het leven: ‘Ga dan toch, maak
dat kind dan maar af, snij die vader en moeder maar de halzen af en zuig dat
bloed in u op. Is het nu goed? Is het nu goed?’
Dat hebben ze met Christus gedaan. Maak u gereed, ik voer u aanstonds
tot dít en dan zult ge weten dat de Christus in u leeft. Ik sla u uit naam van
de engelen en Christus aan het kruis; en als u het niet verdragen kunt, uw
bloed loopt weg.
Maar ik laat mij voor u leegbloeden. Dat doen de meesters, dat doen de
engelen, dat doet elkeen, omdat we de sferen van licht kennen. Omdat we
weten hoe wij die Pilatus in ons hebben gekraakt. Hard? Petrus, Johannes en
al deze groten verlangen weer om naar de wereld terug te komen om geslagen
te mogen worden, om iets te doen.
De bezieling? U vraagt wat bezieling is; we barsten van vitaliteit, we kunnen niet vooruit. We zeggen: ‘Mijn God, geef me dan eindelijk de mogelijkheid om het te kunnen uitbeelden.’ Ziet u? In kunst ... Wat is kunst? Het
gevóél is het, het weten wordt het en dan bent u zeker. Dan legt ge uzelf neer
naast de moeder van een ander en dan staat ge naakt voor elkaar, u ziet niets
anders dan de heilige, heilige bezieling van het moederschap en het vaderschap. Wat zeggen die kleedjes? U kijkt er toch door, u wilt toch kijken wat
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daarachter zit en leeft. U bent voor God naakt, voor de ruimte ook, maar u
moet eens kijken hoe de mens zich verbergt.
Het leven is mooi, het leven is oneindig en het leven is wondervol als u
weet hoe het te beleven. Als u weet dat elke karaktereigenschap een bloem
is die het leven vertolkt. En dan zit u naast uw vriend, uw moeder, uw vader
en dan is er geen oudheid meer. Dan is alles jeugdig en jong, welwillend en
liefdevol. Ja, dan wordt het leven mooi, want dan gaat ge begrijpen waarvoor
ge leeft. Dan hebt ge ... Ik heb u gezien ... ik heb u gezien in die maatschappij, ziet u? Daar staat ge, daar loopt ge, daar wandelt ge. Ge straalt éven licht
uit en duister is het.
Vijf procent krijgt elke karaktertrek, vier, drie, twee, niets. Nu balanceren
we onszelf, we hebben nog goed en kwaad. Even naar beneden, dat is dat
licht daar en dan hebben we niets meer. Dan staan we voor de twijfel, voor
de afbraak, onrechtvaardigheid, onwelwillendheid, leugen en bedrog, kletspraat, geroddel, gaat u maar door. Moet u de atmosfeer eens beleven, hier
even boven de aarde.
Mensen, wanneer gaat ge liefhebben? Wanneer gaat ge voelen dat alles liefde is, dat elk mens een vonk is van uzelf? U hebt miljoenen levens afgelegd,
daar zit uw vader, uw moeder, uw kind. Ge zit naast uw moeder, maar ge
kent haar niet. Ja, die moeder moet dan natuurlijk zorgen dat zij u aantrekt.
Met afbrekend gevoelsleven hebt ge niet te maken, die stugheid daarin; u
bereikt haar toch niet.
Ge weet precies welke mensen u iets in uw huis hebben te schenken. U
weet het zo zeker, want u kijkt die anderen tóch de deur uit, uw ruimte uit en
dat is wáár. Laat uw reinheid, laat uw geluk niet ontstelen. Laat die mensen
zorgen dat ze door hun eigen soort gedragen worden. Draag uw eigen soort,
de lagere graad begrijpt u toch niet, die gaat dat toch weer bezoedelen, mismaken. Weet u het nóg niet?
Wat maken we ons toch druk. Heel de ruimte gaat tekeer, elke vonk die
bewust is spreekt, krijgt bezieling, omdat we met Pilatus niet meer te maken
willen hebben. We hebben de Pilatussen in ons overwonnen, we weten dat
we pertinent voor de geestelijke graad moeten getuigen. En dan ontwaakt
de harmonie, de welwillendheid, de inspiratie onder ons hart. ... (niet te verstaan) Dan gaat er iets onder uw hart kolken en dan voelt ge de stoffelijke tik
niet meer, dan zijt ge zo zeker van uzelf als wat. En wat is dat?
Mens van deze wereld, kom tot het uiteindelijke en laat het innerlijke zichzelf eens openbaren. Maar u bent de denkende kracht voor dit alles, u bent
de persoonlijkheid die elke gedachte van de Pilatus afrukt. Geef aan elke
gedachte ruimtelijk gevoel, waarheid, levenslicht, van nu af aan. Over vijf
minuten kunt ge sterven, vrijkomen ... en dan staat ge naakt achter de kist.
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En dan zegt u: had ik mezelf maar doodgeslagen!
U hebt nu al vaak het woord niet ... We hebben mensen gekend, mensen
die de Christus achterna liepen en die Hem wantrouwden. Ze hebben nu nog
niets. Ze lopen reeds tweeduizend jaar de Christus, de Messias achterna en
ze hebben nu nóg niets. Niets krijgt u, u bouwt niet, u breekt telkens weer af
wanneer die twijfel, die ... dat dik zijn, die hoogmoed naast u staat.
‘Vandaag is het meester; morgen ...’, zei André, ‘heet ik Jan Plof Plaf. Dat
wil zeggen: dan barst het maar uit elkaar!’ Vandaag worden we aanvaard,
morgen hebben we niets meer te betekenen.
Wanneer gaat ge eindelijk de eeuwigdurende vriendschap aanvaarden,
voor uzelf? Wat wilt u de meesters geven, wat wilt u de Christus schenken?
Hij weet immers: dat wat u Hem vandaag geeft, u Hem morgen toch weer
afneemt. Dat geschenk van vandaag is de vloek voor twee maanden.
‘Ik heb u lief ... jazeker. Ik hou van u!’ Vertel mij maar niets! Blijf met uw
‘liefde’, blijf met uw ‘geluk’ aan de overkant van de oceaan – want een menselijk hart is een oceaan – en laat míj uit u weggaan.
Bewierook de Christus maar niet, want Hij kent u. Bewijs eerst dat ge
iets van Gethsemane hebt en dat ge de Pilatus in uzelf hebt gedood. Dan
aanvaardt de ruimte de liefde, uw persoonlijkheid, uw licht, uw leven. Nu
krijgen karaktereigenschappen vleugelen en voelt ge u gelukkig bij uw naasten, bij uw broeders en uw zusters. Dan hebt ge geen Bijbel meer nodig, want
u bent zelf het goddelijke waarachtige woord, want de Bijbel is door de mens
ontstaan en gij zijt Goden.
Die diepte kunt u vertolken en daar hebt ge geen Frans, Duits noch Spaans
voor nodig, dat is alleen te beleven en te bevoelen. En nu spreekt de kus. Nu
kunt ge het protestantistische van het katholicisme duidelijk beleven en aanvoelen, want wanneer ge de protestantistische kus van uw moeder krijgt, uw
kind, uw meisje, dan ligt de verdoemdheid naast u en haalt die reine smaak
weg.
Een metafysische kus vanuit de ruimte ontvangen, was voor de Christus
het stralende goddelijke gewaad. Kus mij eens ...
Daarom kon Christus zeggen: ‘Door een kus zullen ze Mij verraden.’ Hij
voelde aan de stank, de rotheid die het menselijke karakter tentoonspreidde,
voelde Hij het levenslicht van deze wereld. Jazeker, maar dat was Hij zelf. Hij
was niet kwaad op Judas, want waarom? Judas wilde Hem aansporen, Judas
wilde de Christus, zijn meester bezieling geven.
Vraagt u niet aan André en vragen de mensen niet aan elkaar: ‘Geef ze nu
eens van katoen. Bewijs nu eens wat ge kunt. Haal er eens alles uit wat ge
kunt.’ Dat doet u elke dag en kunt u nu, moet u doen, want u moet tegen uw
moeder, tegen uw vader zeggen: bewijs eens wat ge kunt. En nu moet ge niet
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het übermenschliche, het bovennatuurlijke verlangen, u moet de graad van
het leven en het bewustzijn voelen en begrijpen en dan weet ge – en dat hebt
ge te leren – of u soms te hoog gaat, te ver vliegt.
Miljoenen karaktereigenschappen moet ik ontleden. Maak u gereed! Haal
uit u de Pilatus, de twijfels voor alles. Maak u gereed, want ik maak u vrij
door het gezag, door de geestelijke wetenschappen van de ruimte, van de
meesters. Ik maak u vrij, door hun gezag, van de jood ín u. (Zoals uit deze
lezing is gebleken bedoelt de spreker met ‘de jood in u’ onze karaktereigenschappen die het ontwaken van de Christus in ons willen tegenhouden;
onze karaktereigenschappen die niet zoals Christus willen dienen en al het
leven willen liefhebben.) Ik zal u de Caiphas door de volgende zitting laten
beleven, ons volgende één-zijn. En dan zal ik u leeg laten bloeden en dan zult
ge toch zeggen daarna: ‘Ik dank God en Christus, omdat ik eindelijk mezelf
eens volkomen heb kunnen geven.’
Tot zover.
Dank u voor de schoonheid die u mij gaf en André. Ik weet waar de schoen
wringt. Maak van uzelf wat u hier neerzet, bewijs dat ge eindelijk wilt ontwaken en dat ge eindelijk zult liefhebben. Er is géén kwaad op de wereld;
ook al vernietigt de mens zichzelf, is er nog geen kwaad. Er is alleen evolutie.
Zonden zijn er niet, er is alleen ontwaking! Sta niet stil bij die zonden, heb
lief alles wat leeft.
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De Caiphas en de mens, en
Jeruzalem en de mens
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt ‘De Caiphas en de mens’
en ‘Jeruzalem en de mens’. Dat zijn twee werelden en twee wezens, twee
mensen, twee zielen, twee geesten, twee ruimten voor de aarde en ziel, leven,
geest, maatschappij.
Wanneer ge Jeruzalem betreden wilt, beleven wilt, dan staat ge voor miljoenen wetten, levensgraden, problemen, ruimten, vader-, moederschap,
maatschappij. Wanneer u Jeruzalem betreden wilt als een toerist, dan begrijpt ge niet wat daar werkelijk is gebeurd.
De aarde, de ruimte hier waarin u leeft, is miljoenen jaren oud, eeuwen,
tijdperken. U behoeft niet eens over jaren te spreken, dit zijn tijdperken. En
een tijdperk is een evolutie, is duisternis en licht, maar dat is ook de God van
al het leven, het is de Albron.
Door de lezingen die u hebt ontvangen deze winter moet u gaan begrijpen en zult ge leren beseffen waarvoor u eigenlijk leeft. Het is het doel van
mensen om u ... het goddelijke gezag in u, de afstemming op de Albron – we
hebben altijd gesproken over Albron, Alziel, Algeest, Alleven – de Alpersoonlijkheid ín u te doen ontwaken. U moet eindelijk eens weten waarvoor
ge eigenlijk leeft.
Wanneer we Jeruzalem goed gaan beleven, dan blijft er van maatschappij
en alles wat u bezit niets meer over. Dan betreedt ge Jeruzalem niet als een
toerist, als een vreemdeling in Gethsemane; eindelijk moet u aanvaarden en
beleven, in u kunnen opnemen waarom u op aarde zijt gekomen en waarvoor
ge eigenlijk leeft. En dan staan wij in Jeruzalem. Dat woord, die naam Jeruzalem heeft niets te betekenen, want dat Jeruzalem is ook hier en dat leeft
in uw hart, maar dat wil zeggen: daar kunt gij de menselijke geschiedenis
beleven en zien, ondergaan.
Ik behoef u niet te vertellen hoe ernstig deze problemen zijn, als u iets van
de Bijbel weet. De fouten, de ontzagwekkende fouten die de Bijbelschrijvers
in zich hebben opgenomen om het verhaal maar neer te leggen en het aaneen
te sluiten, dat lijkt waarlijk – wanneer u de wetten gaat beleven – kinderachtig, naïef. Want het is alles anders gebeurd. Maar staan we voor de eigenlijke
kern waar het om gaat, dan wandelt u daar en dan hebt ge ’t gewaad aan van
de Messias, want daar gaat het om.
We hebben die wandeling gemaakt door de ruimte, we gingen van planeet
tot planeet, van sfeer tot sfeer. En eindelijk kregen wij een mooi gewaad aan,
een kleed; dat wil zeggen: ons innerlijk ging zich verruimen.
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We kwamen op aarde, we hebben Mozes gezien, jazeker. We stonden voor
Mozes, we legden de fundamenten voor onze persoonlijkheid, ons eeuwigdurend ik. Want we gaan verder; dit aardse leven heeft niets te betekenen,
aanstonds gaat u door en dan betreedt u de wereld voor de geest, de astrale
persoonlijkheid. Maar daar en hier, en links en rechts, en voor en achter u
daar leeft het verraad, de zwakte, het niet-willen, het onwelwillende gevoelsleven dat zegt: ‘Ik zal wel zien, ik zal mijn eigen denken wel beleven, ik heb
met u niet te maken.’ En dat zegt u dáár ook! Want elke gedachte aanstonds,
ingesteld en tegenstrijdig aangevoerd op het bevel, op het gevoelsleven van de
Messias, dat plaatst u daar in die hoek van die straat en zegt: ‘Ik ken die mens
niet.’ En dan kraait voor u de haan niet drie keer, maar duizendmaal! Punt.
Wanneer we ... wanneer ge Jeruzalem wilt beleven, dan moet u aanvaarden dat die kern onder uw menselijke hart aanwezig is. Het is zómaar niet
gekomen dat daar iemand uit de ruimte, uit het goddelijke Al naar de aarde
kwam om daar Zijn wetten te verklaren: Hij bracht de liefde, het goddelijke
evangelie. Ja, het evangelie dat niets anders wil zijn: zó zult ge leven, u moet
het zó doen, u moet niet haten, u moet niet over het leven, over de kinderen
van God spreken, slecht praten. Er ís geen slechtheid, er is alleen onbewustzijn.
En dat ontmoeten wij in Jeruzalem, wij hebben het in Gethsemane reeds
gezien. Wij stonden voor Pilatus en toen wasten wij onze handen in onschuld
... ‘Ik heb er niet mee te maken. Ik wil er ook niet mee te maken hebben.’
Maar aanstonds wanneer we Golgotha betreden – over veertien dagen, zo
God het wil – dan zúlt ge uw handen niet meer kunnen wassen. Dan zult
ge moeten bewijzen wat u wilt. Of, ik zal het u verklaren, ik zal het u laten
zien, dan betreedt u dan maar de duisternis – dat doet deze maatschappij,
dat doet de wereld – voor uw eigen ik. Aanvaard dan maar dat miezerige
persoonlijkheidje. Maar dan is er ook niets in u wat tot de Christus behoort,
wat waarachtig steen voor steen heeft moeten aanvaarden in Jeruzalem.
Dat heeft een Judas, dat heeft later een Petrus en een Johannes moeten
aanvaarden. Ja, toen was Petrus zo groot en zo machtig dat hij kon zeggen:
‘Slacht mij maar als uw varkens. Ik wil mijn bloed geven voor Hem, want ik
heb Hem verloochend.’ En dat doet de mensheid, dat doet de maatschappij
elke dag. De waanzin, de drek waarin de maatschappij leeft, dat hebt u ook,
dat hebben de mensen, dat hebben wij allen.
Wij gaan ééns begrijpen waarom dat Jeruzalem is geboren, waarom daar
de Christus vanuit het Al is gekomen op die plek; dat is het hárt van deze
ruimte. Dat is het denkvermogen en het voelen, dat is het begrijpen om het
kind van de aarde – dat hebt u nu door deze lezingen gekregen, dat weet u
nu, dat hebben u de boeken verteld – om het kind van deze aarde, de kinde247

ren van God tot de geestelijke ontwaking te voeren.
Maar wij gaan vanmorgen ... Wij zijn gegaan uit Gethsemane daar, we
hebben met Christus neergelegen om te bidden, om te mediteren en dat was
alleen maar om u en om de massa, om de maatschappij tot het denken te
brengen. De maatschappij denkt nog niet. Eén ding is er, één wet, één noodzakelijkheid die u hebt te zien en dat is in vergelijking met de ruimte, met
het universum waarin wij leven: we draaien om de zon. Dat weet u allemaal,
die fundamenten door deze lezingen zijn gelegd, de boeken hebben u daarvan overtuigd. De wetenschap kan u zeggen: ‘Ja, wij zweven in de ruimte.’
Wij gingen van planeet tot planeet, we hebben die weg, een ruimtelijke,
kosmische weg moeten aanvaarden; dát is het doel geweest van de Schepper.
Hij heeft ons steeds nieuwe lichamen gegeven; ook al kan de wetenschap de
reïncarnatie, de wedergeboorte nog niet aanvaarden, zó is het. Wij krijgen
aanstonds gelijk, en dan?
Deze ruimte is miljoenen jaren oud. Ik wil u hierdoor verklaren dat het
niet zó vreemd is dat de mens Jeruzalem als een toerist beleeft. Jeruzalem
is tweeduizend jaar oud, nog niet eens. Wat is tweeduizend jaar op tweehonderd miljoenen tijdperken die het universum en de planeet aarde heeft
moeten aanvaarden? Er ís nog geen bewustzijn op deze wereld, maar dat
komt. Omdat de Messias, de Christus, het Goddelijke Bewustzijn kwam,
komt er nu in deze eeuw bewustzijn. Wij leggen dus fundamenten voor deze
maatschappij, voor deze wereld, ook voor uzélf.
En dit gebeuren, deze marteling, die de Messias in Zijn denken onderging,
die zult gij nu ondergaan, opdat ge eindelijk eens waarachtig zult zijn in uw
denken, voelen en begrijpen.
Ik zei u, we gingen uit Gethsemane, we hebben daar gelegen. Waren we
voorbereid, zijn we gereed? Ja, de Christus is gereed. Híj is gereed. Hij ligt
daar, tien, vijftien meters, twintig meters van de apostelen vandaan. Ze liggen hier bij elkaar, dat clubje – dat was maar een clubje. Ze liggen daar in
het allerheiligste, in de Albron en vallen in slaap, ze slapen, ze zijn moe. God
is ook moe? Hij werkt altijd! Zon en maan, leven en licht, de wateren, een
boom, alles wat God heeft geschapen slaapt nooit, rust nooit, is eeuwigdurend bezig. Zo wordt ook de mens. Hebt ge verleden gevoeld waar het ons
om ging, toen we hier neerlagen, geknield, en toen de Christus aanstonds
moest komen, het eigenlijke, de Albron in ons ging zeggen: ‘Waarom hebt ge
niet even met Mij kunnen waken?’?
‘Ja, ik was zo moe, we hebben zo’n verre wandeling gemaakt. Het duizelt
mij al wat U allemaal hebt verteld. Wat wilt U eigenlijk?’
Ja, er ligt een klein beetje gevoel in de apostelen, in Petrus, in Johannes.
Er is een kleine ontwaking gekomen, een licht steuntje voor Hem, die daar
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moet wandelen, die aanstonds alles heeft te aanvaarden. En dat bent ú. U
bent de Messias en u bent ook de apostelen. Wij hébben die karaktertrekken in ons, u bent er niet vrij van. U kunt niemand zeggen: ja, ik ben vrij.
Waarom kon de Christus zeggen aanstonds: ‘Hij die gooien wil, smijt met
de eerste steen.’
Doe het eens?
Er is niemand, dat zult u aanstonds zien op de wereld, die vrij is van fouten en verkeerd denken. Het ene onbewuste scheldt over het andere leven.
Waarom? Aanstonds als we voor God, Golgotha staan en we gaan langzaam
omhoog, zie ... Wanneer we Jeruzalem hebben beleefd, wanneer we daar voor
Caiphas zijn geweest en hij heeft ons links en rechts, midden in ons gezicht
geslagen, hij zet zijn dolk midden in ons hart ... Wij gaan voelen het verraad,
het zelfbehoud, het bezit, de angst om zijn persoonlijkheid te verliezen, om
de taak die hij niet begrijpt te moeten loslaten en in handen leggen van het
beste, het hogere, het duidelijke, het natuurlijke weten, voelen en denken. Ja,
dan krijgt u een pak slaag, dan krijgt de wereld een pak slaag. Ik zeg u: we
staan voor duizenden, miljoenen problemen, voor het geloof, voor de maatschappij. Ja, wat doet u, wat wilt u, wat voelt u, hoe denkt u?
‘Ik heb mij hier iets opgebouwd en dat zal ik daar door zo’n Rabbi, zo’n
fantast, uit mijn handen laten slaan?’ Gij wilt iets zeggen van de Caiphas? Gij
zijt angstig voor het jodendom? Maar heel uw katholieke kerk en uw protestantisme stikt in de gevoelens van de Caiphas, want het verkeerde kind zit op
een zetel waar het niet hoort, zal u aanstonds duidelijk zijn.
De maatschappij, de mens is opgebouwd door leugen en bedrog. De Bijbel
wordt niet kosmisch, wordt niet goddelijk beleefd, niet gezien, want dat is
niet mogelijk – ik zei u: de Bijbel en de mensheid is eerst tweeduizend jaar
oud – dat moet nog komen. Maar wíj leven nu hier, wij zijn naar Jeruzalem
gegaan om steen voor steen te voelen. En als u dan hier neerkomt, als u in
de voetstappen gaat van Hem, voor hetzelfde ogenblik dat Hij daar wandelt,
dan bent u het zelf, dan wandelt ú hier. Maar wanneer we het gaan zien als
een toerist, als een vreemdeling, om maar éven die afschaduwing van Hem
te aanvaarden en te beleven – we kunnen dat allemaal toch niet verwerken
en niet dragen – dan gaan we voorzichtig de eerste gedachte in ons opnemen,
hoe Hij zich heeft gevoeld, wat Hij heeft gewild.
Waarvandaan komt u?
Ik zei u ook, en dat is reeds de eerste goddelijke, kosmische, geestelijke
aanraking: de apostelen van Christus waren voor hun taak geboren. Dat waren mensen die reeds in het hiernamaals hebben geleefd, of ze hadden Hem
onderweg verraden en verkocht. Ze gaan met u mee. Jazeker, Christus heeft
eerst een ander stel mensen tot zich getrokken, want ze waren nog niet zover.
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Hij probeerde het links en rechts, maar dat weet de Bijbel niet. De apostelen
worden dadelijk als heiligen op een voetstuk geplaatst – maar het waren
wurmen. Dat wil niet zeggen dat u de mens aanvalt, dat u de apostelen, dat
ge uzelf iets ontneemt. U staat hier voor werkelijkheid en die moet u zien, die
moet u beleven. En indien u dat niet kunt, u moet dat zélf weten, mensheid,
wereld, maatschappij. Dat zegt de Christus nog niets, omdat Hij weet: Hij
moet toch duizend eeuwen wachten voordat dat en dit kind die hoogte, die
diepte, dat gevoel heeft bereikt om dit te aanvaarden.
U moet nu al deze lezingen, die lange weg in u opnemen, want wij hebben gezegd en beleefd: de meesters kwamen van Gene Zijde, de Christus
kwam terug. Dat ogenblik komt in de volgende zitting. Hij zegt tegen de
hoogste meesters uit de zevende sfeer, Hij zegt ... Hij ziet: ‘Hoe hebben ze
Mij daar aanvaard? U hebt gezien hoe Ik ben ontvangen; dat wist Ik vooruit,
natuurlijk. Maar wat gaan we doen, wat hebben wij te doen? De mens – u
hebt dat beleefd, dat wist Ik, moest Ik weten – verraadt Mij aan de tafel op
het ogenblik dat we voor de eigenlijke wetten staan. Het moet, die geboorte
moet plaatsvinden. En wat doen zij, wat doet dit kind? Als Ik niet oplet dan
doorboort hij Mij en vermoordt hij die ontwaking in Mijn ziel.’ Petrus!
De één verkoopt Hem daar aan tafel voor vijftien zilverlingen. In ieder
geval, als Judas beter had leren denken, een ander gevoel had gehad, dan
had hij ook niet de Christus daar ... hij had dat zakcentje, had hij niet in zijn
handen willen nemen, want wie met de kas over de aarde rondrent, is erdoor
besmet, die zit eraan vast.
De Messias, de Goddelijke Bron is overgeleverd aan een stel zwakkelingen,
die men aanstonds voor heilig verklaart, omdat ze Hem Zijn leven hebben
ontnomen? Dat bestaat niet! Er zijn miljoenen mensen de leeuwenkuil later
ingegaan, die meer hebben gepresteerd als Petrus, Johannes en Andreas hebben gekund, met zijn allen niet eens. Er zijn mensen op aarde geweest, dat
zult u aanstonds beleven, die de God van al het leven in hun handen hebben gehad, jazeker. Ze hebben hun bloed, hun ziel, hun zaligheid kunnen
inzetten zónder aan die oneindigheid te twijfelen. Dat was er, nee, dat zágen
zij. Zij zien het, zij hoorden het, zij beleefden het en toen gingen zij zichzelf
daarvoor inzetten. Daar hadden zij geen Bijbel, noch geloof, noch God, noch
Christus voor nodig; zij hádden dat. Er zijn duizenden mensen nóg op aarde,
die willen niets van uw weten, uw voelen, van de Christus en alles weten,
maar ze zijn rein als goud. Jazeker! U kunt daarin een stralend levenslicht
aanschouwen, in dat menselijke oog. Zij stralen reeds kosmisch bewust uit.
Maar dat kon Petrus niet en dat kon Johannes niet van zichzelf zeggen, want
ze waren zoekende. Wanneer u deze hummels, deze kinderen had gezien
daar naast die ontzagwekkende figuur, de Messias, de Christus, dan had u ze
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van Zijn leven weggerammeld.
Toen de meesters, de meesters, de meesters uit de vierde, de vijfde, de zesde
en de zevende sfeer dat probleem volgden ... Mijn God, mijn God, hoe hebben deze mensen gekermd toen ze gingen zien dat de Messias niet alleen van
voor, van links, van rechts, maar ook omhoog en van achter reeds verkocht
en verraden was in Gethsemane, omdat ze wisten: deze kinderen zullen bezwijken. Ja, er waren er die zonderden zich af en waartegen de Messias, de
Christus zei: ‘Ga Johannes, Ik heb u nu niet meer nodig, Ik sta zelf voor Mijn
verkennen, dienen en geven. Ge kunt Mij nu niet meer helpen. Trouwens, u
kunt Mij nergens meehelpen, u moet het toch zélf doen. Maar neem Mij in
u op, ga voelen en zien waar Ik naartoe ga.’
En dan staan we, mijn zusters en broeders, wereld, maatschappij, dan
staan we in Jeruzalem. We komen uit dat reine, eerlijke, kinderlijke, zuivere
Gethsemane. We worden voor de maatschappij geplaatst en dan krijgen we
dat mooie gelaat te zien van Pilatus. En dan moet de mens oordelen. Hij
moet bewijzen, omdat vijfentwintigduizend mensenkinderen dit Leven niet
begrijpen, moet hij bewijzen wat hij doet. Hij moet ... Hij moet een rechtvaardigheid uitspreken. En nu staat de Messias, van links en voor en links en
achter Hem voor kwaad, bedrog, afbraak en bezoedeling. Barabbas komt er
ook bij, een bandiet, die staat naast Hem.
‘Ja’, zeiden ze, ‘dan had U zich ook maar niet met het kwaad, met de drek,
de afbraak, de bezoedeling van de wereld moeten uitgeven. U had zich niet
met die mensen moeten bemoeien. U weet hier niet wat U doet!’ schreeuwde
men de Messias toe. ‘U hebt Maria Magdalena aanvaard en weet u wie dat
is, hoe zij is? U neemt aan dat de bagger van de maatschappij, het dierlijk
bewustzijn Uw voeten wast? Rabbi, Ge zijt krankzinnig, maak dat Ge wegkomt!’
Waarom heeft de Christus dat gedaan? Waarom, waarom sloot Hij zichzelf niet voor de wereld af? Waarom heeft Hij niet gezorgd dat die en die
dingen niet van Hem konden worden verteld? Want toen Maria Magdalena
– het woord komt – als een hoer voor de maatschappij en de wereld zichzelf
had verkracht en afgemaakt, hoe kon de Christus zichzelf door die duisternis besmetten, indien Hij voor het licht van de wereld, van miljoenen mensen wil verschijnen? Een raadsel? Hij die uit de goddelijke Bron komt, doet
verkeerde dingen, zodat Hij bewust die maatschappij, dat onbegrijpen, dat
dierlijke gedoe de zweep in handen geeft om Hem maar even af te rammelen,
dood te slaan, te vermoorden? Want dat komt. Wanneer is Hij wijs, wanneer
is Hij achterlijk? Dat hebben zich de mensen, de enkelingen die gereed waren
en die Jeruzalem omrandden, die dat allemaal hebben gevolgd, die hebben
zich afgevraagd: ‘Heb ik het recht om over deze Mens te denken?’
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Dat zijn de kosmische problemen waarvan de wereld niets weet, maar
waardoor het ene verkeerde na het andere werd opgestapeld. Waardoor de
Messias geen fundamenten heeft gelegd voor de maatschappij en het ziende
oog van de stoffelijke mens? Nee, Hij bouwde aan kuilen, aan voetangels en
klemmen voor Zichzelf. Hij ging door modder en slijk naar het licht! Hij
zegt, want Hij wist: als Ik in die maatschappij licht beleef, hoe kan Ik dan
het andere wat nog niet zover is tot Mij optrekken? Hij daalde in dat slijk af,
Hij wérd slijk. Hij zei tegen Maria: ‘Láát het en ge zijt genezen.’
Ja, dat gebeurt. Dat zult ge aanstonds beleven, dat dat gebeurt. U kunt op
slag een universeel vertrouwen naar voren brengen indien gij uw man en uw
moeder en uw vrouw liefhebt. Dan zijt ge universeel wáár. En dat heeft ons
Gethsemane, dat heeft ons Pilatus getoond. Want dát is het niet, handen
wassen in onschuld, niet bekennen, geen kleur bekennen en het andere leven
laten versukkelen, laten verongelukken op de weg, de lange weg terug naar
de Alvader. Dat is geen kunst. Maar om neer te liggen hier en te zeggen: pas
op, denk niet verkeerd! En indien ge niet wilt, ga dan maar verder, ga dan
maar naar uw eigen schavot.
Dat beleven wij ook. En daardoor zult ge zien dat de Christus gelijk heeft
gehad dat Hij in de duisternis voor het leven in de stof is afgedaald, want
dát moest Hij hebben. Dát is de afbraak en de vernietiging die u nu tijdens
úw leven hebt moeten aanvaarden en waarom de volkeren der aarde zich nog
niet begrijpen.
We komen uit dat Jeruzalem niet weg. U kúnt zich niet losmaken van Jeruzalem, om maar eventjes naar Golgotha te gaan kijken en te zeggen: ja, ik
heb het al gezien, ik geef me maar, dan is het voorbij. Nee, u zult die smarten
ondergáán. U zult hier leren denken en voelen, of u deugt niet voor uzelf.
Begrijp in vredesnaam wat er gebeuren gaat als u zichzelf hier ziet.
... (niet te verstaan) We blijven daar in die tijd, maar wanneer u nu even
gaat zien hoe het menselijke wezen uit Amerika, Frankrijk, uw land ... En
dan komen ze in Jeruzalem even kijken: ‘Ja, heeft die man hier nu geleefd?
Dat was een legende.’ En dan bekijken ze zich de torentjes en de afgebroken
ruïnes om een beeld van Jeruzalem in zich op te nemen. Maar dat is het niet,
dat wordt het ook nóóit!
Toen Hij met Petrus voor het gevaar kwam te staan ... Het gevaar? Nee,
het geroddel, de afbraak, de maatschappij, toen gingen de kinderen, de apostelen begrijpen: nu wordt het heilige ernst. Christus had nog niets gedaan,
Hij moest Z’n ... en zou Zijn eerste woord nog spreken over de eigenlijke
bron van waaruit Hij kwam. Toen was Petrus al bezweken. Hij waarschuwt
hem nog. U waarschuwt uzelf elke dag. U hebt het elk ogenblik, uw vaders
en moeders waarschuwen hun kinderen elk ogenblik, maar dat kind gaat
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door. We weten het, er is geen bewustzijn, maar nu zijn we grote volwassen
mensen. Wij hebben de natuur, we hebben vader- en moederschap, we hebben Christus, we hebben God beleefd. Wanneer gaan we denken?
Daar komt Petrus ... Judas die denkt. Die denkt, ziet u, Judas die denkt
dat hij zijn meester kan aansporen, bemoeit zich met iets waarvan hij met
zijn vingers, zijn hart, zijn leven had moeten afblijven.
U moet een mens laten leven. Een student maakt z’n professor af; híj weet
het, maar hij heeft nog zeven jaar te studeren. De mens denkt niet. Op dit
ogenblik – die nieuwe Bijbel wordt geschreven – dan komt de analyse waarvoor Socrates en Plato hebben geleefd.
Waarom, Judas, begon je te denken in de verkeerde richting? Waarom heb
jij je bemoeid met het Goddelijke gezag, waarom? Waarom heb je verkeerde
gedachten aanvaard voor jezelf? Waarom ging je Hem bedenken en bevoelen? Daar had je maar af te blijven!
En gij, mens en Jeruzalem, hebt af te blijven van de mens met elke gedachte, omdat u die bron smoort! Dat hebben wij leren zien, dat hebben we
moeten aanvaarden. Anders komt u nooit in een reine, duidelijke, harmonische sfeer. U hébt zich niet te bemoeien met een mens. Daarom het gevaar
aanstonds, als u bewust vanuit Jeruzalem naar de maatschappij gaat en u
laat dat achter u en u komt nu in uw eigen tijd – want daar gaat het toch
over – word dan eens, schrijf eens over een mens, over iets dat u niet begrijpt.
Voel u maar eens dik. U hebt de pen, u bent een redacteur van een van uw
grote bladen. U hebt het te zeggen, want u hebt het geld en kunt plaatsen en
schrijven wat u wilt, u kunt kraken wat u wenst.
Maar hier ... hebt u dan geen voorbeeld gekregen, maatschappij, aan Judas? Ja, ze hangen zich aanstonds nog op. Hebt ge dan niet gezien dat Judas
door zijn verkeerde denken ... Hij wilde de Messias opvoeren, hij wilde Hem
laten tonen, hij wilde Hem laten bewijzen wat Hij kon. Moest de Christus,
moest de Albron luisteren naar zo’n wurm, zo’n miezerig leventje? Ja, er was
wel verlangen ... er was wel verlangen in Judas om iets voor de maatschappij,
om iets voor de Rabbi, om iets voor het geloof te doen, jazeker, maar er was
geen bewustzijn, voor dát niet. Judas gaat, hij zit daar, hij wil ... hij is als bezeten om de Messias onder dat volk, onder die haat te sturen, want hij weet
dat Hij het kan, jazeker!
Christus denkt: moet Ik door een kermistent, moet Ik me laten zweven,
moet Ik op de wolken gaan zitten om de mensen, om deze massa tot het goddelijke terug te voeren?
Dat was niet menselijk meer, want de mens kan niet in Godenwonderen zijn bewustwording voor de volgende stap ontvangen en ondergaan, dat
moet stoffelijk gebeuren. Daarom leeft de Messias stoffelijk, daarom had Hij
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geen angst om het kwaad, om die Maria daar te aanvaarden. Er ís immers
voor Hem geen slechtheid, er zijn geen verkeerde gedachten. Maria had lief,
Maria Magdalena had liefde beleefd. Zij wilde zíén wat zij innerlijk in zich
droeg.
Dat komt aanstonds naar voren en dan blijkt het dat Christus de Albron in
Jeruzalem neer heeft gelegd aan de voeten van de mens. Dat Hij die Albron
heeft beleefd door Zijn beeldspraak, door Zijn gelijkenissen, maar ook en
vooral door Zijn gang, door Zijn marteling.
Ja, wat ik u vanmorgen moet aantonen is: dúrf het eens, wanneer een mens
voor u staat in Jeruzalem – u zult aanstonds die taak hebben te aanvaarden
en te vertegenwoordigen – durf dan eens als een Pilatus daar te zeggen: ‘Ja,
daar staat Barabbas, daar staat een lager bewustzijn, een psychopaat, een
bruut, een verdierlijkt iemand. En hier staat, dat zeggen de mensen, een reine
persoonlijkheid. Maar ik wil er niet mee te maken hebben!’
Maar dat is een goddelijk gezag, dat is een goddelijke wet. U hebt rechtvaardig te zijn voor álles wat door uzelf is geschapen, want u kent uzelf niet.
Hier staat uw kind, uw moeder, uw vader ...en nu was ik mijn handen in
onschuld. Die mens, die krijgt de waarheid niet te horen. De maatschappij,
het gezag, dat is het gezag in deze rotte wereld, dat laat deze mens alleen
staan. Je krijgt geen houvast – en dan staan ze.
Zo stond de Messias. Hij luisterde niet eens. Biddende ... uit Gethsemane
gekomen, gemediteerd, zich gereedgemaakt voor de kliek waarvoor Hij komt
te staan. Duivels zijn het, satanen. (Van) de rest waarmee Hij wandelde,
waardoor en waartegen Hij heeft gesproken, waardoor Hij zich enigszins
heeft kunnen ontsluieren – Hij kon ze niet te veel geven, want dan waren die
arme apostelen gestikt – moet Hij aanvaarden dat ze hun huis al kwijt zijn.
Ze hebben geen grond meer onder de voeten, ze zijn op hol geslagen. Die elf,
die twaalf grote mensen hebben het bewustzijn niet dat een kind – nu in uw
tijd – heeft gekregen van de Messias, door de Bijbel, door de leer, van vijf en
zeven jaar. Dat had Petrus niet eens en dat had Johannes ook niet. Ze klampten zich aan een mooie boom vast en zeiden: ‘U kunt meer wind verdragen
dan wij.’ Maar u zult wind zijn en storm zijn, u zult al de elementale wetten
beleven en aanvaarden, in u moeten opnemen – maar daarvan begrepen ze
niets.
Christus ging met een bewust doel en denken in Jeruzalem. Waarom?
Want dat is het hart van de maatschappij, dat is uw Den Haag, uw Amsterdam en alles, dat is uw Parijs, dat is New York nu. Berlijn heeft het reeds
gevoeld, dat is gekortwiekt, omdat ze het daar te vér doorvoerden, zij kregen
niet genoeg. Maar dat waren de Caiphassen voor uw eigen tijd.
U weet door “De Volkeren der Aarde” dat Adolf Hitler de Caiphas ver254

tegenwoordigde uit Jeruzalem. Want gij zult alles weer goedmaken. En vergrijp u nu eens aan het leven van Christus ... Dat is het boek “De Volkeren
der Aarde”, door Christus geschreven. Hijzelf heeft aan de meesters opgedragen: ‘Schrijf het boek over Mijn leven en vertel dat de Caiphas in uw midden
leeft.’
En nu moeten wij aanvaarden of we veel hebben van die Caiphas, of Jeruzalem in ons ontwaakt volgens de wetten van de ruimte, of dat wij nog
zullen ontwaken. Leeft u, of leeft u niet? Dan hebt u ook het recht niet om
een woord te zeggen. Dan hebt u niet het recht om te voelen en te denken; u
moet er nog aan beginnen.
Maar dáár staan we, uit die stilte. We hebben ons gereedgemaakt, we hebben gemediteerd, we zijn nog niet éven buiten Gethsemane. Dat is het hof
van Eden, dat is nog altijd goddelijk, dat is een klein plekje grond waar we
konden denken en voelen: mijn God, mijn God, mijn God, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan? No, néén, wij zijn wild en bewust ingesteld, om
nu eens te mogen bewijzen wat de God van al het leven, mijn Vader, mij
schonk. Dat brandt in mijn hart, dat is razend bewust, zoals ook de Christus heeft gevoeld. En nu moeten wij dat bewustzijn, dat razende gevoel, die
angst en dat beven, dat er niet is, maar bezieling heet en inspiratie, het weten,
het zijn, moeten wij aan de maatschappij brengen, en dat is Jeruzalem. En nu
komen we ... nu komen wij te staan voor het gezag van deze wereld: Pilatus!
Hij zal het even doen, hij met zijn kroon, de gouverneur ... de gouverneur
van Jeruzalem, die zal het eens even zeggen. Daar staat hij. Een pilaar van
‘lek me vesje’, zou Jeus zeggen, een stinkend gedrocht. Ga maar in uw maatschappij en bekijk deze levens, deze persoonlijkheden, hun denken en voelen,
voel dat. Dan ziet u ... dat dit leven, dat voor God nog moet ontwaken, dat
de maatschappij liefheeft, dat zich laat behangen met diamanten en paarlen,
met lintjes, medailles, dat dat leven over u moet beslissen. En u hebt dat nu
maar te aanvaarden, u staat daar – Christus ook. Waar gaat dit naartoe?
Waarheen moet ik?
Hij stond daar, wezenloos, Hij denkt: wat duurt het lang. Eerst hebben ze
Hem daar gemarteld. Pilatus zegt: ‘Sla op die Mens, gesel Hem maar.’
Daar begint het al. Hij geeft het bevel dat ze de Messias, dat ze deze Rabbi,
die moeten ze maar eens flink kraken. En nu wordt Christus daar in een hok
gesleept – u kunt dat straks zien – en daar komen de heren, één voor één. Ze
slaan zich moe op het lichaam van een arm Mens. Ze hebben een zweep in
handen. Deden ze het maar met de vuist, maar ze nemen een zweep en slaan
erop los, op deze ongelukkige Mens. De Koning voor ál de werelden wordt
gekraakt. Hij doet niets, Hij zegt er niet één. Hij kijkt, Hij laat het over zich
heen gaan, Hij krijgt Zijn striemen. Zijn lichaam wordt toegetakeld zoals er
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een mens nog niet toegetakeld is.
Ja, er zijn er meer, die hebben ze doodgemarteld. Uw vijfjarige oorlog, uw
laatste tijd, die bent u al vergeten, maar toen is het ook weer gebeurd. Men
slaat op het goede, men moet het goede kraken. De demonen van deze wereld weten het niet beter.
Mijn God, mijn God, mijn God, denkt Christus. Maar mens, mens, mens
... vergrijp u toch niet aan Mij, vergrijp u toch niet aan Mij. Hij aanvaardt
het. Hij zegt niets, niets, niets.
Daar staan ze. Het volk lacht, Jeruzalem lacht, die soldaten beginnen te
grijnzen. Dat brute geweld kijkt naar de God van al het leven, van Judas en
Petrus en de apostelen. De vrouwen zijn op de vlucht geslagen, de moeder
van Christus weet het niet meer, ze rent rond in Jeruzalem en denkt: waar
is mijn Kind? Ze weet wel dat Hij het Goddelijke gezag bezit. Maar op dat
ogenblik – aanvaard het – wist Maria niet dat zij de Messias in zich droeg en
dat dit Kind van haar en door haar op de wereld gekomen, de Messias was,
wist zij niet eens. Want daar liep ze: ‘Waar is Hij nu?’ Als een reine moeder
had ze Hem lief, zeker, maar ze wist niet waarvoor Hij kwam. ‘Waarom
moet dat Kind geslagen worden, waarom moet mijn Kind zo lijden?’ Wanneer Maria had geweten dat dit de Messias was, dan had zij die woorden niet
eens gesproken, dan had zij kunnen aanvaarden. Maar dit is een mens, een
eenvoudig mens, moeder. Maar dáár gebeurt het! Hier ... de ene mens neemt
de zweep in handen om het goede in de mens dóód te slaan! En Hij die alles
kan, die neemt geen dolk, die spuwt niet, die zegt niet één hard woord, want
Hij weet: wanneer Ik een hard woord zeg, wanneer Ik zou zeggen: ‘Vuiligheid, laat Me met rust, Ik heb u toch niets gedaan?’ Dat zégt het Weten,
het Bewustzijn niet eens, want dat hoeft het Bewustzijn niet te zeggen, dat
dierlijke begrijpt dat toch niet.
U hoeft u niet te verdedigen ten opzichte van het lagere, onbegrijpelijke,
onwelwillende ik, uw woorden worden niet aanvaard. U slaat het er toch niet
in, u hebt maar te aanvaarden. Over duizenden jaren dan is Pilatus, dan zijn
die beulen zover en dan vragen ze zich af: mijn God, wat heb ik gekregen,
wat heb ik gedaan?
Maar hoe is dat ontwaakt? Omdat die beulen óók zo op dat stoeltje kwamen en werden gegeseld. Want er komt een tijd dat ge de harmonische wetten van God weer tot het goddelijke gareel zult voeren. En dan slaat er een
ander op u in en dan gaat ge begrijpen hoe pijnlijk of dat is en dan zit ge op
dezelfde plaats. En omdat u weet, vóélt, dat u toch onmachtig bent tegenover
zoveel bruisend geweld, zegt u ook niets, en aanvaardt u. En dat is het begin
voor de eerste menselijke, stoffelijke bewustwording, een fundament onder
uw voeten. Het begin om verder te gaan en Jeruzalem in u op te nemen,
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aanstonds Golgotha te betreden. Maar wie doet dat?
Ik ga nog even door om u Jeruzalem, om u Jeruzalem te tonen en dan
aanstonds uw maatschappij te betreden om dan enkele dingen voor uzelf en
uw leven, uw voelen en denken, uw huwelijk, uw vader-, uw moederschap,
uw zuster, uw broeder, vast te leggen. En daarmee zal ik u naar huis sturen,
opdat ge zult weten: slá niet!
De Christus wordt hier weggevoerd, Hij gaat eerst naar de koning en dan
zegt de ene, de aardse, die zegt: ‘Zijt gij een koning?’
Hij zegt: ‘U zegt het’, want Hij wéét dat Hij het is, een Koning in de geest.
Ja, Socrates, Plato, gij hebt wel iets gevoeld van het Koninklijke, het Koninklijke gezag, de kroon van en voor elke gedachte, iedere karaktertrek.
Wanneer een koning in, voor het menselijke ruimtelijke, geestelijke, innerlijke bewustzijn naar voren treedt, dan zet hij een kroon op elke gedachte.
Want elke gedachte zal een koninkrijk zijn en bezitten. En eerst dán ziet ge
uw fundamenten, ziet ge uw Gethsemane. Dan zijt ge aangeraakt door de
goddelijke snoertjes en voelt ge u één, en uzelf met Hem verenigd die Alles is.
Maar hier zijn we ... en dan krijgt ge dit pak slaag. Het goede wordt geslagen, maar het goede maakt zijn taak af. Het goede, als mens, wil die taak
ondergaan, doet niets. En nu zult u zien: de reine, geestelijke, goddelijke fundamenten treden naar voren, die bouwen zichzelf op. En dat is dan de enige
... dat is dan het enige houvast voor u als mens in deze maatschappij, deze
wereld. Als u ... mocht men u, indien men u wil slaan: doe niets en neem het.
Want wanneer u terugslaat – hebt u de bewijzen in uw maatschappij, in het
leven niet gekregen? – dan eerst zult ge voelen en denken en daarna begrijpen
dat het bezit, het enige bezit, het goede in u, plotseling uit uw leven vandaan
is en dan kunt ge weer opnieuw beginnen. Weer opnieuw beginnen om te
bewijzen, om die kroon op het gemoed, op het gevoelsleven te plaatsen, op
het aanvaarden, het overgeven, het dienen. Duizenden problemen stormen er
thans op u af, is een woordenboek op zichzelf, want elke gedachte bezit een
kroon, bezit een ziel, een geest, een persoonlijkheid aan eeuwigdurend bezit. En dan gaat ge zien dat die huichelachtige maatschappij, dat stinkerige,
stoffelijke Jeruzalem aan uw voeten neerligt. Dan staat u daar bovenop en
dan heeft geld, hebben paarlen, diamanten en smaragden, sjeiken en maharadja’s, koningen en keizers niets meer te betekenen, u bent het dan zelf. Zo’n
aalmoes, die aanvaardt u niet, die trapt u onder uw voeten vandaan. U aanvaardt geen keizer-, geen koningschap, geen pen, geen rechterschap. U wilt ’n
kind zijn van Moeder Natuur, want u gaat terug naar Gethsemane. U zegt:
‘Ik ga en wandel, alles wat u ziet behoort mij toe. God bewaar me voor deze
afbraak.’ Nee, God kan u niet bewaren, want ge zijt het vertegenwoordigde
element voor al Zijn ruimten, voor ziel en geest, voor vader- en moederschap,
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voor de wedergeboorte.
Sta eens even stil daar in dat Jeruzalem, in die kerker daar, waar vijf, zes,
zeven wilden, bruten op Hem afstormen, op u afstormen, u het gewaad van
uw lichaam trekken, verscheuren, zodat u daar naakt zit. En dan komen ze
met een zweep, dan komen ze met een doornenkroon, dan krijgt u een kroon
op ... De kroon van smart, de kroon van laagheid, de kroon voor het nikszijn, het niets-voelen, het niets-beleven. U krijgt een kroon op, men slaat
hem door uw hersens heen. Het bloed – ja, wat is bloed? – het bloed stroomt,
prikkelt, het drupt, maar ín u leeft er een verbetenheid die zegt: ‘Doe maar
met mij wat u wilt, u verliest het toch. Ge kunt mij immers nimmer overwinnen, indien ik in harmonie blijf met Hem, waardoor ik hier kwam en
waardoor ik mijn leven heb gekregen. Sla mij maar – ge slaat uzelf. Bezoedel me maar – ge bezoedelt uzelf. Verkracht me maar in gevoel – u hebt
zichzelf reeds verkracht. Mismaak mijn moederschap – u mismaakt uzelf, u
vermoordt uzelf, u vernietigt uzelf, u vergiftigt uzelf. U doet alles, alles, alles indien u één vinger naar mij uitsteekt, want ik kom vanuit Hem die álles
is. Ik kom met liefde, ik kom met geluk, ik kom met voortvarendheid voor
opbouwing, reine, geestelijke evolutie en daarvoor kunt u mijn bloed krijgen.
Ik wéét – u weet niet.’
In deze onsamenhangende wereld, voor deze mensen die niets anders dan
het verkeerde willen en die nog denken dat ze goeddoen – want ze vechten
voor het bezit, hun maatschappij – staat gij en stond de Christus als mens.
Toen Hij geslagen en getrapt werd, toen was Hij mens, normaal volkomen
mens. Toen was Hij geen godheid, niets meer. Maar hier, daar in Zich, in
Zijn onderbewustzijn, in Zijn ziel, Zijn geest, Zijn persoonlijkheid, daar is
Hij de God van al het leven. Daar is Hij mens, Hij laat zich slaan.
Wij hebben in de menselijke geschiedenis beleefd en gezien dat altijd het
hoogste gezag – iets dat tot de maatschappij, tot de natuur, tot de miljoenen
mensen van deze wereld heeft gesproken – altijd weer het buigende principe
is geweest. Altijd het zachte, altijd weer het aanvaardbare, het gevoelsleven
dat draagt, dat dient, dat u opneemt.
Die ... die arme mensen daar, die de zweep in handen hebben genomen,
die het beulschap voor deze mensheid, voor één mens daar hebben aanvaard,
dat is ... dat is duivelsgedoe. Dat is het vergrijp, het vergrijpen, het afdalen in
het menselijke hart en daarin alles omdraaien; daarin het leven opzuigende,
door de maatschappij te smijten en het dierlijke gedoe te laten dansen. Voor
wat? Het is het niet willen aanvaarden dat een menselijk woord waarheid kan
bevatten. Het is het bewuste neerslaan, want dit voert u immers naar iets
anders, want wanneer híj dit krijgt, dan ben ik dít kwijt.
En nu hier – er zijn meer van die mensen, meer van die werelden – nu
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stormt alles, al dat andere en verkeerde op het ene, enige goede af. En nu
kan de Christus ... nu is Hij zover, nu is de mens zover, nu is Jeruzalem hier,
Jeruzalem heeft ons al aangeraakt, Jeruzalem zegt: Wat wilt u, wilt gij hier
regeren? ... Nu is het zover, nu wordt Hij weggeleid en nu gaat Hij naar het
onbewuste gelóvige gevaar. Want er is maar één geloof en dat is het jodendom. De kerk, de katholieke kerk moet nog geboren worden, van protestantisme is er geen sprake. Er is boeddhisme, jazeker, maar dan moet u terug
naar de natuurvolken. Hier in het bewuste Europa, in het bewuste Jeruzalem
ís er geen katholieke kerk. De Bijbel wordt niet begrepen, de Bijbel die moet
nog geschreven worden. Ze beginnen hier en daar de velletjes op te zoeken,
die dan door de bewuste mens in zich opgenomen heeft ... en in zich opgenomen heeft en aan de mensheid heeft willen schenken, heeft willen geven.
Die mensen zoekt men. Men vraagt: ‘Wat weet u, wat hebt u daar gehoord,
daarzo? Wat heeft díé apostel daar verteld? Schrijf op, dat er niets verloren
gaat.’ Dat moet alles nog komen. Maar híér staat het, hier staat het reeds
geschreven. Hier leeft de bron, hier buiten Gethsemane, in een kleine kerk.
Caiphas kan niet aanvaarden aanstonds, dat dit Kind een Rabbi is.
‘Mijn God, mijn God, mijn God!’ schreeuwt het in de Christus, schreeuwt
het in de Mens, ‘Ik heb hetzelfde geloof, Ik heb méér, Ik weet méér. Ik ga
nieuwe fundamenten leggen. Waarom gaat ge niet van deze ... waarom gaat
ge niet uit deze weg? Waarom stapt ge niet náást hetgeen de wereld heeft
ontvangen? Waarom gaat gij niet een klein beetje voor Mij weg? Ik kom met
het nieuwe.’
Christus denkt, de Mens denkt: maar mijn God, hoe krijg Ik die man, hoe
krijg Ik dat dogma, die gevoelens van die mensen naar een hogere bewustwording? Ik zal Me opnieuw moeten laten slaan, maar Ik zál het zeggen. Ik
zal het hem zéggen dat Ik het bén, dat Ik het contact bezit met natuur, vader,
moeder, met de God van al het leven, God als geest, God als zoon, God als
vader. Maar Christus weet: God als móéder zegt alles!
Nu komen wij voor de kern van het leven te staan. Christus gaat vanuit
het Gethsemane, van Pilatus naar Caiphas. Hij is een Kind van de kerk, Hij
heeft de studie van de eigen universiteit ontvangen. Caiphas vertegenwoordigt voor al de mensen van zijn soort en zijn ras (zie artikel ‘Er bestaan geen
rassen’ op rulof.nl) het professorschap en hij heeft deze Rabbi de eerste fundamenten voor deze studie en leer geschonken. Caiphas is het hoofd. En wat
had Caiphas nu moeten doen? Wat zegt uw gevoel? Wat doet de mens, wat
doet de maatschappij, wat doet deze massa-persoonlijkheid?
U gaat thans voor uw eigen leerstoel staan. U keert terug naar het menselijke denken voor uw eigen tijd en dan staat u meteen voor uw universiteit.
En dan bent u een student en u klimt op en nu zet ge uw professor schaak259

mat, u weet méér, u voelt dieper. En dan zegt hij: ‘Ga weg, ík ben het.’
Er zijn duizenden studenten, geleerden afgemaakt – weet u dat niet? – toen
de leer begon, toen de mens zijn uitvindingen kreeg, omdat de ene mens die
het hád zijn plaats niet wilde afstaan voor het nieuwe. En nu staat u nog stil
– en dat is Caiphas. Nu kunt u wel een wetenschap opbouwen; u bent een
meester in kunst, u bent een Bach, maar nu komt er een Mozart, nu komt er
een Beethoven en zegt ... En nu moet een Bach kunnen aanvaarden: ja, dat
is waarheid, dat is ijler, dat is ziel, dat is geest. Maar dat kan Caiphas niet.
En nu legde de Christus ruimtelijke fundamenten voor eeuwigdurend,
toen Hij voor de Caiphas stond, neer en toen had Hij zich maar over te
geven.
Wat leert de massa, wat leert de mens van dit ogenblik, dit doen en laten
van de Christus? Is het dan niet waar dat ge nóg in die afbraak leeft, dat ge
nóg voor het oude staat, het onbewuste – en het nieuwe? Dat het nieuwe niet
wordt aanvaard, dat de nieuwe doctor die daar komt en een uitvinding doet,
en (dat men) zegt: ‘Sluit hem maar op, maak hem maar af, dat is een gek.’
Nu begint deze strijd eerst. Eerst na 1950 moet dat beginnen, want de wereld
vráágt naar een nieuwe bewustwording. De wereld gaat nu de Caiphas zien.
De wereld die slikt, die aanvaardt geen Pilatus meer: ‘Ik was mijn handen in
onschuld.’ U hebt nu te bewijzen wat u kunt!
Maar dáár staat het, die bewijzen heeft de Messias gegeven, u staat voor
uw geloof. U voelt meer, u bent dieper, u hebt een hogere bewustwording,
want u bent een evolutieproces. U legt fundamenten die u terugvoeren naar
het goddelijke Al. Is dat niet zo?
Wat zegt de Caiphas? ‘Wij moeten deze Mens afmaken, dat wordt het
gevaar voor ons geloof.’ Hier hebt u het, dit is de afbraak waarin u nóg leeft.
Dit is het dode punt voor de menselijke geschiedenis, het geloof ... De mens
krijgt een gebed, de mens krijgt een gezang, de mens krijgt kunst. En nu
gaan we beginnen om dat zingen, om die kunst op te bouwen, op te voeren,
om de ziel van het leven naar de maatschappelijke bewustwording te brengen. Dat wil zeggen: laat het stralen, laat het leven, laat het leven zíjn. Daar is
de Christus voor God en voor het geloof aan begonnen. Nu kunt u aan kunst
doen, u kunt een technisch wonder beleven, maar o wee, o wee uw persoonlijkheid, uw gevoel, indien u voor het geloof van de mens staat. Indien gij
denkt het geloof te kunnen afmaken en u hebt er niets anders voor, dan bent
u al bezig om u voor eeuwen en eeuwen te verdoemen. Want u ontneemt de
mensen ... u trapt het fundament in waarvoor de Christus heeft geleefd.
Er is een begin, er is ook een einde, een einde van een graad, een einde van
een gevoel. Nu komt de kroon erop en dát heeft Caiphas geweigerd! Daardoor heeft hij Jeruzalem niet begrepen noch gevoeld. Hij had met Jeruzalem
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niets te maken, zei hij. Het gaat om ons bewustzijn, om de Heer.
Nu staat de mens in de Heer en vervloekt Hem! De mens zegt: ‘Ik ben
moeder’, en ze heeft waarlijk een kind in zich, maar ze voelt er niets van. De
mens zegt u: ‘Ik hou van u’, maar morgen gaat u de straat op. ‘Ik kan niet
zonder u leven.’ Kletspraat! ‘Ik móét u hebben, ik ga sterven.’ Sterf maar,
sterf maar ... Indien u een mens kunt laten sterven door liefde, bent u een
kosmisch bewuste. Dan jubelt de Christus naar u toe en zegt: ‘Ik ben zelf
gestorven.’ Was Caiphas maar gestorven voor dat ogenblik, hadden de wetten voor de ruimten hem maar neergetimmerd daar, dan had hij die woorden
niet kunnen spreken.
Tweeduizend jaar zijn er voorbij en de Caiphas leeft er nog, de Caiphas
staat nog op zijn voetstuk. Iedereen die een taak voor de wereld aanvaardt
en die de ontwikkeling van deze mensheid tegenhoudt door kunst, door
rechtvaardigheid, wetenschap, die vertegenwoordigt het gevoelsleven van de
Caiphas.
Voor kunst en geloof krijgt de mens universele betekenis, goddelijke wijsheid toebedacht, want ge zijt Goden. Elk ding wordt een deel van deze godheid, van dit denken en voelen, van de ziel, van de geest, van de vader en
de moeder. Begrijp goed, dat wanneer ge nu nog met uw dominee en uw
pastoor, uw kardinaal, uw paus spreekt en u zegt: ‘Ik ben ... ik ben tot u gekomen met het goddelijke gezag en het bewustzijn in mij van de Messias, ik ben
de nieuwe Christus’, dan wordt u bewust midden in uw gezicht uitgelachen,
want dat willen ze niet kwijt. Wát willen zij niet kwijt? De Christus zei: ‘Ge
zult uw leven verliezen en dan zult ge het Mijne ontvangen.’ Nee, dat goud,
dat zitje daar, dat zitje en dat manteltje en die hoge hoed, die smaragden om
de vinger, die u zo kunt kussen, dát is het! Uw huis, uw schoonheid heeft
niets te betekenen, maar uw bezit, uw afbraak in gedachten ...
Miljoenen graden en werelden stormen er thans op u af, die vragen om
ontleding, eerst dán leert ge uzelf kennen. Aanstonds achter de kist ... Mijn
God, mijn hemel, ruimten, engelen, meesters, geef me de tijd dat we dit kunnen ontleden, want we staan voor Caiphas. Ja, we staan voor de Caiphassen
in de menselijke maatschappij. Hier in Den Haag, in Amsterdam, op de hele
wereld, New York, Parijs, Londen, leven Caiphassen. Het gaat niet om dat
jodenschap, om het jood-zijn; het gaat om een menselijk, natuurlijk, ruimtelijk geloof. Joden bestáán er niet meer. U bent, u zijt door het jodendom tot
het priesterlijke, geestelijke denken en voelen gekomen. De jood zal in u sterven, omdat gij – jazeker, waar het ons om gaat en de Christus voor geleefd
heeft – de Messias ín u zal geboren worden! En als u dát gaat voelen, als u
dát gaat begrijpen, als u elke gedachte het christelijke, het ruimtelijke, goddelijke gevoelsleven wilt schenken ... Mijn God, mijn God, als u het gekerm
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hoort van uw karaktereigenschappen, die dan door die verkeerde, koude,
ijzige gevoelswerelden worden geslagen. Als u ziet hoe zo’n karakter vecht om
het goede te aanvaarden, want de ziel stuwt altijd, de goddelijke bron in u die
wil altijd stuwen en bezielen. U moet dat gekraak eens beleven wanneer u
als mens voor het goede en het verkeerde wordt geplaatst. Dat is een gevecht
op leven en dood! En wanneer u dat gevecht niet wilt aanvaarden, wanneer
u nog niet aan dat gevecht wil beginnen – nou, u ziet wat er van Caiphas is
terechtgekomen. Hij wil niet, nietwaar? Hij wilde niet, maar in Caiphas leeft
reïncarnatie. Hij zal dan eens moeten bewijzen waarom hij het goddelijke,
ruimtelijke evolutieproces een halt heeft toegeroepen.
Christus gaat van de aarde weg. Hij laat zich slaan, Hij komt voor Caiphas, en Caiphas zegt: ‘We zullen Hem wel krijgen.’ Nu komt die arme Judas
in het gareel, Judas treedt naar voren. Ze komen in het hof en daar gaat
Judas, die gaat zijn meester verraden met een kus. ‘Nee’, zegt Judas, ‘en nu
zal ik Je dwingen. Nu zult Ge die vervloekte lage, onbewuste wereld eens
bewijzen wat Ge kunt, meester.’
Christus kijkt naar een klein kind. ‘Zo, waarom zijt ge tot Me gekomen,
waarom liet ge Mij niet met rust?’
‘Geef de mens maar wijsheid’, zei de Christus, vroeg Hij zichzelf af, ‘al
geef Ik Mijn leven en geef Ik Mijn hart, dan is het nog niet genoeg. Nee, ze
willen Mij over de brandstapel sturen die Ik niet moet, want Ik beleef andere
brandstapels.’
Daar staat weer, als die Bijbel opnieuw wordt geschreven, daar staat weer:
‘Blijf met uw handen, uw gedachten, uw gevoelens van Mijn leven af, Ik heb
Mijn eigen taak. Ik zal die taak volbrengen zoals Ik het moet doen.’
Miljoenen boeken liggen hier voor ons, wijsgerige stelsels liggen in Gethsemane, liggen daar bij Pilatus, liggen in Jeruzalem opgestapeld en de mens
ziet ze niet. Waarom niet? Omdat die wijsgerige stelsels nog ontleed moeten
worden. Daarvan had Socrates en Plato niets. Dat zijn ruimtelijke fundamenten. Maar gij hebt u af te vragen, als Judas, als Caiphas, als Petrus – dat
is toch het voorbeeld, dat waren toch kinderen, die begonnen toch te dienen
–: ‘Waarom bemoeit ge u met mij, waarom wilt ge mijn denken veranderen
ten opzichte van uzelf?’ Dat is: doe het zó, nee, zó moet je dat doen. En dan
loopt de mens: ‘Ik wil dat ge het zó doet.’ ‘Nee’, zegt de mens, ‘dat is verkeerd.’ Laat die mens dan toch verongelukken, dan weet hij het.
Ja, de wetten worden hard, de wetten worden streng. Dacht ge dat dit geen
zelftuchtiging was, toen de Christus zich liet slaan in dat hol daar van Jeruzalem, toen de beulen tot Hem kwamen? Toen zei Christus: ‘Sla Me maar,
dan heeft dat andere niets meer te zeggen.’ Want zó hoort het. ... (niet te
verstaan) Niet één woord zei Hij, er kwam niets over Zijn lippen!
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Ga eens naar de maatschappij, ga eens naar de mensen kijken die schrijven,
die over ú iets kunnen vertellen. Treed eens voor het voetlicht van uw maatschappij, dan wordt ge beroddeld en geslagen. Ja, u bent God zij gedankt
zover dat men de zweep niet meer kan nemen, u kunt zeggen wat u wilt.
In die tweeduizend jaar is er iets gebeurd, maar voor vijftig en honderd jaar
terug ging ge, werd men, plaatste men u – doordat men God liefhad – op de
brandstapel en liep uw vet, uw bloed weg.
In deze tijd staat ge voor Caiphas. Caiphas heeft het niet gewild. Laat dit
voor u een wet zijn, een rechtvaardigheidswereld! Caiphas wilde niet, Pilatus
niet. Ja, daar zijn ze gegaan. Judas wist het op hetzelfde ogenblik toen hij in
de ogen keek van het Goddelijke gezag, en zei: ‘Er is maar één ding voor mij:
eruit, ik hang me op.’ Ja, toen kreeg hij opnieuw leven. Hij zag nog even dat
hij leefde en toen kwam hij voor de reïncarnatie, de wedergeboorte, want hij
heeft goed te maken. U kunt het in ‘De Volkeren der Aarde’ lezen en beleven, opnieuw ... opnieuw die strijd ondergaan van Judas.
Maar daar staat Caiphas, wat heeft hij gedaan? Dan zult ge een ander
gewaad ontvangen, een ander licht, een andere wereld, een nieuwe geboorte.
Ja, daar staat hij in het hart van Duitsland, om het joodse gevoelsleven ...?
Nee, wij hebben ontzag voor het geloof dat de Moeder Natuur tevoorschijn bracht, het eerste geloof, het joodse ras (zie artikel ‘Er bestaan geen
rassen’ op rulof.nl), het jodendom.
Nee, om u van het verraad los te timmeren, los te maken en het ruimtelijke, waarachtige, de geestelijke evolutie op te zetten, voor uzelf, voor uw
maatschappij, voor de volkeren der aarde.
Caiphas dáár kwam terug naar de aarde, u ziet het. Waarom hebt u geen
medelijden met het Joodse ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.
nl)? Maar hebt medelijden met uzelf. Nu staat het joodse kind, nu staat Jeruzalem voor een waarlijk gevecht. Het katholicisme, het protestantisme, het
soefisme, boeddhisme, mohammedanisme, theosofie, dat heeft nog niet eens
wat, dat heeft maar franjes opgebouwd. Dat staat ook weer voor de Caiphas.
Voor het jodendom? Nee, voor de metafysische leer, de metafysische wetten. En rijden op een wit paard door de maatschappij, die willen de ezel niet
aanvaarden waar Christus op ging zitten; de eenvoud, een ezeltje, met een
palmtak, met vrede en geluk en welzijn. Nee, dat zit hier en zegt: ‘Wíj weten
het.’ Een nieuwe Caiphas is ontstaan.
Hebt ge verleden het gevecht dat André voerde tegen de theosofie dan niet
gevolgd? En ze zeggen: ‘Dat is een demon, die moet kapot.’
Vijf jaar lang staan we hier en bulderen het uit: ‘Twijfelt ge nog langer
aan het gevoelsleven waardoor de ruimte is ontstaan en de kinderen van
Christus het levenslicht ontvingen?’ Denk eens even dóór wat u hebt te doen,
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vandaag, morgen, overmorgen, over twee weken; over twee eeuwen bent u
gereed. U beleeft uzelf eeuwigdurend.
Nu komen wij terug tot de maatschappij en hebben te aanvaarden: u behoeft niet angstig te zijn dat dit leven wéér over uw hoofd komt, dat gebeurt
slechts één keer. Maar daarin leven de Caiphassen; ja, het verraad, het menselijke verraad dat een geloof krijgt, dat een gevoel krijgt, een godsdienst.
Wat verbeeldt zich de katholieke kerk, dat het méér is dan het jodendom?
Het joodse geloof is rein en zuiver, maar het moet ophouden om het onschuldige lam te killen en te slachten; dat zijn allemaal franjes. En u, de menselijke
maatschappij met zijn franjes, u leeft onder uw luchtkastelen. Luchtkastelen
heeft men opgebouwd. Men aanvaardt en eerbiedigt een maatschappelijk gezag. Men aanvaardt maatschappelijke rechtvaardigheid en dan staat ge voor
uw koningen en keizers, die niet anders kunnen dan bevelen geven om het
andere kind van een ander volk neer te knallen en af te slachten. Dat is uw
bezit, dat is uw rechtvaardigheid, dat is een kroon.
Caiphas heeft aangetoond: vergrijp u niet aan de hogere gedachte die u tot
Jeruzalem kan voeren. Caiphas ... heeft u geleerd hoe te moeten leren denken, wilt ge terug naar Gethsemane. Wilt ge gaan staan voor uw koningin,
uw vaderland, uw kerk en vorst? U hebt met geen kerk en vorst te maken;
u bent het zélf, áls uw gedachten het goddelijke gareel hebben aanvaard, de
harmonie hebben begrepen, wanneer u wilt zijn: leven, licht en liefde.
Wij hebben niets tegen Caiphas. We hebben niets tegen het jodendom,
maar het bedrog, de afbraak, die moet uit dit leven vandaan, dát moet weg.
Ge zult openstaan voor een nieuwe tijd. Ge zult gaan begrijpen dat ge hier
maar tijdelijk zijt, dat dit niets heeft te betekenen. Ge zult aanstonds leren
aanvaarden dat ge méér bereikt wanneer u zwijgt, dan gij nu voor de wereld
doet, want álles wat met deze wereld te maken heeft en wordt begrepen –
verstaat u dit? – dat heeft met afbraak uit te staan. Dat heeft te maken ... dat
heeft te maken met leugen en bedrog. Dat is Caiphasachtig, dat laat u niet
toe, dat wil niet goedvinden dat u een nieuwe orde brengt, een hoger denken
en voelen. Dat bestaat niet, u moet kapot.
Bemoeit u er zich niet mee, maar ga uw weg. Leer zien hoe de karaktereigenschappen door het Jeruzalemse gevoelsleven, volgens de Messias, volgens
de wetten van de ruimte en voor God aan de aarde werden geschonken,
waarvoor Hij kwam, waarvoor Hij leefde. Voel aan wanneer die wetten tot
u spreken en geef ze aan uw vrouw, geef ze aan uw man, maar ‘lip’ niet, chagrijn niet in dit leven. Het leven is wondervol, het leven is mooi, het leven is
oppermachtig indien gij de Christus aanvaardt, indien ge Jeruzalem gaat begrijpen en geen Caiphas wilt zijn. Indien gij kunt aanvaarden dat de evolutie
komt en voortgang moet vinden, dan kunt ge tien, dan kunt ge duizenden
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kinderen baren, ge zult nimmer bezwijken, omdat gij het werk doet van uw
Onze-Lieve-Heer, omdat gij ... omdat gij uw God, als vader en moeder in
de maatschappij vertegenwoordigt! In Gethsemane zult ge neerzitten met u
beiden en lieflijk zijn als kleine kinderen.
Waarom maken wij ons zo druk? Waarom zijn de sferen van licht gevuld
... waarom leven ze daar in diepe smart? Omdat ze machteloos staan, machteloos staan zij voor het geweld van uw maatschappij, uw wereld. De Caiphas
heeft het goud, Pilatus heeft het. Gaat u maar in de maatschappij kijken en
alles dat kastelen bewoont, over uw Perzische gewaden stapt en leeft en volbehangen is met smaragden, dat is róttend. Dat zullen de goddelijke wetten
voor de ruimte, voor de wedergeboorte, voor de reïncarnatie, voor Bijbel, Petrus, Johannes en Andreas u bewijzen. Want anders doet u dat niet. U kunt
geen menselijk leven, geen menselijke evolutie beleven en volgen doordat ge
het andere leven kraakt. U kunt door bedrog en afbraak uw godheid niet
dienen, dat is duisternis. Weet dan ook: uw ganse maatschappij is leugen
en bedrog, maar vergrijp u zélf niet. Weest u de Messias, als man en vrouw,
wórd het, blijf het en eerst dan bewandelt ge een weg die u regelrecht voert
naar de sferen van licht. Naar ... naar het hof van Eden? Naar het koninkrijk
Gods in ú, omdat de Christus, de Messias in u ontwaakt.
Indien ge aanstonds ‘Jeus van Moeder Crisje’ leest, dan voelt ge hoe ge
moet gaan en zult leren denken. Jeus is nog geen vijf jaar oud, staat-ie voor
Golgotha en schreit zich leeg. Ligt-ie in het bos onder de struiken en kan
niet belken. Omdat hij zegt: ‘Ik sta alleen. En waar is die Lange dan? Verrekken kui’, zegt-ie. Als het erop aan komt dan staan we alleen en dan laat
de moeder, de vader, je broers en zusters, die laten je alleen, die laten je staan,
ze verraden en verkopen je. Moeten zij weten. Maar hij belkte, hij schreide.
Ik schrei ... ook om het hart, om de armoede van de wereld, om de Caiphassen, die de Christus elk ogenblik verdrinken en verzuipen. Hard? Ja, hard.
Gij hebt, de maatschappij heeft niet anders. Altijd weer wordt het goede verkracht, telkens weer. Ze hebben vijf jaar lang armoede en ellende beleefd;
Jeruzalem in ondergang, stoffelijke afbraak. Als skeletten liepen de mensen
over de straten en toen aten zij uit de hand van Onze-Lieve-Heer, toen kon
Hij met een mens iets doen. Toen zeiden ze: ‘O ja, vertel me iets. Is er nog
een God?’ Maar nu? Broeders, moeders en vaders hebben ze afgemarteld,
hebben ze gekastijd. De mens die op zijn zeteltje kwam, kende u gisteren
nog, maar vandaag, vanmorgen niet meer. ‘Wie bent U?’
Ja, dat zei Caiphas: ‘Wie bent U?’ dat zei Pilatus: ‘Wie bent U?’ De koningen der aarde hebben gezegd: ‘Wie bent U?’
‘Gij zegt het. Kent u Mij niet meer?’
Luister toch niet naar het verraad in uzelf. Wanneer de Caiphas zijn kop
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opsteekt, dan staat u op een vergiftig serpent, maar nu is het een karaktertrek, en dan ontloopt ge het Bijbelse gezag, het ruimtelijke, geestelijke weerzien achter de kist. Schrei eens voldoende en fatsoenlijk u leeg. Omdat u een
fout beging? Nee, schrei eens ... maak fouten elke dag zoveel u kunt, maar
schrei eens, besef eens hoe goed u het hebt. Christus schreide niet om Zijn
geluk, maar om de armoede van de mens, omdat de ene mens zich vergreep
aan het bezit van een ander. Daar hebben wíj om geschreid. Dat is beroerd,
dat is ontzagwekkend, dat is hard, dat is vreselijk; maar u moet niet om het
mooie gaan schreien. Nee, dat moet u niet doen, u moet gelukkig zijn. Ja u
moet ... dat geluk, hebt u het niet gezien?
Hebt u in die tweeduizend jaren die voorbijgingen, die menselijke geschiedenis hebben gemaakt, hebt u dan niet gezien dat dit geluk elkéén heeft
gesmoord, gekelderd en afgemaakt heeft, op de brandstapel heeft gezet?
Waar leven die paus en die kardinalen, die koningen en die keizers? Ze zijn
met pik besmeerd en opgehangen, verbrand zijn ze, omdat het geluk in uw
maatschappij, het bezit, geen cent te betekenen heeft. Het is bedrog, leugen,
afbraak, bezoedeling, gif. Vies is het!
Daar wil Christus niets mee te maken hebben. Houdt u het geld maar –
Judas had kunnen doen wat hij wilde – dat is de buidel voor de maatschappij.
Ze maken er kanonnen voor; afbraak. Ze krijgen medailles. Omdat u een
kanon uitvindt, krijgt u een medaille, wordt u geëerd, bent u baron, bent u
van adel – maar vanbinnen stinkt het.
Schrei omdat u het zo goed hebt. Wees dankbaar dat ge eindelijk gaat
weten dat ge een plaats hebt gevonden in Gethsemane, maar leer dénken.
Leer Jeruzalem te aanvaarden en hoe ge Jeruzalem hebt te betreden, beleef
Golgotha. Daar gaan we aanstonds heen, over veertien dagen, indien God
mij de genade geeft. Dan nagel ik u uit naam van Christus aan het kruis,
maar dat moet dan geluk voor u betekenen, anders heeft het geen waarde. Ik
wil voor u sterven, ik wil ook voor u leven. Indien ge wilt sterven voor een
ander mens, dan betekent dat nog maar zwakte. Maar kunt ge leven voor de
mens, zoals de Christus heeft geleefd voor ál Zijn kinderen, voor deze mensheid, dan is dat goddelijke verruiming.
Mijn zusters en broeders, aanvaardt het: degene die naast u zit is een zuster, een broeder, een vader en een moeder van u. Spreek nooit kwaad, er zijn
geen verkeerde dingen; alles is leerschap, alles is evolutie. U hebt veel voor
de maatschappij te leren, omdat de maatschappij ook een persoonlijkheid
wordt, jazeker.
Wij knallen die wijsheid niet van het toneel af. Dat heeft ... uw doctor,
uw professor, de wijsgerige macht heeft betekenis, dat wil zeggen: er zijn
mensen gekomen, die hebben u weer teruggebracht tot de natuur. Is het
266

niet merkwaardig? Die hebben hun Caiphas, die hebben het geloof, die hebben Jeruzalem al tot ontwaking gebracht. Ze zeggen: ‘Wanneer ben ik wáár?
Wanneer ben ik oprecht? Wat is gevoel?’ Ziet u? Word geen parapsycholoog,
maar word een psycholoog voor uzélf. Heb lief en dan hebt u het heiligste
fundament voor uzelf al gelegd. Heb in alles lief. Sta gerust op uw hoofd en
wees blij en gelukkig, als u het maar in het goede doet.
Word mens, word broer, word zuster, word vader, word moeder. Bekijk
uw kind, maar bekijk uzelf. Zit neer en mediteer, doe het goed. Wanneer de
ander u ziet en zegt: ‘Ja, jij zit maar’, dan moet u zeggen: ‘Aanstonds kunt u
tien uur, tien dagen, tien eeuwen, tien miljoenen tijdperken gaan neerzitten
en ik zal u niet storen. Ik weet voor mezelf dat ik u niet storen zal, ik laat u
zitten en mediteren. Ook al zal ik me kapot werken, gij zult mediteren.’ Want
hij die daar zit, is de Christus.
Aanvaard elkaar dan toch even als de Messias. Laat de moeder – man,
schepper – voor u een heilige Magdalena zijn. En laat hij zijn de Andreas,
de Paulus, de Petrus. Maar weet: voor de aarde kan hij ook nog z’n gekraai
uitschreeuwen. Voor de aarde hebben we nog fouten en verkeerde gedachten,
omdat wij de geestelijke fundamenten nog niet hebben gelegd. Aanvaard
elkaar, in licht en duisternis, in leed en smart.
Wanneer u alles op de wereld hebt – u hebt uw gekus en u wordt gedragen
op handen – dan is het geen kunst. Maar wanneer ge met elkaar gaat en
ge gaat de dingen voor uw maatschappij ontleden en ge wilt het begrijpen,
ge staat midden in de menselijke narigheden, dan zult ge moeten bewijzen
wat er aan de hand is met u. Ja, in de oorlog – hoe is het mogelijk – toen ge
allemaal waart gebroken, lichamelijk kapot werd gemarteld, toen kon ge innerlijk aanvaarden, toen boog de mens zijn hoofd: ‘Hier hebt ge alles van mij.
O, laat me leven. Hier hebt ge alles, neem het maar mee, ik wil er niets meer
mee te maken hebben, maar laat me in vredesnaam leven.’
Ja, en nu? ‘U kunt doodvallen, ik heb u niet meer nodig.’
Ha ha, de Christus ging over de aarde met boeken, Hij zegt: ‘Hier, lees
maar.’
‘O, hebt u er nog meer?’
Over vier jaar – we hebben weer een huis, we hebben weer een bedje, het
eten is er weer, we hebben geen angst meer, morgen kan ons niets overkomen, we hebben alles ...–: ‘Maak dat ge wegkomt met je Jeruzalem, ik heb
het niet meer nodig. Eh ... ‘kist’? Achter de dood is er leven? Laat me niet
lachen.’ Weg zalving, weg fundament!
Christus wist het. Hij is niet voor niets geweest. Hij zei: ‘Als er maar vier,
als er drie, als er maar twee, als er slechts één ontwaakt voor Mij, voor God,
voor vader- en moederschap, voor de wedergeboorte, dán heb Ik niet voor
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niets geleefd.’
Ik zou u willen vragen, ik zou u uit naam van de miljoenen engelen, uw
vaders en moeders, willen toeroepen vanmorgen, hier in Jeruzalem: zíjt die
eerste, die ene, wórdt het. Zorg dat gíj het zijt en gij zult de ‘vleugelen’ bezitten achter de menselijke ‘kist’.
Tot over veertien dagen.
Dank u.
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De mens en Golgotha
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen ‘De mens en
Golgotha’. We gaan – we hebben dat beleefd – uit Gethsemane naar Pilatus,
we kwamen voor Caiphas te staan, voor het recht, de rechtvaardigheid van
deze wereld en gaan thans Golgotha beklimmen.
Maar wat heeft dat Golgotha voor de mens eigenlijk te betekenen? Wat
wil dat zeggen? U moet eerst eigenlijk achter de kist zijn, u moet uw astrale
persoonlijkheid in handen hebben. U moet de stof kunnen loslaten, u moet
er doorheen kunnen kijken. U moet al die sluiers, waardoor de ziel als de
astrale persoonlijkheid haar wereld heeft door verkend, waardoor zij bewust
werd, dat moet u op aarde kunnen zien, dat moet u in dit organisme kunnen beleven, wilt ge beleven, wilt ge aanvaarden, wilt ge een bewustwording
krijgen die door de Messias op aarde is gebracht.
Waarom kwam Hij als een Goddelijk Bewuste naar de aarde? We hebben beleefd door de vorige lezingen dat de Bijbel met onwaarheid begint. U
behoeft niet onmiddellijk te zeggen: dat waren leugens en nonsens. Het is
natuurlijke, ruimtelijke, geestelijke onwaarheid. En waarom? Dat heb ik u
verklaard. Ik heb u aangetoond hoe Mozes z’n eerste gedachte kreeg om aan
een hoger leven ... om de mens op aarde te overtuigen. Om dat hogere leven
aan zijn vader en moeder te schenken, aan zijn zusters en broers die achterbleven, want hij ging door ‘de kist’.
Ik heb u verklaard, we gingen vanaf de maan door het universum, van
graad tot graad en kregen een beeld te zien hoe de scheppingen zijn ontstaan.
Wanneer de wereld dit kan aanvaarden, wanneer we de wereld kunnen overtuigen, de mens voor zichzelf de God van al het leven in zich voelt, dan krijgt
u geluk. U krijgt tevreden, u krijgt een universeel bewustzijn als man en
vrouw, waar het toch eigenlijk om gaat. Het klinkt wellicht hard als u zegt:
‘De Bijbel begint met nonsens’ en dat is het heilige woord voor de wereld.
Dan schrikt de mens, omdat de mens aanvaardt wat het andere leven u geeft.
Kunt u dat altijd? Kunt ge altijd aanvaarden wat de andere mens denkt te
bezitten?
Wij hebben fundamenten gelegd. Wat u nu ontvangt dat is zomaar niet
uit de ruimte gegrepen; integendeel, de wetenschap kan u overtuigen dat de
scheppingen anders zijn begonnen zoals de Bijbel het verklaart. En daar kunt
u rustig mee zijn. U kunt dat in u opnemen, want de geleerde is reeds zover
dat hij zegt: ‘In de wateren zijn wij geboren. In de wateren is al het leven
ontstaan.’
De Bijbel begon in een tijd toen de mens zijn maatschappij eigenlijk had
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geschapen. In het oude Egypte waren reeds koninkrijken ontstaan. De massa
op aarde zou een geloof moeten ontvangen. De massa op aarde kende geen
God en geen Christus. Daaraan zou men beginnen en dat waren de mensen – dat heb ik u verklaard, u kunt het aanvaarden – die hun kringloop der
aarde hadden volbracht. Dat zijn uw en mijn – en van iedereen – vaders en
moeders, dat zijn zusters en broeders. Wij komen tot universele liefde, eenheid, gevoel, waarachtigheid, rechtvaardigheid, bewustzijn. We zullen eens
God vertegenwoordigen als man en vrouw, want God is vader en moeder!
Die lange reis door het universum gaf u een beeld waarom het Allerhoogste naar de aarde zou komen; om die mens weer een nieuwe, volgende evolutie te schenken. Dat hebt u kunnen aanvaarden. Immers, God schiep geen
mens door wat klei en levensadem, dat is ... dat is een kinderlijk verhaal.
Het paradijs waar de eerste mensen in leefden, dat is een kinderlijk verhaal.
Men moest beginnen om de mens ergens aan vast te leggen. Men kende dus
het beginstadium niet van de scheppingen. Men wist niet hoe God aan Zijn
verstoffelijking begonnen was, dat kende men op aarde niet.
De mens, als u het protestantistische kind ... neemt u het katholieke kind,
dat kind aanvaardt nog wat de pastoor, de kapelaan, wat de orde zegt. Dat
kind krijgt geen verruiming. Gaat u naar de universiteit, dan komt u nog
(on)bewust van die universiteit af. En zo gaat het met het protestantisme, zo
is het met andere sekten die westers bewustzijn hebben gekregen.
Het oosterse kind denkt anders. Waarom zijn de – dat hebben wij beleefd, u hebt die lezingen ontvangen – waarom is het oude Egypte ontstaan?
Waarom zijn daar priesters en mensen gekomen die de natuur wilden leren
kennen, die de ‘dood’ wilden aanvaarden? Die zich afvroegen, zoals Socrates
dat heeft gekund: ‘Waarom ben ik mens? Waarom ben ik moeder en waarom
bent ú vader? Waarom bent u anders?’ Dat wíst de mens, maar hij kende
zichzelf niet. Hij wist niet waarom hij vader en moeder zou zijn. En in het
universum – dat hebben wij u laten zien – is al het leven dóór het vader- en
moederschap geboren. Dat zijn de goddelijke fundamenten.
We kwamen vanuit de ruimte naar Gethsemane, wij gingen mediteren en
nu staan we voor het ogenblik waarop wij ons gereedmaken om die onbewuste massa te betreden. We hebben gedacht, we wisten waarvoor, we legden
ons neer. Aanstonds gaan we dit plekje grond verlaten, aanstonds gaan we uit
het paradijs. We zullen ons voor Pilatus, het recht van deze wereld moeten
plaatsen. We zullen verdergaan en dan kunnen wij ons overgeven en zeggen:
‘Doe met mij wat u wilt.’
Het probleem Golgotha dat kent u, maar het Golgotha ín de mens, dát
kent de mens niet. En dan komen wij voor die universele wetten te staan, dan
gaan we weer van planeet tot planeet, waarvan Christus niet heeft gesproken,
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maar waarover Hij zei: ‘Er zullen er zijn die de wetten van Mijn Vader zullen
verklaren en eerst dan krijgt ge universeel bewustzijn, geluk, een vergezicht
dat u verklaart en verbindt met de sferen aan Gene Zijde.’
De ernst van deze toestand waarvoor u staat, kunt u terugvoeren tot de
menselijke maatschappij, uw eigen bezit. Ge staat dagelijks voor Golgotha
en Gethsemane wanneer ge met man en vrouw, uw huwelijk, uw kinderen
hebt te maken. Het gaat dagelijks om de kleinste dingen waarin ge Golgotha
beleven kunt en dan zegt Golgotha: ‘Ik verbied u dat ge één mijner kinderen
beledigt. Laat staan dat u een geweer in handen neemt en dat kind neerknalt.
Dat ge dat leven van God vernietigt, dat ge dat leven afsluit en het leven de
eigen evolutie ontneemt, waardoor er remmingen ontstaan, disharmonische
werelden. En krijgen wij ophoping van zielen, die in een wereld ergens in
deze ruimte hebben te leven en te aanvaarden dat ze niet zomaar weer tot de
aarde kunnen terugkeren.’
Nu wachten er – dat hebt u gelezen in de boeken – duizenden en honderdduizenden mensen op een nieuw lichaam om terug te keren, om wéér vader
en moeder te zijn. Kind-zijn op aarde heeft geen betekenis, maar het kind
van de ruimte aanvaardt de wetten die door God zijn verstoffelijkt. En in die
wetten zult gij uzelf leren kennen, in die wetten zult ge gaan beleven waarheen het leven gaat en wat de betekenis is om hier te zijn. Het Golgothase
probleem dat plaatst u onmiddellijk met beide voeten op de grond. Jazeker,
dan vraagt de ruimte: ‘Wat hebt ge te vertegenwoordigen? Waarvoor leeft ge
en waarvoor wilt ge sterven?’
Wanneer ge de zekerheid wilt hebben om aanstonds achter de kist te kunnen zien, te kunnen spreken, te kunnen liefhebben, dan geef ik u een beeld
dat wij vanuit die ruimte ondergingen om ons gereed te maken om het Golgothase probleem ín ons, ónder ons hart tot de ontwaking te voeren. En dan
staat u er anders voor. Dan kunt ge wellicht uw hoofd buigen. En dan hebt
ge het begrijpen, dan hebt ge het voelen, het weten, de zekerheid: met mij
kan er niets geschieden.
In de tijd dat Jeruzalem spreekt en het gevoelsleven uit die stad de sferen
van licht bereikt, dan komt de mens in het astrale bewustzijn tot de eigen
meditatie. We gaan denken, we worden stil, want het gaat om ons eigen ik.
Ja, dat ikje. ‘De mens is niets’, zegt men, maar de mens – hebben wij leren
kennen – is een universeel, machtig, goddelijk wonder! De mens is ziel, de
mens is geest, de mens is ruimte, sfeer, liefde, rechtvaardigheid. Geloof behóéft u niet meer; wanneer u achter de kist leeft, dan zijt gij een alwetende!
En die wet, dat geluk, die persoonlijkheid kunt ge u alleen maar eigen maken
wanneer ge door deze werelden gaat en Hem volgt, waarvan het goddelijke Ik
boven alles in Moeder Natuur, door de ruimte, door uw maatschappij straalt
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en de mens zijn eigen ruimtelijke persoonlijkheid kreeg. Dat wil zeggen: nu
komen wij voor de waarachtigheid te staan en behoeven wij niet meer stil te
staan bij het begin, wat de Bijbel u zei. Dat de Bijbel zegt: ‘God die maakte
de mens; en laat ons mensen maken van wat stof, en blaas die mensen kracht
in en bezieling.’ U lacht om deze woorden, om dit kinderlijke verhaal, want
ge gaat biljoenen tijdperken terug, waar ge boven uw eigen eerste begin komt
te staan. En dan beleeft ge uw embryonaal leven, dat is in de wateren. Die
lange weg ... Als ge achter de kist komt, de sferen betreedt ... wanneer er haat,
afbraak, vernietiging, valsheid, leugen en bedrog in u is, men behoeft u niet
op te vangen om tot uw leven te gaan spreken. Wanneer ge zolang nog de
verdoemdheid aanvaardt en geen ruimte ziet – het eeuwige branden in een
hel, in een duisternis, in een vuur – dan kan de ruimte, dan kan God, dan
kan de kosmisch bewuste, de engelen – dat zijn meesters, dat zijn mensen –
u niet bereiken. U moet eerst dat alles overboord gooien, u moet dat kwijt.
U moet beginnen om de waarheid te zien, de waarachtigheid te beleven, elk
ding door uzelf volgens de stoffelijke wetten, de geestelijke waarachtigheid te
ontleden. En dat hebben wij moeten doen.
U kunt zomaar niet ineens, wanneer u achter de kist komt en u hebt geluk,
zómaar Golgotha bestormen. U bent niet gereed om aan het kruis te worden geslagen, bent u niet gereed voor. U moet dat niet. U moet dat willen?
Jazeker, er zijn mensen die schreeuwen het uit: ‘Sla mij toch en sla mij toch!’
Wanneer de goddelijke vonk tot uw leven en dagbewustzijn spreekt, krijgt
u mooie, machtige, bezielende gevoelens – maar dat is nog niet voldoende!
Dat zijn nog geen fundamenten. We hebben mensen, we hebben miljoenen
wezens, krachtige persoonlijkheden zien bezwijken wanneer Golgotha begon
te spreken.
Het gaat mij erom u vanmorgen een beeld te geven regelrecht in contact,
in de richting van Golgotha – aards bezien en geestelijk beleefd – zodat ge
vanuit en vanachter uw ‘kist’ uw astraal bewustzijn gaat voelen, waar het
eigenlijk om gaat, waarvoor ge leeft, waarvoor ge dient. En nu kunt u zeggen: wat heb ik daarmee te maken? En nu kunt u weer het katholicisme
vervloeken, het protestantisme van u afgooien; wij zeggen weer: ja, als dát er
niet was, hadden wij Golgotha nímmer gezien. Er moet een begin zijn voor
de ruimtelijke ontwaking. We hebben eerst stoffelijke fundamenten moeten
leggen, zeiden de meesters. Maar nu zult ge andere fundamenten zien en die
zijn kosmisch bewust, die zijn universeel rechtvaardig, die zijn zelfstandig.
Die zijn door de God van al het leven op aarde gelegd voor man, vrouw,
vader en moeder!
Dit zijn voor uw maatschappij de enige problemen die u hebt te aanvaarden en in u op moet nemen. Dan gaat ge vanuit de waarachtigheid naar de
272

mens en dan staat ge geestelijk voor uw vader- en uw moederschap. Dan staat
ge vriendelijk en rechtvaardig voor uw taak en dan zult ge zeggen: ‘Sla maar,
doe met mij wat u wilt.’
Wat hebben wij van de Christus geleerd? Dat Hij naar de aarde kwam
als een Goddelijk Bewuste? Konden wij dat? Als u de eerste, de tweede, de
derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende sfeer beleeft, kunt u dan
een Goddelijk Bewuste aanvaarden en in u opnemen? Dat kan geen mens.
Maar wij gaan vóélen: ook Híj heeft graden beleefd.
Door het boek ‘De Volkeren der Aarde’ gaven de meesters u een beeld waar
Christus is ontstaan. Het ‘Gods zoon’, ‘God als geest’ en ‘God als Vader’ leert
ge kennen, omdat ge zelf de goddelijke zoon zijt. In alles vertegenwoordigt
de scheppende kracht het moederlijke fluïde. Dat wil zeggen: zij volgt na de
baring het nieuwe evolutieproces. En dat zijn wij als mens geworden. Want
dat was God toen Hij nog aan Zijn verstoffelijking, aan Zijn ruimtelijke,
universele, macrokosmische bewustwording moest beginnen. Als u dit beeld
voelt dan begrijpt ge, wanneer ge eenmaal de waarheid hebt beleefd, dat ge
door alles heen kijkt. Dan gaat ge, dan zult ge de eenvoud beleven, de werkelijkheid van elke voetstap die de Christus onderging. En dan is Hij ook in
staat om het kruis te aanvaarden die de mens op Zijn schouders heeft gelegd.
Wij hebben – dat hebt u meermalen beleefd – om Golgotha te beleven,
hebben wij allereerst de geboorte van de Messias, van dit Leven, deze bewustwording te aanvaarden en te volgen. Meester Alcar gaf u zelfs een beeld
op een morgen hoe wij de Christus daar als kind van twee jaar hebben gezien, Zijn ontwaking hebben beleefd totdat het ruimtelijke, goddelijke tot
werking kwam. We konden daardoor zien en voelen en beleven en aanvaarden dat wij mensen precies dezelfde gedachten hebben. Alleen ... wij missen
dat ruimtelijke, goddelijke bewustzijn, dat gevóél!
En nu, wanneer u voor de eigenlijke wetten wilt staan, wilt blijven liggen, wilt mediteren – voelt ge wel? – komt ge ook door de Christus tot de
wijsgerige stelsels voor elke gedachte. Want een gedachte is een wereld, vertegenwoordigt een wereld van licht en duisternis, waaraan Socrates en Plato
en de anderen zijn begonnen en hierdoor een universiteit hebben geschapen. Maar nu de Universiteit van Christus die dit ganse universum omvat:
word eenvoudig, word héél eenvoudig en menselijk, indien u de liefde, de
kern, de harmonie van elke gedachte, voor iedere wet ondergaat en beleeft
en uitzendt. Want op het uitzenden komt het op aan. Want het uitzenden ...
Het innerlijke beleven en u doet niets, u geeft niets, u zegt niets, dan bent
u een levend dode! Het gaat om het wóórd dat ge uitzendt. En nu hebben
wij gezien dat elk woord of de ruimte bestijgt en daar licht is, leven is, een
weg is, een voetstuk is, een begaanbaar pad ... een paradijs kan zijn. Het
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leven kunt u terugvinden, die gedachte, in een bloem, in een vogel, in licht,
leven, liefde! Maar waarvan de moeder de eigenlijke wet onderging, omdat
zíj baarde en aan een nieuw leven ruimte schonk, of van de aarde was er niets
meer overgebleven; er waren geen mensen meer, er waren geen gedachten
die de ruimtelijke wetten konden vertegenwoordigen, die evolutieprocessen
werden gesmoord, God legde ze niet in onze handen en wij hádden deze wet.
Dit tegenstrijdige gebeuren, waarvan de Bijbel spreekt, waarvan u in de
Bijbel duizenden en duizenden passages kunt opvolgen, kunt belezen, die
voeren u tot de mismaking van het menselijke en voor het menselijke denken. Het is het gekraakt zijn voor deze maatschappij. Het is het pak slaag
dat de Christus daar bij Pilatus onderging. Het is de beulpartij, de marteling
die Hij had te aanvaarden door het onbewuste van de wereld, de mens die
zichzelf, die zijn God, die zijn Christus niet heeft gekend.
Wij gaan vanuit de astrale wereld bewúst ín die Pilatus en dan staan we
voor dit menselijke wezen en vragen hem onmiddellijk: waarom steekt u een
hand uit? Waarom vergrijpt u zich – heb ik u gevraagd verleden – aan een
mens? Waarom denkt gij te kunnen oordelen? Waarom doet u dat?
Hij had onmiddellijk moeten weigeren. U hebt niet het recht ... U kunt in
de maatschappij voor rechter gaan spelen, maar wie zegt u dat u gelijk hebt?
Wie zegt u dat u de waarachtigheid geeft aan de mens, wanneer de mens daar
staat en zegt: ‘Ja, edelachtbare, en ik heb dat en dat gedaan’? Wanneer de
fouten er zijn, die tegenstrijdig de harmonische wetten voor uw maatschappij
afmaken, dan heeft de mens het recht om u te leren. Maar ge hebt niet het
recht om die mens te doden! Hier staan we niet alleen voor onrechtvaardigheid, voor leugen en bedrog, Bijbelse waanzin, onkunde, onbewustzijn. Uw
ganse woordenboek kunt u erbij halen en dan zult ge elk woord kunnen
ontleden volgens de wetten waardoor ge zijt geboren, waardoor God zich
heeft gemanifesteerd. En dat zijn planeten, sterren, mensen, dieren, bloemen,
vogelen, Moeder Natuur, dat is ál het leven van God.
Aanstonds ziet ge dat kunst, wetenschap ... Ik heb u dat verleden verteld,
we binden nu vanmorgen alles tezamen, ik heb u die kunst laten zien, ik heb
u de wetenschap laten zien. Ik heb u een psycholoog vertoond, ik heb u laten
zien hoe zijn bewustzijn is; hij kent geen ziel, hij kent geen leven, hij kent
geen geest, hij kent zichzelf niet.
Nu staan we voor ’t aanvoelen van de ruimte. We hebben iets gedaan voor
de aarde en we kunnen het lóslaten, want het heeft voor de eigenlijke astrale,
geestelijke persoonlijkheid geen betekenis. Ik heb u Pilatus getoond, hoe
deze mens heeft gehandeld ten opzichte van het betere ik. Ik heb u voor de
toestand geplaatst om aan te voelen, want dat gebeurt nóg in uw eigen tijd. U
staat telkens voor rechtvaardigheid en dan kunt u een beslissing nemen. En
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of die nu Pilatus heet en of die nu naar Golgotha gaat, of hij gaat naar Caiphas of hij gaat naar een groot, bewust mens, het kleinste insect in de natuur
heeft hier het hoofd te buigen. ‘U hebt niet te oordelen’, zei het Goddelijke
gezag. En dit is nu het gevaar; dit is nu het breken en het vallen. Ik kan niet
stil blijven staan, weken en weken en maanden en jaren – en we doen dat dan
ook – om die Pilatus te doorgronden, om de vloek van onszelf aan te voelen,
te beleven en hem dan áf te maken. Ik heb u aangetoond dat de mens moet
gaan leren denken in de richting van Golgotha, in de richting van Christus.
En nu kunt u de maatschappij bewandelen. U kunt de mens beleven en
dan kunt u uw man, uw moeder, uw vader beleven en gaat ge elk woord
volgen totdat ge de reine kleur krijgt, een fundament waarop ge staat, die
afstemming heeft met de harmonische wet achter de kist, in het leven na de
dood.
Bereid u voor, want elk ogenblik zult ge nu aanstonds worden geslagen.
Is dat een pak slaag, wanneer ge de wáárheid krijgt voor de onwaarheid die
u bezit? De meesters zeggen in de sferen: ‘Waarom zijt ge angstig? Wij doen
u niets! Bent u nu reeds angstig omdat ik u waarheid ga vertellen?’ De mens
schrikt: ‘Wat heb ik weer gedaan?’
‘Niets hebt u gedaan. U hebt gemoord, gebrandsticht, u hebt leugens en
bedrog en bedrog verkocht. U hebt moord na moord begaan en er is niets
gebeurd, niets, niets, niets! U bent zo slecht als het dierlijkste wezen in de
duisternis – en er is niets gebeurd, niets.’
‘Maar meester, ik heb mezelf vergeten, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan ...’
‘U bent momenteel in het licht, u staat in waarachtigheid, u bent begonnen om te leren denken. Dat heeft Hij ons geleerd, voelt u?’
Nu staan we ... Wat moet Golgotha ons vertellen ten opzichte van de menselijke maatschappij? Nu staan we voor de afbraak, voor het pak slaag dat u
midden in uw gelaat krijgt. En dan hebt u maar te zeggen: hier is nóg een
plek, hier is nog een plaatsje dat ge kunt vernietigen. Want dat is het dienende gevoel. Dat is de mens – dat moet u leren – dat is de mens die geen
kwaad met kwaad zal vergelden, niet meer boos wordt, niet meer kwaad kan
zijn, want dan verliest u het geestelijke fundament, dan bent u bedrog, dan
wordt u leugen, dan wordt u afbraak, dan wordt u hartstocht en geweld.
Dat heeft de Christus bewezen. Dat heeft Hij gekund voor Pilatus. Dat
heeft Hij gekund voor de koning der aarde en later naar de Caiphas, direct
voor het ruimtelijke, maatschappelijke gezag. Daarna weer voor de maatschappij en toen naar het geloof, een hogere graad voor voelen en denken. En
toen stond Hij voor Zijn zusters en broeders en toen maakte de ene broeder
de ander af. Toen zei men: ‘Gá en verbrijzel deze Rabbi.’
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Wat er daar op die ogenblikken is gebeurd, u weet het niet, men zegt er
te weinig van. De voorstadia die de Christus heeft moeten aanvaarden in de
laatste dagen voor Zijn kruisdood, die zijn ontzagwekkend. Want dáár heeft
Hij bewezen, daarin – dat hebben de apostelen moeten aanvaarden – dat Hij
zich boog voor het kleinste en verkeerdste.
Dat Petrus heeft gezegd: ‘Ik ken die mens niet’, toen was Petrus bijna
gestikt in de armoede – van de Christus – in het zielloze, het vreselijke menselijke dat de apostelen hadden te aanvaarden. Zij stikten in die armoede. En
vóór hen staat een Goddelijk Bewuste, de Messias, de Christus!
Is het niet waar, hoe ... Ik wil u aantonen – en dat deed de Messias, dat
hebben wij geleerd, dat moesten wij aanvaarden – dóór dit pak slaag, deze
vernedering, die bezoedeling, die geseling, het bespuwen van een Goddelijk
Kind wérd Hij de Goddelijke. Wanneer de Christus had teruggeslagen dan
was Hij een méns geweest, een dierlijk gedrocht. Maar Hij gaat ... Dit tere
schaap, dit Kind laat zich slaan, dit Kind laat zich vertrappen, bespuwen,
mishandelen. Het deed een kroon op het hoofd, een doornenkroon die door
Zijn hersenen ging. Hij vindt het goed en Hij aanvaardt het.
En toen zei Johannes tegen Petrus: ‘Begrijp jij dat nog? We hebben een gek
gevolgd, een waanzinnige. Die Man heeft geen wil meer, geen persoonlijkheid, dit is een lam, dit kunt ge slachten en vermoorden.’
Daar staan de apostelen. De apostelen die kregen het niet voor niets. Het
waren kleine kinderen, dat heb ik u verteld – waren ze ook. Ze wisten niet
dat daar de Goddelijk Bewuste liep. Alles dus wat de Messias daar, voordat
Hij Golgotha opging, beleefde en onderging, dat hebt u in de maatschappij.
Wórd maar iets, word maar veel en word maar Pilatus en word rechter, doe
aan kunst en wil de wereld bezitten. Waar blijft de menselijke, goddelijke,
ruimtelijke eenvoud, hartelijkheid, welwillendheid, rechtvaardigheid? Dikdoen en alles is er niet. Geestelijk bezit is de verfraaiing van een goddelijke
kroon. Het zijn de parelen die u krijgt, de diamanten die uitstralen. En nu is
elke diamant en parel een karaktertrek en dat hebben de apostelen niet eens
begrepen.
Daarom dacht de Christus: sla Mij maar aan het kruis. Ze begrijpen niet
eens waar de eenvoud leeft. Ze begrijpen niet eens waar het eerste fundamentje moet gelegd worden om die karaktertrek te krijgen. Want we gaan
regelrecht door het vader- en moederschap, door bewustzijnsgraden en dan
hebben wij maar te bewijzen wat wij kunnen.
Ga hier nu eens staan en laat u aframmelen, laat u geselen. Voor wat? ‘Voor
wat?’ vraagt u. U moet eerst weten of u wel geslagen kúnt worden. U moet
eerst in uzelf afvragen: ben ik het waard om die geseling te ontvangen? Dat
hebben wij uit de Christus gehaald. Ik ben niet klaar om geslagen te worden,
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om Zijn leven te vertegenwoordigen, om Zijn karakter, Zijn bewustzijn te
dragen, ben ik niet gereed voor. Pilatus en Petrus, Johannes, Andreas moesten aanvaarden dat ze nog niet gereed waren om te mogen worden geslagen,
om te mogen worden afgebroken. Een geseling die de Christus onderging,
betekende niet een pak slaag voor uw stoffelijke kleedje, maar het was de
geseling tegen Zijn persoonlijkheid. Men vertrapte hier Zijn wijsheid, Zijn
bewustzijn en Zijn liefde en dat heeft Hem waarlijk geslagen.
Wanneer u een pak slaag krijgt op straat, u wandelt daar en u geeft hem
terug, zegt het niets, zegt het niets. U moet alleen maar weten door wélk
bewustzijn u wordt geslagen. Welk bewustzijn van de aarde wil u vertrappen,
wil u geselen? Als dat een grote, machtige persoonlijkheid is, is het de moeite
waard. Daarvoor zette de Christus zich in. Niet voor een mens noch voor
de natuur, maar voor het bewustzijn van deze wereld zette Hij zich in en liet
Hij zich slaan, liet Hij zich bespuwen en bemodderen, omdat Hij wist: Ik
ben harmonisch en Ik zal het blijven. Ik heb door fundament op fundament,
leven na leven te beleven, ik heb doordat Ik vader en moeder werd, heb Ik
de ruimte van God in het Al mogen bereiken. Eén verkeerde vingertrek en
Ik lig eruit.
Wanneer ge de vier, vijf dagen, de week waarvoor Christus stond vóórdat
Hij Golgotha opging beleven kunt, dan staat ge hier voor zes miljoenen eeuwen om dit alles te ondergaan, zo machtig veel is het. U krijgt geen einde, u
kunt geen einde beleven, want elke gedachte ten opzichte van Hem, geslagen
en getrapt, een mismaking, een bezoedeling, heeft ruimtelijke, universele,
macrokosmische betekenis. Want elke gedachte verbindt u met een nieuw
orgaan, nieuw denken, nieuw voelen, leven, licht, duisternis! Dat krijgt de
mens in handen.
Waarom leeft ge? Waarvoor zijt ge op aarde? Indien u er iets van voelt, dan
zult ge moeten begrijpen dat alles op aarde, waar u ook bent, toch goddelijke
liefde is. U kunt er niet aan ontkomen. U hebt in alles te handelen volgens
de harmonie waardoor God zich heeft gemanifesteerd, waardoor sterren en
planeten zijn ontstaan. Het wordt moeilijk? Het wordt héél eenvoudig. Het
is o zo ontzagwekkend moeilijk en toch weer eenvoudig. Als u hier gaat staan
... als u hier gaat staan en de mens laat oordelen, laat hém maar beslissen
over uw innerlijke ik, als dit maar weigert om het verkeerde te doen. En dan
zegt God, dan zegt Christus: ‘Ga verder en neem uw kruis op en wandel
regelrecht naar die hoogte daar, de Calvarieberg, en laat ... laten die beulen
nu maar slaan.’
De meesters uit de zevende sfeer, nee, die van de Vierde Kosmische Graad,
de Vijfde en de Zesde Kosmische Graad, direct uit het goddelijke Al, waren
op aarde in die tijd. We waken nog met miljoenen wezens, mensen over
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Golgotha, want er valt nu niets meer te bezoedelen. Dat geestelijke gebeuren,
deze goddelijke climax is er nog. En de maatschappij staat er bovenop. De
mens ziet zich niet. Hij staat voor Pilatus, hij gaat enigszins naar de geseling
toe, maar hij schudt het zo weer van zich weg. Hij krijgt een pak slaag; niet
door de beul daar in Jeruzalem, maar door uw maatschappij en hij begrijpt
het niet. Hij voelt het niet, hij legt het naast zich neer.
Volkeren der aarde hebben nu bewezen hoe (ze) het pak slaag, die is als het
Jeruzalemse gebeuren, niet hebben begrepen, niet hebben gevoeld. De volkeren der aarde, tussen ’39 en ’45, kregen waarlijk een pak slaag toegediend.
Nu had men moeten weten welke weg te moeten bewandelen. Jazeker. U
kunt het niet, omdat er nog lagere eigenschappen zijn die door de volkeren
der aarde worden vertegenwoordigd. En nu wil het ene kind hogerop en het
andere kind gaat omlaag, bewandelt een dierlijke weg en nu staat u machteloos. Jazeker, u staat machteloos.
Petrus stond reeds machteloos toen hij zei: ‘Waar is nu de Goddelijke Messias in dit Leven?’ Andreas zei ... De heilige Johannes, die als een kind is,
begon te twijfelen. Want is dit goddelijk gezag, wanneer u geslagen wordt,
wanneer u getrapt wordt en gegeseld?
‘U leeft immers’, had Christus kunnen zeggen, ‘Johannes’, maar dat begrepen zij niet. ‘Dat u er bent, Johannes, Andreas, Petrus, dat is álles. Daardoor
vertegenwoordigt gij God als vader, als moeder, als ruimte, als sfeer, als licht,
als leven, als ziel, geest! Maar voor en dóór alles in de liefde. En wat die liefde
is, Petrus? Kijk wat Ik doe, Ik hou van dit kind.’
Dacht u dat de Messias één ogenblik heeft gedacht: Pilatus, Pilatus ... indien Ik even wenk dan bent u weg. Dan had Hij (dit) leven door concentratie
en bewustzijn vermoord. Wat een ander leven moet doen door een dolk, door
die geseling, dat had de Christus door Zijn gedachten gekund. Hij deed het
niet. Rein en onbevlekt staat Hij daar en aanvaardt deze bezoedeling.
En dan is het ogenblik gekomen dat men zegt: ‘En nu omhoog.’ Nu is de
Mens méns! Nu is de Goddelijk Bewuste gereed. Het komt er nu nog maar
op aan: hoe beleef Ik Mijn einde? Hoe zal Ik zijn wanneer deze dingen door
Mijn vlees worden geslagen?
Wat is dat? Wat zegt het voor een kosmisch bewuste om voor de Christus
te mogen sterven? Om voor een mens te mogen sterven? Hoeveel geleerden
hebben geen Christusbewustzijn in zich gehad? Hebben zij (dat) niet vertoond doordat zij zichzelf injecteerden en de dood hadden te aanvaarden?
Dat was ook het Christusbewustzijn.
Maar dat alles, die éne weg ... Het Golgotha wordt bezongen, wordt beschreid, wordt bebid. Maar het wordt heel eenvoudig, menselijk doodeenvoudig, wanneer u de wetten in handen neemt en tegen uw man, uw vrouw,
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uw kind zegt: ‘Zó zal het geschieden en indien u mij niet aanvaardt, van mij
nimmer een woord meer.’ Ge kunt het leven aanvoelen en begrijpen indien u
de liefde van Hem in u opneemt. Zeker ...
Kom, we gaan omhoog, we nemen dit kruis, maar vrij! Hij is vrij, Hij heeft
niets meer te geven. Hij sleept ook niets achter zich aan, Hij kan sterven.
Hij kan zich geven zoals Hij wil. Voor Hem is de kruisdood een genade.
Wat hebt ú ervan gemaakt? Zie die afschrikwekkende portretten die ze van
de Messias hebben geschilderd. Ze hebben het naakte, duistere, mismaakte,
hebben ze aan de muren opgehangen, maar Zijn Goddelijk bewustzijn dat
heeft nog niemand gepenseeld. Dat ziet geen mens. Had een ruimte, had een
hemel, had dat geschilderd en had Hem daar neergezet met twee woorden
eronder: ‘Ik heb lief alles wat leeft’, en u had een goddelijk schilderij, een goddelijk, ruimtelijk tafereel ontvangen waar ge altijd naar kunt kijken, altijd. In
de sferen van licht kunt u dat beleven.
Waanzinnig zijn wij geworden nu wij elke voetstap van Hem ondergingen.
We lopen Hem achterna. We gaan eerst door de straten van Jeruzalem. We
komen de mensen tegen, het mooie, blijde gelach, het kind dat schreit, het
kind dat voelt waar het om gaat. En het kind met een wilde uitstraling in de
ogen; als satanen worden wij gevolgd. En daar gaat Hij ... Onderweg ontmoeten wij iemand die ons zal helpen dragen, de Christus heeft medelijden
met dit kind.
‘Laat mij U helpen dragen. U bezwijkt, U bent reeds bezweken.’
‘Ik wíl bezwijken’, zei Hij. Blijf ervan af – deed Hij niet eens.
Dat arme kind, die Jozef die daar het kruis opneemt en de Christus helpt
dragen. Ik kan u tien lezingen geven over zijn volgende levens, waarvan hij
de armoede heeft gevoeld. Een Christus, een mens die bewust is, láát het
andere leven niet eens dragen, want u wilt die pijnen, die smarten, die wil de
moeder zelf beleven. Die kan de man niet eens ontvangen, daar is hij ook te
ongevoelig voor. Men dacht dat men de Christus kon helpen. Het gaat niet
hier om de Christus, het gaat om een leven dat kosmisch, Goddelijk bewust
is. Dat laat zich niet meer dragen, dat kind dat aanvaardt, dat leven begrijpt.
Dat laat zich geen fundamenten ontnemen wanneer het eropaan komt. Want
hier stonden we voor goddelijk gerecht.
Toen dat kind in de sferen van licht kwam, toen lag het te schreien. ‘Ik
heb me vergrepen aan het bewustzijn van God. Ik wilde God helpen dragen.’
Christus had kunnen zeggen: draag uzelf, blijf af van dit kruis.
De goddelijk bewuste, de mens in de sferen, in dat paradijs waar ge aanstonds komt, die laat zich niet meer dragen, die heeft in alles liefde. Want als
ik mij laat dragen, dan ontfutselt u mij de liefde uit mijn hart en dan ben ik
het kwijt.
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‘Ik zal leven, dienen, dragen, altijd voor Mezelf’, dat zei Christus.
De mens in de maatschappij die wil gedragen zijn. Hier krijgen we het
beeld van de waarachtigheid, hier staan we voor alles of niets: wat wilt ge,
waarheen gaat ge?
Wat wilde die Simon, wat wilde die Jozef? ‘Mag ik U helpen?’
De Christus kijkt achterom, Hij zegt: ‘Kind, aanvaard.’
Innerlijk krijgt Hij een smart, een smart die Hem overvalt. En waarna Hij
weer bezweek door die smart, dat de mens Hem wilde helpen dragen. Dat
de mens dacht een goddelijke ruimte te kunnen beleven. Dat die mens ...
Dat kruis is een goddelijke ruimte, dat zijn de wetten, dat zijn de planeten,
zonnen en sterren. Daar komt een mens en wil zonnen en planeten op zijn
schouders nemen om die Goddelijk Bewuste te helpen dragen. Men kijkt
die Goddelijk Bewuste in de ogen. De mens verwacht van de Goddelijk Bewuste, de Messias, een kleine glimlach. Hij zegt: ‘O, bent U niet blij?’
Ja, Ik ben blij, want u slaat hier Mijn Bewustzijn kapot. Ik heb fundamenten gelegd voor miljoenen eeuwen en nu maakt u van Mij wéér een zwakkeling. Dat had Christus tegen de man kunnen zeggen die Hem hielp dragen.
Een vrouw staat langs de weg en legt een doek op Zijn gelaat. Hij heeft
medelijden, Hij heeft liefde voor dat moedertje. Hij schenkt haar Zijn gelaat,
Zijn gevoel. Maar wat heeft men ervan gemaakt?
De armoede, de smart die u krijgt – dat zult u aanstonds beleven – wanneer men uw dienen, uw liefde vervloekt en mismaakt, omdat een ander
denkt: dat zal ik eens even voor u doen, is de val van uzelf, dat is de smart die
u krijgt wanneer u het bewustzijn ontvangt, dat ge eindelijk in een sfeer van
licht de God van al het leven helpt dragen, helpt en zult vertegenwoordigen.
Wat doet ge als man en vrouw? Ik hoop dat u dit begrijpt, dat u hieruit
leert dat ge alles zélf moet doen. Dat ge nimmer een ander, ook al is het uw
vrouw, ook al is het uw man, dát van uzelf op haar moet leggen en zij op u,
omdat u nu niets meer bezit. U moet voor elke karaktertrek bewijzen dat ú
dat bent. Dat hebben wij geleerd, moesten wij aanvaarden en toen gingen
wij begrijpen wat de Christus heeft bedoeld om Golgotha te aanvaarden, om
Golgotha in ons te laten sterven.
Daar komt een ongelukkig kind en denkt dat het goed doet om de Messias, om die Rabbi daar ... Ja, een mens, een rabbi had u kunnen helpen,
maar geen Christus. Hij weet dat het de Messias is. In dit leven wordt aanvaard: dat is de Messias, waarlijk, Hij zal het zijn. De twijfel doet het, de
armoede om het levenslicht van God te helpen dragen. Christus aanvaardt
het. Hij kijkt dit kind in de ogen, Hij is natuurlijk dankbaar voor die mooie
gevoelens. Dit kind heeft gevoel om een ander leven te helpen dragen, om dit
leven in die smarten, in die beledigingen op te vangen. Christus aanvaardt
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het. De meesters zijn naast Hem, de meesters zien en wéten. De sferen zijn
leeg; miljoenen wezens, mannen en vrouwen, zijn op aarde. Die weten nu
dat die wereld niet de stóffelijke tik krijgt, niet de stóffelijke bezoedeling en
besmetting ondergaat, integendeel, Hij krijgt hier de gééstelijke bezoedeling,
dat zien wij. Want de bewuste mens wil niet gedragen zijn, want dan dienen
wij niet meer. Dan lost alles op, hebben we niets meer. Dan kunnen we geen
goddelijk bewustzijn aanvaarden en ontwikkelen, dan zijn we armoedig,
menselijk en nietig.
En dát wás Gód, dat was Christus, dat is de Messias.
Welnu, wij gaan voort.
We mogen niet aan Hem denken, de meesters die mogen Hem niet helpen.
Jazeker, er zijn er: ‘Laat mij dat toch even doen. Gij hebt zoveel miljoenen
wetten beleefd. Gij hebt de ruimte geschapen waarin wij zijn. Gij hebt een
voetpad ... voetpad voor ons gemaakt, hebt de sferen van licht opgebouwd,
de bloemen en de natuur, de vogelen. Licht, leven en liefde gaf U ons, vaderen moederschap en nu laat Gij u slaan ... Nu, waarvoor? Voor dát daar, die
chaos, dat Jeruzalemse jodendom, dat verschrikkelijke gedoe daar? Waarom
liet Ge daar niet een kind vanuit de eerste sfeer voor dienen? Een kind vanuit
de eerste sfeer had het gekund.’
‘Nee’, zegt de Messias, ‘dat doe Ik. Ik laat me vernietigen en slaan, Ik laat
me ombrengen. Waarom? Omdat Ik Gód ben! Ik kan dat kind van Mij,
Mijn broeders en zusters dat werk niet laten doen. Dat doe Ik! Ik heb dat
kind lief en Ik ga eerst door die pijn. Ik laat mij aan het kruis slaan. Ik geef
Mijn bloed, Mijn leven, Mijn licht. Ik doe dat, omdat Ik licht ben, waarheid
ben, rechtvaardigheid bezit. Ik geef Mijn leven en Ik zal sterven ... voor Mijn
kind, voor Mijn moeder, voor Mijn liefde, voor Mijn Goddelijke Ik.’
Het drama daar nu, wanneer we boven komen ... U wordt zenuwachtig, u
verliest uzelf, u voelt zich geprikkeld, u loopt eromheen. U ziet het, daar ligt
een kruis en er ligt er nog een daar en nóg een ... Maar hier in het midden,
daar ligt een groot kruis. U staat daar. U bent gekleed op een lendendoek
na ... U kijkt in de ogen van uw beulen en u hebt ze lief! Komt er niet één
gedachte in u om te denken: mijn God, ik wilde dat ge hier voor mijn ogen
verdween? Komt er in een menselijk brein niet het gevoel om te denken: ga
weg van mij?
‘Nee’, zegt de Messias, ‘u bent nodig, u bent heilig in die daad. Als u Mij
slaat dan heb Ik u lief, want u zult een taak volbrengen die u duizenden en
duizenden eeuwen zult beleven, door vaderschap, moederschap, vriendschap,
zuster- en broederliefde. Want hierdoor zult gij uw eigen mismaking zien.
Sla Mij maar, dat sterven is niets, want Ik kijk regelrecht in Mijn Goddelijke
hemel, in Mijn andere ogen, Ik zie Mijn andere persoonlijkheid. U ziet hier
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maar stof, maar Mijn handelingen zijn Goddelijk en door ... aan Mijn handelingen, Mijn daden en Mijn woorden zult gij Mij herkennen. Aan Mijn licht
niet, want dat ziet u toch niet.’
Vreedzaam legt Hij zich neer.
De bloemen zingen om Hem heen, die prachtige natuurkinderen vragen:
‘Laat mij het doen’, en zingen Hem toe: ‘Gij zijt het.’
Als de natuur het zegt, dan kunt ge het ook aanvaarden. Wanneer de
natuur tot uw leven spreekt en u die liefde, die hartelijkheid, die harmonie
voelt, aanvaard het dan maar, want een blij gelach, een kus die regelrecht
vanuit het hart de bewustwording kreeg en onderging, zal het u zeggen.
Waar is de moeder van Christus? Waar zijn ze? Petrus weet het nu. Judas
is reeds verdwenen, die zegt: ‘Wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan ...?’ Dat
is nu de kosmisch bewuste, die direct na zijn val kleur bekent, zijn hoofd
kan buigen en in het niets verdwijnt. Daar hebben de hemelen, de ruimten
ontzag voor, voor Judas Iskariot. Dat is nu een hemelbewoner geworden in
vergelijking met Petrus, Johannes en Andreas en de anderen. Waar zijt ge,
Pilatus, Caiphas, in vergelijking met dit kind dat ge over de aarde zult sleuren, maar dat weet en voelt: ik heb me (aan Hem) vergrepen. De enige, de
enige ziel van al de miljoenen die dat daar hebben gevolgd, hebben kunnen
beleven, dat kind hangt zich op, maakt een eind aan zijn leven. Dit enige
kind wist dat Hij de Messias was. Niet die Petrus, niet Johannes, dat waren
onbewusten van geest. Ze hebben kerken gemaakt. De heilige Petrus, ja, hij
ligt nóg in zijn graf te smeken en te trillen en te beven en wilde dat hij het
beeld van Judas maar had kunnen vertolken, maar dat kon hij niet. Judas is
nu de mismaakte. De Christus heeft hem lief en draagt hem in Zijn armen
en zegt: ‘Judas, jij was het!’
Waarom pakt altijd die vervloekte maatschappij, dat onbewuste menselijke denken het verkeerde aan en nooit het goede, het reine, het beleefde,
de harmonische wet van een gedachte, van een gevoel, een daad – ja, gaat
u maar door – moederschap, vaderschap, licht, leven, liefde? Judas had zijn
Messias lief, hij herkende Hem ook. Op het ogenblik dat hij de hemelen zag,
ontwaakte in hem de graad van leven, de graad van gevoel en bewustzijn, en
sloeg hem neer. De heilige taak van Judas, dat hij zich ophing, had betekenis
voor de ruimte, want hij wist: we hebben Hem vermoord. Ik heb Hem verraden, spoor mij maar aan.
Hij heeft Hem niet verraden door een kus; hij wilde Hem alleen zeggen,
zoals ook met u en elk mens, al die groten op aarde is gebeurd: bewijs nu dan
eens wat Ge kunt.
Het is altijd hetzelfde liedje, hetzelfde drama speelt zich af. Wanneer de
‘groten’ voor u staan, dan moeten ze bewijzen wat ze kunnen, dan moeten
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ze erop los slaan, dan moeten ze verraad doen. Dat kunnen ze niet! Daarom
brak Boeddha zijn nek, daarom werd Socrates vergiftigd. Daarom hebt ge de
tempel van Rudolf Steiner en Pythagoras in brand gestoken. Maar voor uzelf
hebt ge gezorgd; diamanten en paarlen, goud, smaragden, dat hebt gij uzelf
omgehangen ... En is geleerd op aarde door Golgotha, door Christus, door
Judas. Petrus is het? Zou hij wel willen! In de ruimte is hij het niet, daar is
het Judas. Verraad alles wat u kunt, wanneer ge voelt dat het de Goddelijk
Bewuste mismaakt, dát is verraad. Tweeduizend jaar lang is Hij verraden en
verkocht, hebben ze Zijn bloed gedronken. Doet Judas niet, Judas begon aan
zijn eigen bloed, dat wegliep, modderachtig kon hij het weer terugnemen, het
ging over de aarde door de modder heen, en zoog het weer in zich op, omdat
hij nieuw leven kreeg.
Woest en wild wordt de mens van bewustzijn, maar is heilige inspiratie
voelen, denken, begrijpen, aanvoelen, het willen dienen in harmonie en
rechtvaardigheid, welwillendheid wordt het, om te mogen sterven voor het
eigen ogenblikje, één daad, één karaktertrekje. Leg dat maar op uw kruis
neer. Dóód alles in u als het een kop opsteekt en het andere leven wil kraken.
Gezegend is het ogenblik als u dit ziet, maar goddelijk bewust wordt het als
u het aanvaarden kunt en wilt beleven ... op het kruis. Daar, heerlijk nu, spijkers door uw handen. Wat is dat, wat wil dat zeggen, neer te liggen en een
spijker door dat vlees te slaan? Nagel me hier maar aan dit fundament, indien
u denkt dat ge daardoor hemelen verdient.
Christus heeft het verdiend; niet door die kruisdood, maar hier te staan
naast Pilatus, verraden te worden door Caiphas, daardoor had Hij Zijn Goddelijk bewustzijn. Maar niet door die kruisdood!
Nagel uzelf er maar aan vast en u weet het ineens. Dacht u dat u innerlijk
veranderde? Dacht ge waarlijk dat Franciscus van Assisi, toen hij in een doornenstruik sprong en zich geselde ...? Dat heeft André ook beleefd, hij heeft
zich laten slaan, laten geselen. Liep hier op aarde met de materialisatie, met
de manifestaties rond, zijn lichaam is bebloed. Hij zegt: ‘Maar ik ben niet
veranderd.’
Laat u maar geselen daar door die mensen, door de beul en de maatschappij; u verandert toch niet. Als er één karaktertrekje in u leeft dat een eigen
hoofd en een eigen persoonlijkheid bezit ten opzichte van de reine geestelijke
ontwaking en die ontwaking wil terugvoeren naar de aarde, bent u het kwijt.
Dan gaat uw schaal zó. Maar u bent hier en dáár ligt het andere evenwicht
en heeft geen betekenis.
De wereld bezingt dit moment, maar ge kunt dit moment bejúbelen, dit
is geen bezingen meer. Daarom heeft Bach zich leeggeschreid toen hij aan
Gene Zijde terugkwam. Hij zei: ‘Ik heb Hem vermoord. Ik heb een zielig
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product van Hem gemaakt. Ik had er heel iets anders van moeten maken. Ik
heb Zijn smarten bezongen, maar Zijn Goddelijk bewustzijn zag en voelde
ik niet.’ Bach die kreunt nog door zijn gezang dat ge jaarlijks en nu weer
opzendt.
Daar staan we, schreiende, schreiende om Hem daar, wat niets te betekenen heeft. Dat was een wetje, dat was een oorzaak en gevolg, dat was – jazeker – het aanvaarden.
Ik vertelde u verleden, toen we in Gethsemane waren: tijdens uw oorlog
werden de mensen met uw sigaretjes verbrand, vergast, verkleumd, gemarteld, gegeseld. Voor de innerlijke mens is dat allemaal niets. Niets zegt het
wanneer ge kanker hebt en tbc en van pijn gek wordt. Als u die pijnen begrijpt, dan vliegt u die pijnen achterna en dan zegt ge: ík ben het die leven
wil en niet dit!
‘U hebt uzelf verziekt’, zei de Christus en dat is waarheid!
Bach staat daar, komt terug op Golgotha en zegt: ‘Mijn God, mijn God,
mijn God, had mijn mond maar gesloten. Had mijn hart maar omgedraaid,
had mijn bloed maar gezogen, had me maar verkrankzinnigd. Ik heb een
melaatse bezongen, ik heb de smarten der aarde en de ruimten beleefd, maar
van het Goddelijke gezag had ik niets. Is het gekraai uit het oerwoud, wat
een slang, een krokodil, een wild beest, een hyena beter kon dan ik.’
Heilig is dat, maar bekijk het eens goddelijk bewust. Bekijk het eens vanuit het gevoelsleven van de Messias, vanuit het Golgotha dat wij kennen, dat
Hij heeft gewild. Het gaat niet om die uiterlijke vertoningen, die taferelen,
dat is niets, dat is maar bijzaak. Maar Zijn handeling, dát was het!
Bach ... arme Bach ...
De meester ... André heeft met meester Alcar de toestand beleefd op het
ogenblik dat Bach daar neerligt op Golgotha. Hij wordt bezield door een
meester uit de derde sfeer. Die wil het leven van Christus vertolken, zodat de
mens elk jaar die toestand zal beleven om te ontwaken. Zodat de mens zal
gaan voelen. Voelt ge? Zeker, de klánken zijn er wel, maar de kruisdood gaat
voorop. Dat is er maar overgebleven van Zijn daad. Want Hij heeft alles aan
u geschonken. Die kruisdood, die heeft niets te betekenen. Want de katholieke kerk, het protestantistische kind zegt: ‘Hij schonk ... Hij schonk u alles,
Hij heeft u alles vergeven. Toe, bid nou maar vijf onzevaders en je bent alles
kwijt.’ Een vloek hebben ze gemaakt van Zijn bewustzijn.
Bach zegt: ‘Ik heb de klanken die worden uitgezonden met het oerwoud
verbonden, want dat is dat zielloze, dat armoedige daar wat daar ligt en aan
het kruis hangt.’
Nu zitten wij, nu schreeuwen wij, hangen wij, zakken in elkaar onder het
kruis van smart, van pijn, van aanraking. We komen één met die wonden.
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Maar een mens, voor enkele eeuwen terug, gaf zichzelf aan een leeuw en een
tijger over en werd verscheurd. Is dat niet te vergelijken met het gebeuren
dat de Messias onderging? Is Zijn stoffelijke dood zoveel, nu we weten dat
de mens met pik is ingesmeerd, door de mieren werd opgevreten? De mens
hebben ze heerlijk gevild, zijn huid afgestroopt; in uw oorlog werd er licht
van gemaakt. Weten wij ook, natuurlijk. Ze hebben de mens gevild voor zijn
huidje, dat is méér dan een kruisdood. De mens die dat kon ondergaan en
zegt: ‘Mijn God, mijn God, wat heb ik gedaan dat dit mij overvalt?’ dát is
de bewuste!
Ik aanvaard het, natuurlijk, honger en ellende zegt niets. Het zegt alleen
dat ik denkende ben, dat ik voelende ben. Ik wil de Christus zijn, in Zijn
gedachten, als mens. En hierdoor legt u geestelijke fundamenten en kunt ge
achter de kist de sferen van licht betreden.
Heb het dier maar lief. Ge kunt Judas beleven, maar geen Petrus, geen
Johannes, geen Andreas. Die negen anderen die hadden niets te betekenen
voor het goddelijke firmament, maar Judas is een zon, maan en sterren en
planeten tegelijk. Dát is Judas, omdat hij zijn hoofd heeft gebogen.
En Bach? Dat heeft Bach niet gewild. Geloof dat toch, dat heeft hij niet
gewild. Hij heeft de Goddelijke opstanding willen laten zien en men heeft
er een kruisdood van overgehouden. Het niets, het eigenlijke niets dat men
in het graf legt, als men dat ook nog had kunnen krijgen, dan hadden ze dat
ook weer opnieuw geslacht en bezoedeld en mismaakt. Maar het was weg!
Christus dematerialiseerde zichzelf en zegt: ‘Daar blijft u vanaf, dat behoort
achter de kist. Nu grijp Ik in, dit zijn Mijn wetten.’
Nu gaan wij aan het kruis, we hangen daar, ú hangt daar als u het beleven
wilt. U hangt nu aan het kruis, u bent aan het kruis geslagen. U doet uw
ogen open, u bent dankbaar, u zegt: ‘Sla maar, doe maar met mij wat u wilt.’
U voelt het, heerlijk is dat, heerlijk die spijkers door uw hart. Geef mij een
mes en ik doorboor mij, als André het goedvindt; hij ook vindt het goed.
Hij heeft duizendmaal dat beleefd, zult ge aanstonds zien. Wanneer Jeus
deel drie van moeder Crisje in uw handen ligt, dan zult ge zien dat hij dat
heeft willen aanvaarden. Hij wil elke dag geslagen en gekruisigd zijn en dát
is de kunst in uw maatschappij. U kunt hem uitschelden voor alles, mij ook,
Christus ook – wij doen u nooit iets. Als u dat kunt, als u de analyse kunt
beleven van één gedachte, één karaktertrekje, van uw vaderschap, uw Heerschap ja, uw Heer-zijn, wanneer u dat terug kunt voeren tot het eigenlijke
kind – want u blijft kind ten opzichte van God en Christus – dan bent u een
universeel bewuste. Dan bent u een mooi mens.
Wanneer u dat mooie wilt bewaren en wilt behouden, dan weet ge ook
wat ge hier op aarde voor uzelf kunt inzetten. En dan is uw gezang lang
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niet zo vals en zo stoffelijk en armoedig dat de grote Bach heeft gebracht
en heeft gewild. Nu wordt uw gezang ... Eén karaktertrekje zingt, krijgt
ruimtelijke afstemming, de violen beginnen, de harpen hoort u en nu krijgt
u de klank van de ruimte te beleven door uw karaktertrekjes. U maakt zelf
een universeel gezang van vijf, zes, zeven klanken. En een karaktertrek is een
klank. Vaderschap is klank, moederschap ... klank. Rechtvaardigheid is een
práchtige klank, dat voelt u. Maar wanneer u de liefde betreedt als een klank
en u wilt die liefde gaan bezingen, dan kust men u van alle ruimten, vanuit
elke omgeving. Dan zegt de mens op aarde: ‘Dat is mooi en waarachtig.’ Dat
kunt u liefhebben, dat zegt ook iets wanneer u daarmee wandelt, wanneer u
daarmee aan tafel zit. Wanneer u daarmee spreekt, dan is elke minuut, iedere
seconde een paradijs. Hebben wij dat niet in Gethsemane beleefd? Zei ik u
niet dat we daar mediteerden, zei ik u niet dat u, wanneer u de eerste sfeer
beleeft, dat u daar begint te dragen? Draag dan de karaktertrekken, draag
dan uw persoonlijkheid. Nagel elke karaktertrek aan dat dode kruis hier, sla
de spijkers er maar in. Dat durft u niet, dóét u niet. ‘U vertikt het’, zegt men
op aarde.
Ik ben niet boos ...
Bach had het leven van deze bloem willen vertolken, hij had de sferen van
licht in zijn gezang willen vastleggen. U kunt hem nog vinden in de eerste
sfeer, kreunend, schreiend. Als het Pasen wordt dan beeft hij. ‘O’, zegt hij,
‘ze beginnen weer. Halleluja ... Ja, speel die plaat maar. Het is prachtig, het
is mooi.’ Hij zegt: ‘Ze zien daar de kruisdood. Ze hebben het licht, ze hebben de ruimte, ze hebben de Goddelijke bewustwording niet vastgelegd, ze
beleven alleen mijn vernietiging. Ik ga met Hem mee. Laat dat toch los en
wees blij en gelukkig en geef het de ruimtelijke straling. Mijn taak is voor
niets geweest.’
Ja, Bach, tweeduizend jaar, vijfhonderd jaar kunt ge wachten om gelukkig
te zijn. Eerst dan gaat men zijn kunst begrijpen. U kent Rembrandt immers
ook niet, Beethoven ook niet. Mozart kent u niet. Dat is stoffelijk begrip.
Stoffelijk hebt ge uw paasfeest beleefd. Wat ervan over is, is alleen neerzitten en bidden. Met bidden komt u er niet, u kunt niet bidden om ... u kunt
uw Golgotha niet bebidden. U kunt er niet omheen wandelen; zo, lekker
heerlijk naar Nazareth, achter een struik gaan zitten en kijken hoe laat het
is. ‘O, daar heb je hem, daar heb je ze ... mij niet gezien.’ Verstop u maar.
Nee, híér zult ge zijn, hier kunt ge kleur bekennen. ‘Kleur bekennen’, zegt
Christus, ‘alles wat u wilt, voor alles wat u bent.’
Uw maatschappij ... word maar rijk, verlang maar naar dit, verlang maar
naar dat. Maar verlang om léven te blijven!
Ik kan hier duizenden eeuwen stil blijven staan, elk kunstje van de aarde,
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elke gedachte, de steden, de volkeren, de natuur, het aapmens, een dier beleven ten opzichte van Golgotha, Bach en zijn kunst. De maatschappij, de
psycholoog, de psychiater, de dominee, uw geestelijke, dat ligt hier en valt
en breekt zijn eigen kostbare nek. Er is geen bezit meer hier, want niets, geen
geestelijk bewustzijn is er. U hebt het zomaar op te nemen, op een wagen te
scheppen en bij de andere afbraak te leggen. Dit is afbraak!
‘Máár’, zegt Christus ...
En dat is de kern, dat is het fundament, wat er eigenlijk van over blijft. Als
u dat reeds kunt, bent u tóch bezig om het eerste fundamentje te leggen voor
uzelf. Om het eerste fundamentje te leggen, u niet meer te vergrijpen aan het
leven van een ander. Als een mens zegt: ‘Dief!’ dan zegt u: ‘Heerlijk.’ Alles
wat u maar afmaakt is de heilige verzekering voor het leven achter de kist.
Alles wat u maar bezoedelt, is de aanvaarding van dat kruis. Want wanneer u
... wanneer een mens tot u zegt: ‘Dat is een vies beest’, moet u blij zijn, want
hij die het zegt, ís het.
Christus zei niets.
Hij die zegt: ‘Kijk daar, die dief’, jazeker, u hebt het makkelijk. Ik zei u,
vergelijk het altijd weer met uw maatschappij. Wanneer u de waarachtige dief
ziet, kunt u niet zeggen dat het een geestelijk bewuste is, dan ís het een dief.
Maar wanneer ze tot ú, tot het bewustzijn van de eerste sfeer zeggen en dat
niet begrijpen – en dan komen de woorden: gij hebt uw profeet gezien, maar
ge hebt hem niet herkend – dan is dat voor ú. Dan lacht u om die afbraak,
dan lacht u wanneer men u aan het kruis slaat, want de mens op aarde begrijpt u niet, kent u niet, voelt u niet. U bent het alleen. En dan lacht u om
dit. Wanneer uw vriend zegt: ‘Waarom hebt ge mij beledigd? Waarom hebt
ge mij zoveel aangedaan?’ Dat vraagt u al niet eens meer.
Wanneer u voor duizend, voor tweeduizend en voor tien bent opgelicht,
dan denkt u: die tik had ik zeker nodig om te ontwaken, om te weten en te
begrijpen hoe het níét moet. Maar u volgt die mensen niet. U wilt die mensen niet eens haten, u zegt alleen maar: ‘Mijn God, mijn God, mens, waarom
hebt ge uzelf door mij bedrogen? Waarom slaat gij uzelf weer? Niet aan het
kruis, maar waarom slaat en verbindt gij uzelf met die duisternis weer, met
dat satanische, het bedrog van deze wereld, de armoede, de ellende?’
Hier zult ge leven en sterven. U wordt hier wel aan het kruis getimmerd,
maar u bent nog niet dood, u leeft nog altijd.
Deze uurtjes nu, deze anderhalf uur, tussen half elf in de morgen en ’s
middags half vier, moet het gebeuren, dan zult ge de kroon zetten op elke gedachte. Nu moet ge bewijzen of ge toch nog niet boos wordt. Hier, zeven uur
kunt ge van de Messias, van uw God ontvangen om te bewijzen dat ge niet
boos wordt, om te bewijzen wat u wilt. Zeven uur wordt ge nu gemarteld en
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tot het laatste ogenblik kunt ge zeggen: ‘Nu is het voorbij. Nu heb ik bewezen
wat ik wil.’ En eerst dan is dat de wet, de weg, het licht in de eerste sfeer. U
gaat hier met al uw karaktereigenschappen, met uw persoonlijkheid dóór het
kwaad, dus het verkeerde ín u, want als u niet verkeerd bent dan gebeurt dat
niet. Als u een taak hebt – begrijp het goed – voor de wereld, u komt naar
voren, dan grijpt men u. Maar in uw stilte waarin niemand u kent, gebeuren
deze wetten, hebt ge deze werelden te vertegenwoordigen. Want dat is van
Christus, dat is de God ín u! Ziet u?
In deze korte uren waarin het moet geschieden, hebt gij te bewijzen of ge
vriend zijt, broeder zijt, vader zijt, moeder. Hierin moet ge bewijzen of ge
liefhebt, licht hebt, wat u wílt. Hierin kunt ge bewijzen of ge de aarde met al
die bagger wilt volgen en kunt aanvaarden, óf het betere in u, het dienende.
Daarin, in die allerlaatste ogenblikken, dan bekrimpt u het eigen ikje en wellicht zegt het: ‘Eh ...’ En aan dat gegil heeft de Christus niets, dan bent u al
zwak. Dan zegt Hij: ‘Dus tóch viel er nog een kreun over uw lippen. Toch
waart ge nog niet bewust om die smarten, dat pak slaag, die geseling ... – dat
toch maar voor uzelf was, niet voor Mij, niet voor de maatschappij, maar
voor uzelf – toch bent u nog eventjes bezweken.’ Dat was Petrus! ‘Eer de
haan kraait, zult ge Me driemaal verloochenen.’ Dat kan het kleinste insect
uit Moeder Natuur u vertellen, want u verloochent het tóch weer. Komt er
dan ... komt er dan nimmer een gedachte in u op, dat u kunt zeggen: ‘Deze
is af. Deze kan ik vergelijken met Golgotha, nu heb ik bezit’?
Zeker, u hebt het reeds bewezen; u bent als adepten van de meesters aanvaard, de goeden, de bewusten, de dorstigen. Bewijs nu wat ge kunt. Dit
gaat niet door, dit blijft niet verdergaan, dat kruisigen hier, altijd maar weer
Golgotha beklimmen. U moet ééns beginnen. Nu! Want de seconde is een
eeuwigheid, een seconde is eeuwigdurend áls die seconde geestelijk licht bezit, voelt u? Als die seconde Bach aanvaardt, Judas voelt, Petrus begrijpt. Wat
hebben ze nu van Petrus? Dacht u waarlijk dat Petrus dat als eenvoudig visser heeft bedoeld, dat men hem zo ging bewieroken, dat de torenen van zijn
kasteeltje bijna de wolken en de Messias in het Al bereikten? Waar wil Petrus
naartoe? Was het zo’n wonder dat Adolf er enkelen wegvoerde (zie artikel
‘Hitler’ op rulof.nl) en met de grond gelijkmaakte, om hun te laten zien hoe
het gedaan moet worden, wat Petrus wil? Ga liever naar de natuur. Wat heeft
Christus gedaan?
Opschik, ja, wat zegt het? Beleg een nieuwe weg voor de katholieke kerk,
het protestantisme. Leer nu uw Bijbel kennen. Leer nu uw dominee, uw
pastoor, uw kardinaal, uw paus zien en ge kent de armoede van geest. Maar
wanneer de mens voor zijn God vecht en strijdt en hij strijdt, hij bezit de
waarheid, dan is het een wonder. Dan hebt ge ... kunt ge ontzag hebben voor
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dit menselijk kasteeltje, dit bewustzijn. Maar de mens vecht op dit ogenblik
nog voor verdoemdheid en eeuwigdurende verbranding en daarin worden
ze kardinalen en pausen, wordt het een dominee, een godgeleerde. Dus zij
krijgen godgeleerdheid door afbraak. Hoe is dat mogelijk? Laten zij zich
toch eerst maar laten kruisigen en als ze zeggen: ‘Kom maar, kom maar, kom
maar’, dan hebben we tenminste het goddelijke fundament om te zeggen:
ik offer mij voor de aarde en de mensheid op, voor mijn universiteit, voor
mijn titel, voor mijn faculteit, voor mijn moeder, voor mijn vader. Praten en
denken: en ik doe dit en ik doe dat. Wat doet u? Vóélen zult ge wat ge doet!
Als ge nog altijd van de maatschappij moet eten en drinken en u bent een
gelukkig mens, dank dan God op uw blote knieën dat ge dat nog bezit. En
ga langzaamaan beginnen om die dingen te vergeestelijken, zodat men in uw
omgeving kan zeggen: dat is een méns.
De mens zegt u of u aan het kruis geslagen wilt worden. U ‘lipt’ niet meer,
u haalt uw schouders niet meer op en u smiled niet meer. Om niets meer,
omdat u weet: u wordt toch zelf besmiled. Zo ...
Het leven wordt eenvoudig, het leven wordt mooi als u het begrijpt. Het
leven is wondervol, is universeel, is goddelijk wanneer u de God in u tot
ontwaking brengt. En dan doet het er niet toe wat u bent, wat u doet. Kunst
heeft geen betekenis meer, we hebben het aan Bach gezien. Hij kraait, hij
schreeuwt het uit, hij zegt: ‘Ja, wat heb ik nu bereikt? Ze liggen daar en
schreien zich leeg, terwijl ze gelukkig moeten zijn.’ Maar door bloedverkoop
krijgt u het niet. Bach had heel iets anders gewild, natuurlijk. En u zegt dat
ook weer. Het is welsprekend dat de taak die hij heeft verricht regelrecht naar
de Messias gaat. Ook hij werd niet begrepen. Maar wat heeft men, wat heeft
de aarde ... wat heeft de aarde ervan begrepen?
Geef mij de gelegenheid om uw concertgebouwen te bestormen, om daar
de musici op te voeren. Geef mij uw stokje in de hand en ik zal ze tot de geestelijke ontwaking brengen. En dan zult ge de klanken horen van de ruimte,
maar nu als kosmisch bewusten, als dragende wezens, als vaders en moeders.
En we hebben aan dat gejank van Golgotha niets meer. We hebben niets
meer aan dit gezaag, dit is oeroud, want dit is stof.
Omdat de Christus geslagen is, omdat Hij gemarteld is, omdat Hij zich
volkomen gaf, wil de mens nu ook nog Zijn bloed zuigen, een genade ontvangen. Dóór Hem?
Kunt u de genade beleven, zegt God, door Mijn Kind af te slachten? Wilt
ge om Zijn leven heen wandelen om Zijn leven te bezingen, te bebidden, wilt
u Hem bereiken?
Dat is geen Golgotha. Dat hebt u er zélf van gemaakt, dat is úw bezit. Dat
is stoffelijk aards geknoei. En dat is hier de Messias? Jazeker. Christus is de
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Goddelijk Bewuste, de Mentor in het goddelijke Al. Hij heeft planeten en
sterren beleefd. Hij wist waarvoor Hij kwam. Hij bracht het heilige, Goddelijke bewustzijn, dat u evangelie hebt genoemd, maar dat wil zijn: liefde,
ontwaking, evolutie, begrijpen en aanvoelen alles wat leeft, ten opzichte van
de ruimtelijke vergeestelijking. En dat zegt weer: in een wereld te zijn waar
harmonie is, in een wereld te zijn te midden van miljoenen zusters en broeders, om eeuwigdurend verder te gaan. Altijd verder en hoger om de God van
al het leven te bereiken in de Albron en Hem daar eeuwigdurend te vertegenwoordigen als vader en moeder, in de wérkelijke betekenis, die alleen kan
zijn: liefde te voelen voor alles wat leeft!
Laat de Christus in uzelf ontwaken.
Ik dank u voor uw dankbare gevoelens op deze morgen.

290

De mens en zijn geestelijke ontwaking
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen ‘De mens en
zijn geestelijke ontwaking’. We hebben een reis gemaakt vanaf de maan naar
andere planeten. We kwamen naar de aarde. We hebben hier het beginstadium van de aarde beleefd, een kosmische weg afgelegd om te evolueren, om
onze goddelijke kern te vergeestelijken en te verstoffelijken.
U weet, de universiteiten op aarde zijn nog niet zover dat men dit kan
aanvaarden. Ik heb u verklaard – en de meesters gaven u de boeken – hoe het
universum zich heeft verdicht. We hebben u een beeld gegeven dat ge direct
en waarlijk op de God van al het leven afstemt.
De mens over het algemeen in de maatschappij ... wanneer u de ‘De Volkeren der Aarde’ beleeft en volgt, ziet u dat hij een minderwaardigheidscomplex heeft en zichzelf niet kent. Eerst wanneer u los bent – wij kwamen
vanuit de eerste sfeer naar de aarde – later, dan gaat u begrijpen dat u de
Albron moet vertegenwoordigen. Maar wat is Albron, wat is Alziel, Alleven,
Allicht, vader- en moederschap? Wat is dat allemaal? Elke graad en elke gedachte die we geestelijk gaan aanvoelen, zullen we hierna begrijpen en dan
de fundamenten leggen voor de volgende stap, die ons door de macrokosmos
zijn gegeven.
Er zijn miljoenen problemen die de mens in handen kan krijgen. Problemen en openbaringen waardoor ge uzelf ziet, maar waarvan ge elk fundament tot de ruimte moet ontwikkelen en is alleen mogelijk door het vader- en
moederschap. Wanneer we deze ruimte zien dan staan we aanstonds voor
Socrates, Plato, Aristoteles, het oude Egypte, Brits-Indië, Tibet. Wij komen
te staan waar de God van al het leven spreekt, ja, toen de lippen van Mozes
opengingen en hij het eerste woord, zijn eerste inspiratie zou vertolken.
Maar die lange weg die we vanuit de stilte, de eenzaamheid ondergingen
met de miljoenen die ons volgden, waarvan de eerste Mens – nietwaar – Golgotha betrad. De feiten die ons door het universum zijn geschonken, liggen
diep uit elkaar. En toch, er gaat een goddelijk snoer door alles, waardoor wij
het verdwalen in Zijn ruimten niet zullen beleven, omdat altijd weer de kern
in ons zegt: ‘Linksaf en nu rechtsaf, ga nu maar verder.’
Ik bracht u naar Gethsemane, ik bracht u naar Pilatus en naar Caiphas en
dat wil zeggen: uit de stilte van het oneindige te dalen, af te stemmen op het
stoffelijke gebeuren.
U staat dagelijks, elk ogenblik staat u voor de Pilatus in u, waarvan ge de
wetten zult beleven en waardoor uw persoonlijkheid kan bewijzen: zó zal ik
mijn leven inrichten, zo moet ik het doen. Elk ogenblik, iedere dag, elke se291

conde, voor elke gedachte staat ge voor een machtig probleem dat universeel
diep is, kosmisch rijk, een gestalte krijgt, een persoonlijkheid, dat ziel, geest,
leven en vader- en moederschap bezit, wanneer ge moet bekennen: zó zal ik
handelen. Nu eindelijk het kosmische kleurbekennen komt, ja, dan is het
niet zo eenvoudig om te bewijzen wat ge kunt. Maar altijd weer – zei ik u en
gaf ik u het beeld – is de wandeling van de Christus onze weg. Hij is de enige
die aangaf hoe te moeten gaan.
Achter de kist kunt u waarnemen hoe de eerste mensen hun kringloop der
aarde hebben volbracht. Een kringloop, een kosmische kringloop, een wandeling over de aarde, dat miljoenen tijdperken heeft geduurd – geen jaren en
geen eeuwen – voordat de mens kon zeggen: ‘Ik heb die ruimte in mijn bezit.’
Ik gaf u het beeld om u aan te tonen dat dat ganse universum waarin wij
leven eigenlijk ééns op uw handen wordt gelegd en dat ge kunt zeggen: ‘Dit
werk behoort mij toe.’ Dat dringt niet tot de mens door.
Telkens weer ziet u dat kleine gedrocht. Wanneer de ziel spreekt, de persoonlijkheid zich wil uiten, dan kunt u aan de uitstraling in de oogjes zien
hoe de persoonlijkheid voelt, hoe het leven is. En dan bent u al gemarteld en
geslagen voordat het woord is verstoffelijkt. En dat zult u laten, daar moet
u mee ophouden, u moet zich veranderen en u moet uzelf naar de kosmos
sturen. Want wij gingen door Pilatus, Caiphas de weg op, regelrecht naar
Golgotha.
Waarom heeft Christus dat aanvaard? zei ik u. Waarom moet ge naar Golgotha, wat heeft Golgotha voor uw leven te betekenen? Voor de maatschappij, voor kerk, voor al de volkeren der aarde? Er is er maar één!
Ik heb u voor Boeddha geplaatst, voor Mohammed, Ramakrishna. U kunt
tempel in en tempel uit gaan – er is maar één Christus. Omdat Hij vanuit
het goddelijke Al naar de aarde kwam om Zijn liefde, Zijn geestelijk bewustzijn, Zijn Goddelijke persoonlijkheid op aarde te brengen. En dat heeft men
evangelie genoemd.
Mohammedaan, wanneer we aanstonds nu ... Wij zijn hier aan het kruis
geslagen, wij hebben de dood aanvaard, we hebben die mismaking beleefd,
die mishandelingen ondergaan. Wij zijn bespuwd, gemarteld en geslagen,
gekroond met doornen, maar we gingen neerliggen ... vríj. Wat kan het ons
schelen? Maak dat lichaam maar kapot, de ziel gaat verder als een astrale
persoonlijkheid.
Maar nu, nu staan we hier, we liggen neer, we zijn geslagen en gemarteld.
We weten: we zijn ergens voor gestorven en nu moet het tot ons doordringen
dat elke gedachte, élke gedachte een kruisdood zal ondergaan. Elke gedachte
moet door de persoonlijkheid ontstoffelijkt worden. Zij moet de geestelijke
bewustwording krijgen en daarna de ontwaking in de mens. En dat is maar
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voor één gedachte; nu de ganse maatschappij! We gaan weer door de aarde,
over deze mensheid heen en dan zullen we moeten vaststellen in welke graad
van bewustzijn wij zijn gekomen.
Hoe kan de mens ontwaken? Wat is geestelijke ontwaking? Waarvoor
heeft de Christus gediend? Waarom hebben de apostelen zichzelf gegeven?
En waarom zijn er mensen op aarde die zich afbeulen om het andere leven
van God tot die ontwaking te voeren? Wanneer u het leven op aarde begrijpt,
wanneer u zichzelf voelt, hoe ontzagwekkend het is contact te beleven door
de moeder met de ruimte, dan weet ge dat elk ogenblik God in uw handen
leeft.
Door de eerste stoffelijke en ruimtelijke, geestelijke aanraking die u als
vader en moeder ondergaat, beleeft ge een fundament van Zijn persoonlijkheid. Toen de Albron begon om haar aura, haar protoplasma uit te zenden,
haar levensbloed, was dit de vergeestelijking van de God van al het leven.
Hierdoor, hierna volgden de eerste openbaringen, die u aanstonds weer achter de kist zult beleven en krijgt ge uw eigen fundament in handen. Waarna
de nevelen zich gingen verdichten, de ruimte een dikke massa werd en waarna de splitsing van God kwam, omdat Hij zich in myriaden deeltjes deed
oplossen en kon het scheppingsplan voor mens, dier en Moeder Natuur een
aanvang nemen.
U zult zeggen: wat hebben wij daaraan? De macrokosmos, de maan en zon
begonnen om het leven te laten uitdijen. En die harmonie nu die in de kosmos is waar te nemen, in Moeder Natuur, waar geen stoornissen zijn indien
de mens zich er niet mee bemoeit, die harmonische wetten die zien wij op
Golgotha terug.
De laatste woorden die de Christus heeft gesproken tot de enkeling – maar
dan van gevoel tot gevoel – die onder Hem stonden, nee, in de verten, waren
niet voor de maatschappij en niet voor het leven dat Hem niet eens heeft
aangeraakt tijdens Zijn leven op aarde. Hij ging regelrecht naar Gethsemane,
daar even naast, even verder en bezocht Hij – waarvan de Bijbel niets weet
– de Judas. Toen Judas daar neerlag, hij de waanzin beleefde voor zichzelf:
mijn God, mijn God, ik heb me vergrepen aan Zijn leven! Ik heb Hem toch
niet verraden? was dit de menselijke maatschappij waarin u nog leeft.
Christus, die dit alles onderging, die de spijkers in Zijn handen voelde en
de prik onder Zijn hart, was ingesteld, jazeker, op Zijn Goddelijke Persoonlijkheid, op Zijn ontwaking. Maar toen men Hem optrok, optrok ... en men
Zijn leven in de grond plaatste, toen Hij rustig neerhing om te sterven, toen
dacht Hij niet alleen aan zichzelf, maar Hij ging regelrecht naar Zijn geliefd
kind ... de Judas, de beste die Hij had. De Judas, die zichzelf zou vergrijpen.
Maar Judas hoorde Hem niet, Judas was opgelost in zijn smart, in zijn den293

ken, in zijn voelen en jazeker ...
‘Ik kan je niet meer helpen, Judas, nu je zelf je handen uitsteekt aan je
machtige ik. Waarom doe je dat toch? Waarom ga je het leed en smart verergeren? Buig je en begin aan een nieuw leven, maak alles goed. Je hebt Mij
niet verraden, Ik weet wat je hebt gevoeld.’
Wanneer dit beeld voor geestelijke ontwaking in u komt, dan kunt u de
smarten van deze Judas voelen en beleven, omdat hij werkelijk kleur ging
bekennen en dacht: ik heb verraad gepleegd.
Wanneer u op Golgotha komt en u ligt daar neer ... U kunt daar altijd
miljoenen mensen van de aarde vinden, mensen die hun kleed, hun stoffelijk
bewustzijn hebben afgelegd, de astrale wereld dus vindt u daar te waken,
om te beleven, om ín te gaan, om te voelen hoe Hij in Zijn uiterste toestand
het leven voor het lichaam, Zijn ziel en geest onderging. Het directe contact
vanaf Zijn kruis ... Vanaf die hoogte daar op Golgotha kunt u de stralen zien
die regelrecht gaan naar Zijn Judas. Niet naar Petrus en Johannes, niet naar
degenen die het dichtst bij Hem leefden, Hij zocht en beleefde de narigheid,
het armoedige kind, dit kind dat nog zou ontwaken. Dit hulpbehoevende
wezen dat het nodig had, waarvoor Hij was gekomen: om Zijn universeel bewustzijn voor de aarde te verstoffelijken en daarna te kunnen vergeestelijken,
maar waarvoor Hij geen tijd heeft gekregen.
Judas ligt daar. Hij heeft een pijn in zich, een smart, die is zó ontzagwekkend, waarmee niets te vergelijken is, ook al lijdt ge aan tbc en melaatsheid.
Wanneer de zielensmarten over uw lippen komen en het gekerm en het gekreun vanbinnen begint, dan ondergaat ge waarlijk het Golgothase gebeuren
en zijt ge één met Zijn leven. En dat moet u zich nu eigen kunnen maken
voor elke karaktertrek, want dat zult u aanstonds zien wanneer we Golgotha
verlaten, waar u dan komt te staan, waar u leeft, waar u zult zien: hoe is uw
sfeer achter de kist. Wat is de wereld waar u aanstonds moet komen en leven?
Wat zult ge daar gaan doen?
Hier op Golgotha is bewezen – dat wilde Hij – dat ge elke karaktertrek
naar de God van al het leven moet sturen. Dat wil zeggen: u moet uw leven verruimen en hierna betreedt ge eerst de geestelijke ontwaking. Elke ...
elke gedachte krijgt die ruimte, dat leven, die natuur, die fundamenten. Die
worden gevoed door de bewuste persoonlijkheid en dan eerst weet ge wat
bewustzijn is. Niet alleen voor hier, maar ook voor dáár, later.
Ik heb u verklaard door het boek ‘De Volkeren der Aarde’ dat, toen Judas
zich had omgebracht, hij nog even het bewustzijn had om te kijken waarin
hij was. Hij was niet dood, hij leefde. ‘Mijn God, mijn God, wat ben ik
begonnen?’ en toen verwaasde zijn blik, zijn bewustzijn zonk terug naar iets
... ja, wat is dat? Dat kunt ge weer lezen in de boeken ‘Geestelijke gaven’.
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Hij daalde naar ‘de kist’. Hij daalde naar het losscheuren van zijn geest ten
opzichte van het lichaam en betrad de wereld van het onbewuste, de wereld
voor de geboorte, om aan een nieuw leven te beginnen.
Hier valt de katholieke kerk. Hier vallen er duizenden gezegden die de
Bijbel heeft verkondigd, want Judas zou hier eeuwigdurend zijn verdoemd.
En dat bestáát niet want dit universum is het Al niet, heb ik u verklaard. Ge
gaat verder, want er is een Vierde, een Vijfde, een Zesde en Zevende Kosmische Graad ontstaan. Judas zou dit goedmaken. Hij zou doen wat de anderen
hebben gekund.
Maar verplaatst u nu eens even in de toestand van Petrus, Johannes en
de anderen. Daar zijn ze ... hier zitten ze ... daar hebben ze gewandeld ... Ze
hebben maanden, nee, jarenlang hebben ze de wijsheid van hun meester gekregen, hun rabbi. Hij was Mens ... In Zijn ogen hadden zij het Goddelijke
licht kunnen zien en tóch is er nog een twijfel.
Toen Hij wandelde en hand in hand ging over de aarde, dat was geen
kunst. Dat is heel eenvoudig wanneer vader en moeder het kind dragen,
maar wanneer we tot de zelfstandigheid komen waarvoor we leven, wanneer
we man, moeder, vader, zuster en broeder worden, wanneer het goddelijke,
ruimtelijke gezag tot ons spreekt ... ja, dan zullen we eens voor de ruimte,
voor de Albron, de Alziel, de Almoeder kleur moeten bekennen. Dan moeten we bewijzen wat wij kunnen! En dan staat die Bijbel voor u. Dan staat ge
voor Golgotha, u wordt gekruisigd, u hebt uw kist, u hebt uw maatschappij,
u hebt de volkeren der aarde in u, een chaos. En toch ... is er liefde in u? Dan
zult ge al die wetten overstralen, want gij zijt geestelijk ontwaakt. U hebt
uzelf in handen.
Er kan niets geschieden, niets. Die zekerheid is er in u, want aanstonds
moeten we bewijzen of wij geestelijke zekerheid bezitten. Of ons karakter
werkelijk al die ruimten kan aanvaarden, ja, kan dragen, wil dragen en vertegenwoordigen. We moeten bewijzen wat we kunnen en wat we willen, want
de aarde is slechts een tijd om tot die ontwaking te komen. U hebt de lichamen gekregen om uzelf te evolueren, waarvan de apostelen niets begrepen,
niets hadden, geen Judas noch Petrus. Niets op deze wereld kan deze wetten
vertegenwoordigen indien die geestelijke ontwaking er niet is.
Wat moet u uit de Christus trekken, wat moet u uit Zijn leven halen? Wat
heeft Hij verteld, wat heeft Hij bedoeld, wat heeft Hij gewild met dit alles?
Daar gaan ze, daar gaan ze ... De maatschappij is immers niet anders? Gij
zult geloven en luisteren.
De Petrus, waarvan men een tempel, een kerk heeft gemaakt, schreit zich
op dit ogenblik leeg, waarom men zijn leven zo bewierookt. ‘Ik heb niets
gekund!’
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De mens bouwt een kasteel zonder de goddelijke, christelijke fundamenten. De mens moet eerst gaan denken: ben ik waar, is dit zuiver? Hij moet
leren denken, hij moet leren voelen hóé er doorheen te komen, om achter die
sluiers te kijken. En dat is voor uw ziel, dat is voor uw geest. Als ge het beeld
Judas begrijpt, die zich daar ophangt en vernietigt ... en de grote Petrus die
hier wandelt en zegt: ‘Die mens heb ik niet gekend.’
‘U was toch bij Hem? U hebt Hem toch vertegenwoordigd? U liep toch
met Hem over de straat? We hebben u gezien.’
‘Dat is niet waar’, zegt deze huichelaar, en verloochent niet alleen de
Christus – of dacht ge waarlijk dat hij de Christus had kunnen verloochenen? De Christus is onaantastbaar! Wanneer ge de waarheid hebt, dat zult u
aanstonds zien, dan zijt ge onaantastbaar. Maar wanneer leugen en bedrog,
hatelijkheid, wanneer het wantrouwen, het ongeloof zich in uw leven openbaart dan hebt u niets meer. Dan zijt ge minder dan deze Petrus, dan hebt
ge niets van de Judas die zich wil worgen om het goed te maken. Dan ligt ge
neergeknield en dan vouwt ge uw handen en dan kunt ge zeggen: ‘Vergeef
het mij toch. Sla mij maar!’ Want dat ligt erin.
De Messias heeft zich daar laten slaan, omdat het kwaad niets heeft te betekenen achter de kist! U gaat rustig uw werk doen, u gaat de maatschappij
vertegenwoordigen en u laat u besnauwen en beslaan, bemartelen en begeselen. U voert uzelf tot dat andere ik en zegt: ‘Sla mij maar dood, want mijn
ziel en mijn leven en mijn geest kunt u niet eens bereiken, dat behoort tot
dát daar.’
Het geweld dat wij hebben mogen beleven, mochten zien, toen we Judas
dáár zagen, in vergelijking met de wandeling van Christus met Zijn apostelen, daar in Gethsemane, waar ze in slaap vielen. Toen alles op alles werd
gestapeld, toen het universum vaneen kraakte, toen alles zou verbrijzeld worden ... toen viel Petrus en de rest in slaap! En dat zou dienen en dat zou iets
doen.
‘Gíj zijt de Petrus in deze maatschappij’, zei de Christus. ‘Gíj vertegenwoordigt Judas.’
Wanneer ge de ruimte, de geestelijke ontwaking in uzelf wilt opvoeren,
dan gaat ge door Petrus, dan gaat ge door Judas heen. Maar we hebben ... en
Christus en God en de Albron, die heeft duizendmaal liever dat ge u eigen
ophangt en vernietigt, dan dat ge één woord zegt dat verkeerd is van al dit
leven wat tot deze maatschappij en tot Moeder Aarde en haar kinderen behoort. Vermoord u maar, maak u maar kapot; indien gij uw gevoelsleven tot
de verhoogde ontwaking voert, zijt ge de gezalfde achter de kist en dat zal ik
u bewijzen.
Ik wil eerst die Petrus onttronen. Ik wil u eerst Judas laten zien, dat die
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nóg leeft. En dat die Judas in u voor elke karaktereigenschap een gevecht zal
voeren op leven en dood, eerst dan wordt ge moeder en zult ge vader zijn. Ge
moet eerst Zijn bloed hebben gedronken en gevoeld hebben dat het verkeerd
is.
Ge moet eerst daar neer gaan zitten en die doornenkroon voelen, dan weet
ge dat ge door elke gedachte opnieuw Hem kastijdt. Schrik maar niet ...
Aanstonds dan zult ge achter de kist zélf willen beginnen. Het is niet de
bedoeling van de ruimte en van de Messias om u angstig te maken, maar
om die voorbeelden, die wetten tot de ontleding te brengen, om u te laten
zien hoe het moet. Zwijgen op aarde, niets zeggen en het leven van God
voorbijlopen, het ene mismaken en het andere maar opbouwen? Voor uzelf
een gestalte, een hemelrijkje verruimen? Dat kunt u aanstonds achter de kist,
wanneer we Golgotha verlaten, zien. Daar staat u naakt en alleen.
Dat wat Judas deed, is niet zo erg, is niet zo vreselijk en niet zo afschuwelijk, want het is de reine, de heilige waarheid. Want direct liet God, de
Albron, Judas zien: ‘Judas, zie je, je kunt je ogen openen, want je gaat verder.
Je hebt dát wel verloren, maar je krijgt een nieuw terug. Je hebt Mij niet
bedrogen, Judas. Kom maar van Golgotha, want Ik ben niet te bedriegen. Je
kunt Mij niet verloochenen, Petrus, je verloochende daar jezélf.’
Als u dat maar voelt, dat uw man, uw vrouw, u niet bedriegen kan, want ze
bedriegen zichzélf! U bent onaantastbaar wanneer u de gééstelijke persoonlijkheid in uw handen houdt. En dan spreekt de heilige, reine, ruimtelijke
liefde. Dan is het leven in de maatschappij – wil ik u met de aarde verbinden
– een paradijs. Ook al leeft ge onder de grond, dan gaat ge uw huisje, uw
bezit, uw tuin, alles wat ge hier op aarde bezit, gaat ge begrijpen. Ja, het zal
zover komen dat de waanzin in u komt en ge Moeder Aarde wilt bedrukken
en aan uw hart stort. Dan gaat ge niet stampen, dan schiet ge niet meer,
dan vernietigt u de ruimte niet, de levensadem waarin u leeft. Integendeel,
u gaat uw voetstap liefhebben, want u gaat tot Moeder Aarde zeggen: ‘Doe
ik u geen pijn?’
Als u de wandeling van de Christus had gezien, dan drong tot uw leven
door, dan dringt tot uw geestelijke ontwaking door dat Hij de aarde kuste
door Zijn voetstap. De apostelen vroegen: ‘Waarom loopt u zo, meester?’
Hij zegt: ‘Ik loop niet, Ik wandel niet, Ik zweef. En dat hebt ge u eigen te
maken.’
Toen de apostelen na Zijn dood bij elkaar zaten en toen ze gingen analyseren. Daar zaten de hummels. ‘We zijn Hem kwijt.’ Menselijk waren ze Hem
kwijt, ze hadden geen andere woorden dan u, deze doodgewone kinderen.
Ze waren hun bezit kwijt. Hun meester was er ... en nu was de meester weg.
Ze hebben Hem daar Golgotha zien beleven, ze hebben Hem af zien maken;
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de maatschappij drukte Hem dood. Ze hebben Hem begraven, Hij was er
niet meer. Wonderen waren er nog ... Ze waren Hem kwijt.
Die fundamenten die de Christus heeft gelegd, die waren nog niet voldoende. Hádden ze maar Judas gevolgd. Later, later na zoveel tijd, maanden
en jaren, ja, toen kon Petrus zeggen: ‘Slacht mij maar als uw varken.’ En men
heeft hem ook geslacht, ondersteboven op een ladder, zodat het bloed regelrecht over de straat wandelde. Met een bewuste persoonlijkheid wandelde
het straat in en straat uit, opdat de wereld zou zien dat Petrus als een varken
was geslacht. En hij zei: ‘En nu ben ik gelukkig. Heb ik goedgemaakt?’ Toen
had hij zijn eigen verloochening vergeestelijkt en verruimd. Hij had het pak
slaag van de Messias aanvaard. Hij had gezegd tegen de wereld: ‘Doe met mij
wat ge wilt. De bruisende vitaliteit, de begeestering, deze machtige bezieling
die van de ruimte en van Hem tot me komt, kunt u toch niet vernietigen.’
Nu kon hij zeggen: ‘U slaat uzelf. U slaat uzelf indien u mij met uw woorden
wilt striemen.’ Eén hard woord de ruimte ingestuurd en u stemt zich af op
modder en vergif, op het oerwoudinstinct, dierlijk bewustzijn. Dat wordt u
aanstonds duidelijk.
Maar die Judas daar en die Petrus daar en die kleine apostelen die met
de Messias, die met het hoogste en het Goddelijkste Bewustzijn op aarde
konden wandelen, die met Hem konden eten en drinken ... Hij gaf hun duizenden bewijzen. Toen Johannes zei: ‘Meester, waarom eet u niet? U hebt in
veertien dagen, drie weken ... ik heb al vierentwintigmaal de zon op en onder
zien gaan en U eet niets. U drinkt niets.’
Wat zei Hij toen? ‘Het voedsel dat Ik in Mij heb, is de verruiming geworden voor Mijn geest en dat spreekt, Johannes.’ En wat kan Johannes daarvan
begrijpen?
Toen Hij veertig dagenlang zich afsloot ... Toen ... wanneer er regen
kwam, nam Hij twee druppels water vanuit de ruimte en zei: ‘Eén druppel is
gelijk een levenszee, nietwaar, want één vonk vertegenwoordigt werelden aan
ruimten, regen en wind, oceanen, want Ik ben ziel van Zijn Ziel en leven van
Zijn Leven.’ En zo was het!
De mens vraagt zich op aarde af waarom de mens dat kan. Indien u de
geestelijke ontwaking krijgt, zult ge geestelijk worden gevoed. Indien er maar
één karaktertrek in u is, dat het lage vertegenwoordigt, de afbraak, de vernietiging, dan krijgt ge honger, omdat nu het dier in u spreekt. Jazeker, we weten dat ge het lichaam, dat ge het lichaam moet bestuwen, moet verzorgen.
Maar vertel mij, vertel de ruimte wat u nodig hebt en wij stellen uw persoonlijkheid vast. Wij zeggen hoe uw geestelijke ontwaking is aan uw wandeling,
aan uw gelaat, aan uw spreken en u bent verloren. De ruimte zal u zeggen
wáár ge moet beginnen om dat Golgotha te betreden. Laat het maar vrij, laat
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het maar alleen, laten we maken dat we daar wegkomen.
Maar besef goed, de mens, de maatschappij, het dierlijke gedoe, het onbewuste dat heeft Hem daar geslacht. De méns is het. Hij is niet voor de
mensheid gestorven; men heeft Hem bewust vermoord. En daarmee valt het
bewustzijn van uw kerk, uw protestantisme. Hiervoor had Luther geen oorlog behoeven te voeren. En men drinkt, men drinkt nu Zijn bloed. Wanneer
het u duidelijk wordt dat u dat alles overboord kunt gooien, betreedt u het
naakte, geestelijke Golgotha!
Duizenden lezingen zouden we kunnen geven om alleen voor Golgotha
neer te knielen en eindelijk te kunnen zeggen: Nu hebben we niets meer.
We zijn vrij van aardse gedachten. We hebben niets meer te maken met de
maatschappij. We hebben het geloof beleefd, de katholieke kerk, het protestantisme, Boeddha, Mohammed. We hebben de Bijbel ín ons! En de rest wat
niet waar is – overboord! En nu staan we voor het laatste oordeel – weg! Het
begin van de aarde – weg! Het begin van de scheppingen – weg!
God schiep geen mens van klei en wat levensadem en een halve rib; wij
werden in de wateren geboren, wereld! Wij zijn in de wateren geboren als
embryonaal leven en aanstonds zult ge dat vaststellen. Langzaamaan hebben
wij ons vrijgemaakt van de wateren, Blavatsky, theosofie! We werden eerst
mens en toen kwam het dier en dáárna Moeder Natuur. Al die ruimten zijn
door ons bezit direct van God ontvangen. Doordat de Albron zich splitste,
kregen wij deze ruimten in handen en baarden wij ál het andere leven in deze
ruimte. Niet alleen dier en Moeder Natuur, maar zelfs planeten. U bént een
wereldwonder, een ruimtelijk ik, een planeet, u dijt uit. Laat deze karaktereigenschappen uitdijen, opdat de geestelijke ontwaking in u spreekt. Beziel en
bekniel en bebid en bestuw Judas, vors elke eigenschap ... Dit is de naaktheid
waarvoor ge staat, de reine natuur, het reine ik dat tot u spreken moet. Beleef
Judas elk ogenblik op een dag. U behoeft niet voor hem te bidden, want u
kunt niet voor een ander bidden. U kunt niet voor uw moeder, uw kind dat
moet sterven, bidden om het te houden, want dat is evolutie. U kunt uzelf
niet beofferen en bekleden en behangen met schone gewaden: ze hebben
niets te betekenen wanneer dít niet spreekt.
Wanneer is de moeder mooi? Wanneer heeft de vader het ruimtelijke,
scheppende gezag in handen? Wanneer hij de moeder in liefde tegemoet
treedt, wanneer hij zegt: ‘Ja mijn kind, jouw gedachten zijn de mijne, jouw
leven is van mij. Wij genieten de universele, ruimtelijke kus. We zullen baren
en scheppen zoals de Almoeder dat heeft gekund.’
Wat is de Almoeder? Die Almoeder, die bron leeft in u, want die vertegenwoordiging is: de mens zal zijn zoals Ik ben.
Judas kreeg nieuwe levens. Hij kwam terug als rabbi op aarde, want hij
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zou Jeruzalem beleven. Nóg ligt hij daar en schreeuwt en kreunt en belkt:
‘Ja, ik ben ontwaakt.’ En eindelijk, u hebt gelezen in ‘De Volkeren der Aarde’
dat iedereen, elk bewustzijn in de eerste sfeer (dat) ondergaat, want wij willen dat bezitten; we willen Judas zijn. We willen Petrus zijn – ja, we trappen
hem vier-, vijfentwintig maal van ons af. Als u de gedachten, wanneer u de
gedachten, de gevoelens van deze Petrus volgt, dan ergert ge u zwart dat
deze mens nog, nu hij op het goddelijke fundament staat, het hartenbloed
ziet vloeien van de Messias en nóg zegt: ‘Ik ken U niet!’ Daar staat u bij stil
en de tranen lopen over uw wangen? Nee, uw ziel loopt weg, uw geest loopt
weg, u hebt niets meer, omdat hier een verloochening naar voren treedt die
ontzagwekkend is, die u volkomen in elkaar trapt; een andere geseling, een
kruisdood is er niets bij. Verloochent u ... Wanneer ge aan het kruis wordt
geslagen of ge hangt u op – ge doet het ook graag door een touw of ge springt
vanuit een hoge ruimte naar beneden – is dat niet zo erg als dat ge, éven
slechts, uw moederschap, uw vaderschap, uw vriend, uw zuster bedriegt, beliegt, verloochent.
Ja, daar gaan wij heen en dan spreekt de werkelijkheid tot ons. Dan kunt
ge schreien van geluk, dan is er geen angst meer. Dan zijt ge mens, dan komt
ge tot bezieling. Dan kijkt ge, dan komt ge niet uitgekeken naar die menselijke oogjes die het universum vertegenwoordigen, waarin de Albron, het
vader- en moederschap aanwezig is. Dat gaat ge voelen en beleven en weet ge
waarvoor ge leeft. Dan krijgt ge bezieling, stuwing, fundament, weten. Alles
wordt wijsheid, de Universiteit van Christus komt onder uw hart.
‘Ja’, zegt ge, ‘sla mij maar! Hang mij maar op, sla mij maar aan het kruis,
als ik dan maar de ‘vleugelen’ krijg.’
Doe als die ene daar, aan de rechterkant van Christus en zeg: ‘Ik heb U
niet nodig. Ik heb U niet nodig.’
‘Eéns, dan zult ge bij Mij zijn in het paradijs.’
Weet u wat dat betekent? Wanneer ge uw hoofd kunt buigen en kleur
bekennen voor alles wat leeft, voor uw mens-zijn, moederschap, licht, leven,
liefde, persoonlijkheid, uw goddelijke afstemming, dan zijt ge onmiddellijk
in het paradijs. Dan betreedt ge de graad van bewustwording voor uw eigen
ik zoals u voelt, zoals uw gevoel is. Maar dan hebt ge duizenden en miljoenen
wetten beleefd. U weet precies dat u die mens daar niet moet helpen, niet
moet aanraken, dat moet die mens zélf doen. Dan gaat ge niet dragen, want
wanneer u de mens helpt dragen, dan draagt u ze van de wal in de sloot, dan
draagt u ze naar een duisternis. Ze moeten het zélf doen. Zélf zult ge uw
goddelijke kern vergeestelijken en verruimen; dát is geestelijke ontwaking!
En hoeveel miljoenen karaktereigenschappen leven er in u?
Kind baren ... Machtig, moeder. Machtig! Maar wanneer zij haar kind,
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haar leven, haar geboorte niet begrijpt?
De wereld en de ruimten door God geschapen, hebben een hardheid naar
voren gebracht, hebben een waarachtigheid vergeestelijkt en verstoffelijkt, zo
ontzagwekkend, zo diep ook en enorm, waaraan ge alleen kunt voelen de
realiteitswetten, de ontzagwekkende verdichtingswetten en uitdijingsgraden,
waardoor de planeet – toch geen kleinigheid – om de zon zweeft en haar
baan heeft te aanvaarden gekregen.
De menselijke wil is zo ontzagwekkend diep en groot, onmetelijk diep aan
kracht, aan bewustzijn en bezieling, dat ge die kunt afmeten aan de baan
die de Moeder Aarde in dit universum beleeft en heeft af te leggen, elke dag,
iedere seconde. Zo sterk is de menselijke wil dat ge alle zwaartekrachten en
wetten in uw handen krijgt. De menselijke bezieling wordt zo ontzagwekkend diep en bewust, de bezieling zo sprekend en welluidend en rechtvaardig, dat ge al deze planeten en sterren in uw handen kunt afwegen. Want
u bent het koninkrijk, u bent een goddelijk bewuste indien de liefde tot u
spreekt, indien de liefde over uw lippen komt, indien u dat uitstraalt.
Als u aanstonds achter de kist komt en ge hebt Golgotha verlaten ... we
zullen Golgotha verlaten ... we zullen Golgotha verlaten nu, we gaan weg, we
maken de wandeling van daaruit naar de geestelijke levensgraad waartoe we
behoren. Want we zijn ziel van Zijn Ziel, geest van Zijn Geest, we hebben
een astrale wereld te aanvaarden; we zijn Goden!
Wilt u mij wijsmaken en de ruimte dat de mens van deze wereld een
godheid is, die nog niet eens weet dat God niet verdoemen kan? Miljoenen
mensen leven hier, het stadse bewustzijn waartoe gij behoort, aanvaardt een
laatste oordeel, dat ik verleden voor u belachelijk heb gemaakt. Hoe wilt ge
uw prehistorisch hoofd en beenderstelsel terugvinden, nu dat alles is verpoeierd? Hoe wilt ge aanstonds voor uw God verschijnen, zonder arm en zonder
hoofd, scheel voor Hem? Dat is bezit van de kerk, dat is bezit van miljoenen
mensen. Dat hebben zij geleerd door Christus, dat hebben zij door de kruisiging en Golgotha beleefd.
Het universele ... het universele ogenblik dat wij zullen volgen, dat ziet
u nu. U bent los, u bent gestorven, u bent aan dit kruis geslagen als mens.
Hoeveel mensen hebben geen kruisdood op aarde beleefd? Hoeveel mensen
werden in uw laatste oorlog niet gemarteld? Hoeveel mensen heeft men niet
doodgeslagen? En waarheen gingen zij nu? De kern voor deze maatschappij
is nu: wanneer doe ik goed, wanneer ben ik waar, wat kan ik doen, wat mag
ik doen?
Toen de Christus daar wandelde en Hij een gevecht beleefde en onderging
met de mensen van de maatschappij die de centjes bewaarden, stond Hij
waarin gij nú leeft.
301

Ge moet bewijzen wat ge kunt. Ge zult moeten zeggen: ‘Dat heb ik lief
of dit.’ Want dít blijft híér; uw kastelen, alles wat u bezit, blijft daar achter,
u hebt alleen maar een kruisdood. U wordt geslagen en getrapt, en toch is
dat niet nodig. Dat is niet nodig, dat heeft Hij niet bedoeld. Hij gaf het
voorbeeld, omdat u dat kwaad, die armoede, dat onbewustzijn, dat dierlijke
gedoe op aarde terugvindt. Nu moet dat ook nog uit de kerk. Men kan Hem
niet bebidden, men kan Hem niet bebloeden. Ja, zij bebloeden Hem en dat
wil zeggen, elk ogenblik snijden ze weer Zijn organisme aan flarden en aan
stukken. Ze drinken Zijn bloed, ze leggen zich daar neer, ze bidden, doen de
ogen dicht en drinken hun wijntje, dat ‘bloed van Christus’. Ze krijgen wat
kruimels brood: ‘Eet van Mijn vlees en bloed.’
Ja, eet van dít en bezie en bevoel de waarheid! Bevoel hoe uw woord zal
zijn ten opzichte van hen die u toebehoren en waarvan ge de liefde in u opgezogen hebt. Bewijs eerst wat ge kunt en zeg dán wie uw bezieler is, waarvoor
ge leeft, want nu beginnen we te wandelen, te wandelen naar een wereld die
ons tot de geestelijke ontwaking voert.
En nu begint het reeds. We zijn met miljoenen mensen daar, met tweehonderd, met driehonderd, met vijfhonderd. We zijn losgekomen van deze
marteling. We zijn gelukkig? Ja, wie heeft het gekund? Wie heeft het gekund? Wie was gereed om die marteling te aanvaarden? Wie kan van zichzelf
zeggen nu – duizenden mensen zijn mee, we zijn vader en moeder – wie kan
zeggen: ‘Ik ben klaar om gegeseld te worden?’
Hier leeft achter mij diefstal, afbraak, vernietiging. ‘Ik heb het kind in mij
de ruimte ingeslingerd.’ Dat moedertje behoeft geen Golgotha te beleven, die
is niet gereed. Zij is ... zij is op de aarde afgestemd. Ze moet zich vrijmaken,
in de eerste plaats van vernietiging, bewuste afbraak. Ze heeft het leven de
ruimte ingeslingerd. Ze kán niet naar Golgotha, want u moet daar vrij zijn.
Dat sterven daar heeft momenteel geen betekenis, omdat u er toch niets door
verdient, u wordt alleen maar geslacht. U wordt alleen maar vernietigd, stoffelijk vernietigd, maar de geest, de ziel, de persoonlijkheid heeft niets geleerd.
Nu moet dit wezen bewijzen wat het kan, als mens, als vader, als moeder, als
zuster en broeder. Maar wat bent u nu? Kunt u reeds vertellen aan het kind
van God wat u innerlijk draagt en u door liefde hebt opgebouwd? Want dat
is hetgeen op Golgotha is gebeurd.
Petrus was zo blij dat men hem slachtte. Hij zei: ‘Snijd mijn hart maar aan
fladders, want ik heb het toch maar bezoedeld.’ Dát is het! Wie van u, wie op
aarde kan zeggen: ‘Snijd mijn hart maar aan fladders’?
Wij zeggen altijd: Wij zetten ons leven in. We willen sterven voor de Messias. U kunt ons aan het kruis slaan. Maar het is machtiger om te kunnen
zeggen ... in deze chaos te kunnen blijven en te willen leven om het werk
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van Hem voort te zetten. Te kunnen blijven en te willen leven is alles, is het
volmaakte, is het bewijzen dat u weet wat u wilt.
Maar vanaf Golgotha gaan we naar beneden, eerst door een diep dal, bij
elkaar, met ons allen, de bewusten. We worden stil. We voelen de stilte nu
van Gethsemane. Er broeit iets. De een zegt tegen de ander: ‘Waarom ... wat
voelt ge?’
‘Ik voel niets.’
‘Bent ge gelukkig?’
‘Ik ben gelukkig. Ik voel niets.’
‘Maar voelt ge dat geschreeuw dan niet om u heen? Ik word angstig.’ Ja,
hier, daar komen de foutjes, nu komt het innerlijke bezit. Is dit leven ontwaakt, heeft dit leven geestelijk bezit?
De anderen, veertig, vijftig, zestig, voelen niets, ze gaan rustig verder. Ze
zeggen: ‘Wat wordt het móói, wat wordt het móói.’ Ze krijgen de blijdschap
van de ruimte. Ze zien in de ruimte een machtig gewaad. De bloemen gaan
spreken? Dat kan nog niet, wij zien nog geen bloemen, we zien geen wateren.
We hebben één weg, we gaan door een wild moeras. We gaan eronderdoor
en we kruipen er weer uit. We moeten bewijzen wat we willen. We hebben
nog geen fundamenten. Daar gaat er een, die heeft een bosgrond, een zacht
mos onder de voeten.
‘Hoe kom jij daaraan? Dat is vals, dat is gemeen. We zijn bedrogen.’
‘Gij zegt dat gij in moeras loopt, gij zegt dat ge verdrinkt, dat ge een stank
ruikt hier? Ik ga op rozen.’
‘Ik begrijp u niet.’
Het verschil van bewustwording vertoont zich als een menselijk gelaat,
als een persoonlijkheid, als een mens. U moet daar dat moedertje eens zien.
Deze moeder gaat veranderen, ze draagt reeds een mooi gewaad en ik ga
met lorren, ik heb geen ... ik heb geen schoeisel. Ja, de heilige, de zilveren, de
gouden sandaaltjes zijn er niet. Wie zal ze bezitten?
‘Ik heb mijn moeder bedrogen, ik heb mijn vader bedrogen. Ik ben hatelijk, ik ben hard. Ik geloof mijn liefde niet, ik geloof de mensen niet.’ Dat
wandelt daar van Golgotha vandaan en wil naar de geestelijke ontwaking, de
eerste sfeer? In dat moeras blijven ze steken. Daar ziet u er één – weg! Daar
gaat er een: ‘Help, help mij, help mij!’ U kunt ze niet helpen, u kunt ze er
niet uit trekken want die zwartgalligheid is het. Dat karakter, die geest is als
bagger. U denkt wellicht: stik, ben ik niet. Ik zal mijn leven wel uitmaken, ik
zal aanstonds wel zien wat er gebeurt.
Nee, nú moet het gebeuren! Tegen u kan ik dat zeggen. De maatschappij
lacht, lacht u dan ook maar. Nú zult ge het moeten doen, de blijmoedigheid
moeten aanvaarden en in u opnemen, die moet u vertolken, die moet u ver303

geestelijken. Elke minuut is een eeuwigdurend bezit. Kijkt u nu eens, gaat u
nu eens in uzelf na wat er nog aan mankeert. Keer uzelf eens binnenstebuiten. U hebt hier de uitbeelding, het tafereel: mensen en mensen.
Het is heel eenvoudig, als u aanstonds Golgotha verlaat, u komt ‘achter uw
kist’, om ú op te vangen, om met u te praten. Och, u eet uit onze handen,
u eet uit het leven dat alles weet, de mens die nu kan zeggen: ‘Die modder
is er niet, kind, gaat u maar mee. Ik zal u brengen naar een zacht pad, een
bos, een rijke buurt, bebost, beplant. Ik zal u brengen in een sfeer waar ge de
bloemen zult zien, waar de vogelen u toezingen, waar de mens is: majestueus.
Koningen en keizers die zijn er niet, maar ge zult de prinsen en de prinsessen
zien van de ruimte, door hun bewustzijn.’
En nu komt er een meester, nu komt de schepper, nu komt de man, een
jongeling van vijfentwintig jaar, die komt tot de moeder en zegt: ‘Geef mij
uw hand, mijn lieverd, volg mij maar. Nu kunt ge me vragen stellen. Waar
bent u geweest? Ik zie het, maar vertel het zelf. Ontlaad u, vertel mij waar u
was, dan komen we tot vragen stellen, dan komen we tot beleven, dan komen
we tot bezieling, dan komen we tot de ontledingen van uzelf. Dat karakter
moet weg.’
‘Ja, ik was hard.’ Wat is hardheid? Wat is snauwen, wat is grauwen, wat is
beliegen, wat is liegen, bedriegen en onrechtvaardigheid, onwelwillendheid,
ongeloof? Dat is dat moeras daar.
Geloven? Voor de astrale wereld, voor Christus, voor de ruimte, voor uw
God? Rechtvaardigheid, liefde, waarachtigheid, plichtsbetrachting? Dat is
een weg, dat zijn fundamenten waarop u staat. U kunt erop verdergaan en
dat voert u naar een heel andere wereld.
Is er één onder ons die de ‘vleugelen’ bezit, die kan zeggen: ‘Ik heb alles
gedaan wat ik kon. Ik heb natuurlijk fouten gemaakt, want ik wist niet alles. Er kwamen mensen bij mij, waarvan ik had moeten voelen: zij waren de
echte, maar ik keek niet door die levens heen. Ik spuwde ze door mijn woord
midden in het gelaat: ga weg, bedelaar. Ik had moeten weten of dit leven
waarlijk is gekastijd op aarde. Ik had moeten zien, ik had moeten aanvoelen
of dit leven waardig was om het te helpen?’ Want de mens mag, kúnt u niet
helpen, de mens moet het zélf doen. Ik ga die fundamenten maar vertrappen
indien ik het leven verwen die Christus negeert, dat Christus eigenlijk weer
opnieuw bezoedelt en slaat. U kunt de mens niet steunen door deze dingen.
U kunt de mens alleen vertellen: zó hebt gij het te doen, zo zult ge tot die
ruimtelijke klaarte komen. Ge zult daarna de geest zien en dan krijgt ge uw
pak achter de kist te aanvaarden en gaat ge verder.
En wij wandelen thans naar de eerste sfeer. Wij willen hoger en hoger. We
weten nu: wij leven in een ruimte. Daar hebben we nou de aarde; die gees304

telijke substantie is precies als het oerwoud van Moeder Aarde, die verdicht
is. De substantie in de geest vertegenwoordigt de werkelijkheid van de stof,
omdat God al het leven zo geschapen heeft. Hij heeft het voorzien van ziel,
leven en geest, dat zijn de drie fundamenten. De ziel is de goddelijke kern,
het leven is de Albron. En dat leven verruimen wij, vergeestelijken wij en
verstoffelijken wij. Dat hebben de planeten gekund. Dat wordt een lichaam,
dat werd een organisme en dát brengen wij voor onszelf tot de Albron terug
waar we Hem en Haar als Almoeder zullen vertegenwoordigen.
En nu zult u toch wel eens moeten kijken hoe armoedig wij mensen eigenlijk zijn. U kunt zeggen: ik heb het leven op aarde.
Gaat u maar terug, maar u moet nu maar eens die werkelijkheid aanvaarden. Sta eens even stil in deze ruimte. Op aarde ziet u die wereld niet, maar
dat ziet u vanbinnen ook niet.
De parapsychologie die kan dit nog niet aanvaarden, die zegt: ‘De mens
leeft ééns op aarde.’ Nu gaat u zien dat u duizenden miljoenen levens hebt
gehad. En nu bent u hier, u bent de vader, u bent de moeder. Dáár leeft de
moeder. De vader is er ook, maar waar is vader? ‘Man, waar zijt ge?’ De vader
is er niet.
We hebben op ... In die vijf minuten dat we Golgotha verlieten zijn wij er
al tweehonderd kwijt. Die mensen zijn spoorloos verdwenen. De bewuste
weet waarheen die gingen; die losten op Golgotha op, want ze zouden terugkeren naar de aarde. Die hebben de wedergeboorte te aanvaarden, die gingen
naar de wereld van het onbewuste. De moeder die hier vecht als een leeuwin
voor dat bezitje, dat stoffelijke gedoe, dat lichaam dat niets te betekenen
heeft, die armen en die benen; maar die zij liefhad. Vanbinnen had ze niets,
het gaat om dat wezen, dat wezen is spoorloos verdwenen. Daar staat ze alleen, naakt, nu eindelijk op haar eigen voetjes. ‘Ho!’ U moet ze horen gillen
en schreeuwen, vaders en moeders van de aarde: ‘Manlief, manlief!’ Ja, dan
komt Gerrit, dan komt Klaas en dan komt Nico naar voren. ‘En waar is mijn
man nu? Mijn man, de bedrieger.’ Het eerste dat zij denkt is: wat in haar
komt en in haar leeft, is: ‘Ik ben bedrogen, de bedrieger is weg, hij laat me nu
alleen!’ Ze wil nooit en te nimmer alleen staan, geen vijf seconden kunnen ze
nu nog leven en vooruit. Achter de kist, het is zo natuurlijk en merkwaardig,
beleeft zij haar eigen gevoelens, zoals zij op aarde dacht en voelde. Hij is weg.
Hij was er nóóit. Op aarde was hij er nooit. Ze dácht wel dat zij de kern had,
maar vanbinnen, voor die geestelijke ontwaking en dat voelen, dat denken,
dat bezit, had zij niets, niets, niets! En nu heeft ze ook niets.
‘Ik zal wel zien aanstonds wat er met mij gebeurt. Eh, ik zal toch ook
wel een ruimte hebben?’ Jazeker, zó groot. U hebt een ruimte daar in dat
moeras, want elke karaktereigenschap is vals, is mismaakt, is bezoedeld, is
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onrechtvaardig, is onwelwillend. U kiest alleen uw eigen soort. Dat wat vals
en mismaakt is, dat hebt ge lief. De waarheid ... Wanneer u de waarheid op
aarde werd verteld, dan werd die omzeild. Op waarheid, omdat dat moeilijk
is, ging de mens niet in. Nu zit u dáár – moeras. Een ander moet u helpen?
Ja, om u even daar te brengen; u gaat toch terug.
Wij zetten u, het goddelijke gezag, de goddelijke rechtvaardigheid plaatst
u toch weer op een begaanbaar pad, op bodem, zodat gij uw voeten voelt.
Want God zegt: ‘Ge zult altijd en eeuwig en waar ge ook zijt, zult ge Mij voelen.’ Dat bracht de Christus. En dan plaatst de meester u op een begaanbaar
pad. Ge voelt het: God zij gedankt, ik ben eruit!
En nu weer: ‘Waar is mijn man nu? We gingen samen, we zijn verongelukt
en nu is hij weg. Hij laat me alleen!’
Als u dát in u opneemt, dat ge ook waarlijk alleen bént. Maar dat ge het
vaderschap zult verdienen, dat ge het moederschap u zult eigen maken. Al de
eigenschappen als karaktertrekken zult ge naar de geestelijke graad voeren,
eerst dán staat hij naast u. Dan hebt ge grond onder uw voeten, dan wordt
ge stil. Dan zijt ge geen mens meer van vijftig en van zestig, dan wordt ge
kind. Hoe kinderlijker u wordt, des te reiner spreekt uw innerlijke hart tot
het leven van God in de natuur en de ruimte. Dan spreekt het leven tot uw
ziel, uw geest, uw astrale, betere ik.
Wanneer we de sfeer der aarde, de sfeer der aarde ... We hebben ons nog
niet afgestemd op het astrale leven waarop uw geest afstemming heeft. Daar
komen wij niet eens in, omdat al die vervloekte eigenschappen, die drukte,
die narigheid, die onwil, dat zware karakter, dat vernietigende gevoel, waar
die druk waar u dag en nacht op aarde, zestig, zeventig, tachtig jaar lang
onder leefde, dat niet wíllen begrijpen, dát behoort tot de aarde en niet tot
de geest.
U kunt zich niet eens van uw verschrikkelijke gevoelens losmaken – en
dat zou ook onrechtvaardig zijn – u hebt die ballast maar mee te slepen.
Maar dáár ligt het. U komt in een oneindigheid. Als dat moeras niet voor u
is bestemd, wanneer die duisternis er voor u niet is, want licht is er niet, dan
begint het te stortregenen. Het universum, de elementen scheuren vaneen.
U denkt dat u gek wordt, maar u wordt het niet eens meer. U staat alleen,
midden in uw waanzinnige gevoelsleven, uw wereld. En dat heeft Golgotha
u geleerd. Golgotha zegt: ‘Alles wat leeft zult ge liefhebben.’
‘Ja, Hij is voor mij gestorven, Hij heeft mijn zonden weggenomen. Ik ben
elke morgen naar de kerk gegaan, ik ging te communie en ik bad, ik biechtte.
Ik zei: ik heb fout gedaan, mijnheer pastoor, ik heb de mensen belogen en
bekocht. Ja, ik vergreep me gisteren even dááraan!’
‘Bid u maar vijf onzevaders en dan bent u het kwijt.’
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Dat zou hij wel willen! Dáár ligt de werkelijkheid, achter de kist en dat is
niet alleen hier, dat is overal hetzelfde. U gaat door een stinkerige wereld, u
ruikt het.
En een ander zegt: ‘Ik weet niet waar u over klaagt. Ik heb mijn geluk, ik
voel mij gelukkig, ik zweef. Er wandelt iemand naast mij, het wordt al dichter en dichter. Het is merkwaardig. Grootvader, grootmoeder, wie zijn het?
Een geest van het licht, een moeder? Wie bent u? Ik zie uw gelaat.’
‘Nu eerst kan ik mij aan u manifesteren, mijn kind. Ik ben uw moeder uit
vijf vorige levens. U komt uit Holland en u komt uit Frankrijk, maar we waren toen in Italië. Ik kende u reeds toen wij aan onze eerste weg, onze eerste
levens begonnen en wij tot het oerwoud behoorden. Ik heb me duizenden
malen vernietigd en verkracht. Ja, ik heb het aardse leven in me opgenomen,
ik ben erdoorheen gegaan en eindelijk wist ik hóé verkeerd ik deed.’
‘En wat is nu het fundament, dat u mij kunt toespreken?’
Wáárdoor is de bewuste onmiddellijk gereed om die vraag te stellen: ‘Bent
u zover gekomen? Hóé weet u dat u dit nu bezit? Bent u waarlijk een mens?
Kom nog even verder, maak u vrij uit ... Ik kan me niet met u verbinden,
ik kan me niet laten zien in die narigheid, in die leugens en dat bedrog, in
die stoffelijke verdierlijking. Kom nog even voort, verder, wring u naar het
goede, naar het licht, naar het leven, naar de ziel, naar de geest, en gij zult
mij zien.’
Is dat niet waar, hebben dat de apostelen, heeft Christus dat niet gezegd op
de aarde: ‘Maak uzelf voor Mij gereed en ge zult Mij ontvangen’? Hij heeft
duizenden malen de beeldspraak over de aarde geslingerd, maar hier staat u
in de werkelijkheid van die beeldspraak. Moeder Natuur zegt het u, uw ziel,
uw geest, uw persoonlijkheid zegt het: ‘Tot deze afstemming behoort thans
uw leven.’
Nu moet u het gekreun maar eens horen. Goedenavond ... Elk mens nu
– het is merkwaardig, nee, het is heel natuurlijk – iedereen nu vergelijkt zichzelf hier met het leven op aarde: ‘Waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik
me laten gaan, laten verleiden; ik heb mezelf maar gekraakt!’
Weken, weken en maanden gaan er voorbij. Er zijn mensen die al veertig
jaar tegen elkaar zwijgen. Nu schreeuwen ze: ‘Wáárom? Wie heeft mij zo
gekraakt dat ik in veertig jaar mijn lippen niet kon openen? Wat is dat voor
een vervloekt gevoel?’ Daar zitten twee mensen, twee goddelijke vonken tegenover elkaar en spreken reeds in twintig, dertig, veertig jaar niet. Ze haten
elkaar, ze vermoorden elkaar deze week.
Verwrongen is dit innerlijk, mismaakt. Het zijn geen mensen meer, het
zijn dierlijke gestalten. Dat zou u wel willen; een dier kan dat niet eens. Het
oerwoud is gelukkig. Kijk in het mooie gelaat van een tijger en een leeuw,
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een hyena, die gelaten, die koppen, die hoofden zijn open. Die ogen kijken je
wild aan. Jazeker, dat is de afstemming. Maar een mens vermenigvuldigt dit
door zijn daden, door zijn voelen. De mens gelooft zich niet. De mens gaat
op aarde op de goddelijke gezegden niet in, want u ként immers uw waarachtigheid. U weet immers hoe u leven moet, u weet wat zachtheid is en liefde.
U bent niet te bedriegen noch te beliegen door elk woord. U weet precies
wanneer uw vrouw, wanneer uw man waarlijk lief is, wéét u. Maar waarom
doet u het zelf niet? Zij die door kunnen gaan ... Van de honderd miljoen
mensen komen we met twee mensen aan in de eerste sfeer, twee! Ga nu eens
in uzelf na of er fouten zijn, of er karaktereigenschappen zijn die direct op de
aarde afstemmen.
Veronderstel dat u zegt: ‘Ik zal het later wel zien, ik zal mijn eeuwigheid
wel zien.’ Ja, hier leeft u nog, u hebt hier alles, u hebt uw lichaam, u hebt uw
maatschappij. Maar ‘de kist’ is er. God zij gedankt, Magere Hein, men heeft
u die naam genomen, maar u trekt dan toch maar het innerlijke leven van
die stoffelijke stelsels vandaan. We moesten hem eigenlijk nog een tijd laten
leven. Als Magere Hein weg is, dan zegt de mens: ‘Nou, ik weet immers, ik
ga dóór en waar ik terechtkom, wat kan mij dat schelen.’ Het is waar, hebt
u gelijk in. Maar die bagger daar, die wereld die stinkt zoals een rottend lijk
niet ruiken en stinken kan, daarin leeft u, want elke eigenschap is verdord.
Er zijn er onder ons die geen lichaam meer bezitten, dat zijn walgelijke
gedrochten geworden. De handen die zijn zo krom en lang geworden; ze
zijn mismaakt. Dat zijn geen gelaten meer, dat zijn geen mensen meer. Het
dierlijke gedoe dat vervormt zich, dat is nu de persoonlijkheid.
Bent u bang? Wij niet! Dát is ons beeld waarin en waaraan wij ons, onze
persoonlijkheid kunnen afspiegelen. Wij zijn niet meer angstig voor dit
gedrocht, want elke karaktertrek is een gedrocht, is melaatsheid, vernietiging, is satanisch. Wij beginnen om een gevecht op te zetten om dit leven te
knechten, te mismaken. Elke karaktereigenschap krijgt een dolk in het eigen
hart. En dan zegt de moeder tegen ons: ‘Goed zo, man, vermoord dat maar.
Dát moet kapot.’ Maar de ziel zal leven, want die miljoenen eigenschappen
als karaktertrekken in de mens – dat hebben wij gezien, dat moesten wij
aanvaarden, daar stonden we bovenop, daar leefden wij in – die hebben ziel,
geest en een persoonlijkheid, elke karaktereigenschap! Is u dat niet geleerd?
Hebt u die mensen op aarde niet gezien, die kunnen kunst vertegenwoordigen. Dat is een Maria? Ja, als moeder van Christus. Dat is iets dat ‘vleugelen’
bezit, dat is stilte.
‘Gaat u eens even in deze stilte neerzitten’, zegt een meester, want hij kan
dat nog doen. Dat leven kan uitrusten. En dan zit de mens in het oerwoud
van zichzelf. In het menselijke oerwoud zitten duizenden en duizenden en
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duizenden miljoenen mensen. Elk ogenblik sterven er mensen op aarde, die
komen in hun eigen oerwoud terecht en daar zitten ze. Het regent, ze zijn
drijfnat. Maar wat is drijfnat zijn? Vanbinnen lopen ze weg, ze ruiken niets.
Ze kijken elkaar aan: ‘Ja, mijn man is weg, mijn vrouw is weg. Waarom heeft
ze mij verlaten?’ O wee, o wee, weer naar dat bezit, weer naar die mens, weer
naar dat stoffelijke ikje. Ze weten van God, van ruimte, van evolutie, van
wedergeboorte niets af. Ze weten niet of die liefde van hun is. Die liefde is
maar gekregen, dat is maar mismaaktheid, dat is mismaakt zijn, dat is een
tijd waaraan ge goed hebt te maken. Daarvan kunt ge geen tempel maken,
daarin kunt ge uzelf niet uitleven, dat behoort een ander toe. Dat is er nu
niet meer, dat bent u kwijt. U had ... u of zij, gij hebt aan elkaar goed te maken en daar kreeg u het leven voor.
‘Waar is Hendrik, waar is Johan? Waar is mijn vrouw, waar is mijn liefde,
waar is mijn kind?’ Allen zijn zelfstandigheden. U zult uw kinderen voorlopig niet zien.
‘Wat? Ziet ge dan wel dat God onrechtvaardig is!’
Maar mijn lieve kind, aardse liefde heeft niets te betekenen. U hebt uzelf
maar liefgehad. Heeft Christus dan niet gezegd dat ge al Zijn leven zult
liefhebben? Of hebt ge nog aan Zijn woorden getwijfeld? Die waarachtige
woorden, die Hij vergoddelijkt heeft, die moet ge niet. Wel de onzuivere,
die zo gemakkelijk tot u zijn te trekken, die hebt u aanvaard. Maar toen Hij
zei: ‘Ge zult ál het leven liefhebben. Ge zult, wanneer ge Mij wilt dienen en
Mij en uw Vader wilt vertegenwoordigen, zult ge over de wereld gaan en zult
ge zeggen Mijn woorden. Ge zult spreken zoals Ik dat heb gekund en niets
anders. Want dan gaat ge uzelf bedriegen. Dan breekt ge meer af dan dat Ik
heb opgebouwd.’
U gaat dan maar eens weer naar uw kerk. Ga nu maar weer in uw katholieke kerk neerliggen en bid en biecht en ga ter communie, wat we allemaal
hebben gekund in deze eeuwen na Christus. Maar waarvan wij ons hebben
losgemaakt, omdat we de werkelijkheid in ons kregen. We hebben dat gezien,
we hebben dat beleefd, wij gingen waarlijk naar de eerste sfeer.
Eén verkeerd eigenschapje, één karaktertrekje, één onhartelijkheid en dat
remt u. Daar staat u. Daar stáát u, we kunnen u niet meenemen, omdat
die karaktertrek er nog niet is, die is nog niet vergeestelijkt. En nu gaan we
eens even met ons eigen ik bovenop het woordenboek staan van de wereld,
bovenop de Bijbel. En dan zult ge onder uw voetzolen voelen wat waar en
wat onwaarheid is; want wat onwaarheid is, dat trekt u naar beneden en wat
waar is, stuwt u omhoog.
En nu uw woordenboek: ik ben waarheid, ik ben altijd waar geweest, ik
heb me nog nooit ... ik heb nog nooit een mens bedrogen, ik ben niet afgun309

stig, ik ben niet jaloers. Al mijn eigenschappen, alles wat u maar bedenken
kunt dat is gevóél, ziet u. Omdat de mens jaloersheid, het woord jaloersheid
en haat heeft opgebouwd, heeft de mens zich leren kennen. U weet nu wat
jaloersheid is, maar vroeger in het oerwoud wist u dat niet. Ja, toen zag u
het aan het gelaat, het geeft de haat die zich manifesteerde, die was te zien,
die kon u opnemen. Nu staat u voor een maatschappelijk woord. Dat is het
bewustzijn van uw heerlijke maatschappij waarin u leeft, waarvoor u dient,
waarvoor u álles over hebt, indien de mens zich maar innerlijk vermaakt.
Kunst moet verdierlijkt worden? Goedkoop? U wilt iets bereiken en seksuele
romannetjes schrijven? Gaat uw gang maar, dient u dat dierlijke maar in de
mens.
De wereld zoekt naar bezit. Het vliegt over de aarde en dat alles ligt in één
ster en u staat daar, achter de kist. U hebt ineens uw geestelijke persoonlijkheid te vertegenwoordigen. Nu kunt u de God in u tot ontwaking brengen
door juist dat aardse leven te gaan bevoelen en te weten: goed, ik leef nog, ik
heb nog mijn handen. Nog heb ik het bezit van mijn man en mijn vrouw en
mijn kinderen. Wat moet ik nu doen? Hoe zal ik gaan beginnen?
Denken. Nog in één jaar kunt u duizenden eeuwen beleven, in één jaar
kan de mens van u zeggen: ‘Mijn hemel, mijn hemel, wat bent u toch veranderd.’ En nu spreekt dat innerlijke.
Uw ganse woordenboek, want daar ligt het, moet u vergeestelijken. Hoeveel miljoenen karaktereigenschappen ... Ga eens denken, zet u eens neer
wanneer u werkelijk uw werk hebt gedaan. Zet u eens neer, ga eens denken
en kijk eens naar uw man, en laat hij naar haar kijken. Bedenk de woorden,
hoor eens wat u zelf zegt en of dat woord in harmonie is met Golgotha, met
Judas, met Petrus, met de sferen van licht, waartoe ge zult behoren. Ga eens
na hoe ge gisteren waart ten opzichte van de mens. Hebt ge die mens maar
weer afgeblaft? Is er geen ... wat heeft de Christus gedaan? ‘Kunt ge dan niet
even met Me waken?’ Voelt ge dan niet dat dit uw brood, uw leven, uw bestaan is? Moet dat kapot? Moet ik u dan de deur uitjagen?
‘Nee, ik moet erin!’
Juist! Buig dan en wees dankbaar dat ge moogt werken. Dankbaar zijn dat
ge waarlijk gezond zijt. Er zijn er ... (niet te verstaan) er zijn er op aarde die
door hun ziekten ontwaakten. Het pak slaag dat u kreeg tussen ’39 en ’45
was alleen om geestelijk te ontwaken.
Het is wel merkwaardig dat de volkeren der aarde het duivelse gedoe en het
satanische van Adolf Hitler nu opvangen en nu datgene tot eenheid willen
brengen. Om zichzelf te beschermen tegen de satan hier op de wereld, tegen
Rusland. Als een mens daar slecht is, waarom kijkt u ernaar? Waarom maakt
u het wakker? Waarom geeft u een mens het voorbeeld hoe ge het leven kunt
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verkrachten? Waarom haalt ge het dier uit het oerwoud naar uw maatschappij? Nu is er angst. Als u de volkeren der aarde wilt beleven, als u wilt dat
wij die ontleden ten opzichte van Golgotha en de eerste sfeer, dan ziet ge uw
eigen masker – maar vanbínnen.
Ik moet u zeggen, er is er niet één klaar, niet één, die nu die lange weg kan
beleven en bewandelen om de eerste sfeer te bereiken. ‘De eerste sfeer, eh,
daar ben ik zo!’ U bent er zo, u loopt maar door ... maar er komt even een
oerwoud waar gij in verdwaalt. U komt er niet uit, want die hele aarde, die
aarde is maar een vonk, ... maar die onmetelijkheid, dit universum – zo diep
is uw leven en uw wereld – en één moeras. Hier en daar komt er een klein
grassprietje en als u dat grassprietje bekijkt dan straalt het niet voor een ander
leven uit, ook niet voor Christus en ook niet voor de Albron. Dat is dat kleine karaktertrekje, bent u nog maar zelf. U hebt zichzelf daar geplant. Maar
die bloem leeft voor de ruimte, voor elkeen. Die bloem vertegenwoordigt het
koninkrijk Gods voor al de werelden. Gij hebt uzelf dus te verkoninklijken,
te vergeestelijken! Elke gedachte voert u naar Golgotha. En dan bent u mooi,
dan bent u waarachtig. Men heeft u lief. Want wie als mens kan de Christus
niet liefhebben?
Wanneer bent u als man mooi? Wanneer u het kind in u hebt.
Wanneer bent u als schepper waarlijk liefde? Wanneer u voor de ruimte
dient en niet voor uzelf.
Wanneer kunt ge zeggen: ‘Ik ben ruimtelijk diep en bewust. Ik ben gereed
om de Christus te vertolken en op aarde en voor de ruimte de volkeren van
de aarde te vertegenwoordigen’? Als u los bent van de kerk en verdoemenis,
als u los bent van het protestantisme, als u los bent van Luther. Omdat die
mensen nog altijd verdoemen. Omdat ze met een ‘laatste oordeel’ door de
straten van de stad lopen en wachten tot de hemelen gaan tetteren om u op
te roepen met uw naakt gebeente.
Elke verkeerde daad, als u die beleeft en voelt, plaatst u voor het laatste
oordeel, want nu zult ge kleur bekennen. Dát heeft Christus bedoeld! U
gaat uit de kist. Dat gaat weg, dat rot weg, dat moet oplossen. U noemt dat
rotting, maar het is uitdijing. En gij zijt van stof en ge zult tot stof terugkeren? Nee, gij zijt ziel en ge zult tot de Albron terugkeren en daar Mij weer
vertegenwoordigen. De Albron stuwt en leeft nog. De moederlijke Albron
is steeds bezig die liefde uit te zenden, want Zij krijgt haar leven weer terug.
Is het niet waar? Als u het kind baart en het kind wordt moeder, dan baart
het kind terug. Dan ziet u in het kind wat u zelf hebt gekund. Mens, word
mens, word vader en moeder! Mens betekent dat ge God als een vonk van
Hem, als licht, leven en liefde, als vader en moeder te vertegenwoordigen
hebt. Gij draagt die Albron in u. Gij hebt de ogen gekregen om te kijken. Ge
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hebt het gevoel gekregen om te voelen en de lippen, de mond, de stembanden
om te spreken. Waarom zoudt ge daardoor hatelijke dingen willen zeggen?
Waarom zoudt ge door die lipjes alles willen verbreken? God gaf u alles. Hij
gaf ons de spreekorganen. Maar wanneer Hij ons doofstom had gelaten dan
waren we eerder bij de mensen, dan waren we eerder in de sferen, dan waren we spoediger door die ruimten gekomen en tot Hem terug. Maar is dat
genot? God heeft zich verstoffelijkt en vergeestelijkt door de openbaringen,
door een boom, door een bloem, door een plant, door een zon, door een
maan, door een ster, door nevelen, door licht en duisternis.
Wanneer gaan wij beginnen? Wanneer begint de mens om zichzelf lichtend
te maken, lichtend te doen zijn? Wanneer schenkt hij ... wanneer schenkt hij
aan zijn wandeling ‘vleugelen’? Wanneer is hij zacht? Wanneer is hij lief? Is
het dan niet wáár dat ge in elkaar zinkt van geluk wanneer de liefde op uw
wang kletst? Voelt ge dan niet, zijt ge dan zo dood, zo levensloos, zijt ge zo
onbarmhartig dat ge uzelf wilt beliegen en bedriegen? Weet gij waarlijk niet
als mens dat hij u sloeg door een woord, en zij u vertrapt? Is dat kankerige
gevoelsleven, gaat dat niet in uw eten en drinken, wanneer de moeder daar
komt met een lange snuit, haar lang gezicht? Wanneer haar karakter spreekt,
dan smaakt het immers niet, dan eet u de gal van haar persoonlijkheid.
Maar de moeder die zegt: ‘En’, die lieflijke gedachten, dat gelaat, die persoonlijkheid, ‘eet nu heerlijk van mij, want wij hebben het verdiend.’ En dan
zet ze zich neer en dan bent u één en dan voert u een mooi gesprek. U volgt
de kindertjes en u zegt: ‘Kijk, het zijn persoonlijkheden. We weten waarvan
ze zijn gekomen, waarvandaan zij kwamen en we weten waarheen ze gaan.
We weten dat wij ..., dat zij ons vroeger het leven gaven; onze vaders en moeders hebben voor ons gezorgd.’ Het is geen zorgen meer, maar het is evolutie!
U hebt dat leven aangetrokken om straks terug te kunnen keren naar de
aarde, om uw evolutie ruimtelijk, goddelijk te kunnen voortzetten.
Wanneer gaat ge liefhebben? Als de Judas in u ontwaakt, de Judas, juist de
Judas, niet de eeuwig verdoemde, maar de heilige Judas in u ontwaakt, dan
zijt ge mens, dan buigt ge uw hoofd, dan is er met u te praten, te beredeneren.
De maatschappij is mooi, uw woordenboek is universeel diep, is wonderbaarlijk in elkaar gezet. Ge hebt zoveel geleerd, ge kunt elkaar duidelijk maken wat ge bedoelt. Analyseer, ontleed uzelf nu eens. Word vrouw, word
baring, word schepping, word licht, word leven, word ziel, word geest, dan
zult ge eens kijken hoe ge straalt. Dan zegt de man morgen: ‘Wat is er met
jou? Wat ben je stil, wat is dat mooi.’
‘Ja, manlief, mijn lieverd, ik ben geestelijk ontwaakt. Ik ga voelen dat elke
gedachte een universum is.’ Waarom zijt ge aan het dichten begonnen, waarom zijt ge gaan dichten? Waarom zegt ge: ‘En ik zal de ruimte als klaarte
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beleven’? Ja, met woorden! ‘Ik zal de ruimte gestalte geven volgens ziel, leven
en geest en licht.’
Waar is het licht? Als er een mens komt die zegt: ‘Mag ik u iets vragen?’ –
‘Ga weg, beest!’ Het leven is weg, het licht is weg, de ziel is weg, de geest is
gesmoord. Ga door uw maatschappij en zet uw ogen open, ga zien hoe het
niet moet. En eerst dan kunt ge aanstonds zeggen: ‘Ik bestijg Golgotha. Ik
krijg een nieuw leven. Ik wil Judas aanvaarden, want het verraad in mij’, eerst
ten opzichte van uzelf, ‘dondert mijn leven in elkaar. Ik zal die eigenschappen vermoorden. Ik wil me klaarmaken voor de gelukzaligheid, het Koninkrijk Gods achter de kist, in het leven na de dood, die er niet is.’
Wanneer de mens u afstoot, bent u het zelf. Wanneer de mens u niet begrijpt, dan kunt ge de levensgraad voor de menselijke bewustwording vaststellen en dan gaat u maar linksaf. Maar wanneer ge zelf de kletspraat aan
uw tafel laat manifesteren, wanneer ge het bedrog liefhebt ten opzichte van
de maatschappij, vrienden, kennissen, vader- en moederschap, dan bént u
bedrog. Wanneer ge vrienden aanvaardt die u links, achter u, omhoog, voor
en achter u verraden ... omdat ge naar dat gemekker luistert, omdat ge dat
gesmek, dat geratel, dat geroddel liefhebt, dan zijt ge een kind des doods!
Want elke karaktereigenschap die u dan liefhebt, heeft geen ziel, geen geest,
geen ruimtelijke ontwaking, dat moet nog gebeuren. Maar de ruimte ziet u,
Christus kent u. De sferen van licht kunnen u niet ontvangen, omdat ge geen
geestelijke ontwaking duldt.
U hebt alles in eigen handen, uzelf, uw godheid. U bent een deel van
Zijn leven, van Zijn licht. U bent vader en moeder. U bent een goddelijke
persoonlijkheid in de menselijke levensgraad, dat is het leven op aarde. Maar
aanstonds zult ge zijn: astraal licht, astraal leven, astraal gevoel, geestelijke
liefde en díé heeft alles. Die buigt zich, die heeft lief, die dient. Elkeen voor
zich dient. De mens neemt in zich op: ik ga dienen. En als u dan beiden gaat
beginnen om te dienen, is het leven op aarde een paradijs. Dan beleeft ge
het Koninkrijk Gods, waarvoor de Messias Zijn leven gaf. Waarvandaan Hij
kwam, dat is het goddelijke Al. Klamp u aan Zijn leven vast, aan Zijn woord,
aan Zijn gevoel en ge zijt eeuwigdurend zeker.
Niets kan u geschieden. U hebt geen angst meer voor de dood, want wij
hebben u de boeken geschonken van Zijn leven. U bent een groot, bewust
‘Gevleugelde’.
Ik dank u.
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De ziel als astrale persoonlijkheid
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen ‘De ziel als
astrale persoonlijkheid’ ten opzichte van uw leven hier en uw Gene Zijde.
De lezingen ... de tien, twaalf die u hebt beleefd, de boeken ‘Een Blik in het
Hiernamaals’, ‘De Volkeren der Aarde’, ‘Het Ontstaan van het Heelal’, ‘De
Kringloop der Ziel’, gaven u een beeld wat de mens zal zijn achter de kist.
Het oude Egypte is begonnen om fundamenten te leggen voor de ziel als
astrale persoonlijkheid. De metafysische leer legde fundamenten: China, Japan, Brits-Indië. Uw maatschappij, de psycholoog, de parapsycholoog, hij
weet niet dat de ziel meermalen op aarde heeft geleefd. Door die boeken,
door de lezingen hebt ge eindelijk een beeld gekregen dat u kunt aanvaarden.
Door de lezingen die we nu tezamen ondergingen, gaf ik u een beeld dat
de mens, dat álles uit de ruimte dóór de Albron, die leven, licht, vader- en
moederschap, ziel en geest is ... waardoor alles is geboren. De astronomen
nemen aan dat het begin is ontstaan doordat de aura in de ruimte zich heeft
verdicht; u kunt dat aanvaarden. Wanneer aanstonds de geleerden zover zijn
dat zij de ziel achter de kist als astrale persoonlijkheid tevens moeten aanvaarden, dan voelt u wel, dan staat deze maatschappij, de mensheid, voor
een nieuwe bewustwording. En die bewustwording heet dan het Koninkrijk
Gods of het Duizendjarige rijk. (Wat meester Zelanus bedoelt met ‘het Duizendjarige rijk’ heeft hij uitgelegd in zijn boek ‘De Volkeren der Aarde van
Gene Zijde bezien’. Deze term verwijst naar de tijdsperiode die volgt op de
‘Eeuw van Christus’.)
Wat dit alles te betekenen heeft, ga ik vanmorgen niet op in, want ik wil
u een beeld geven, verdergaan met de lezing waar wij verleden ophielden en
dat was dat de mens, gij allen, loskomt achter ‘de kist’ en nu zult hebben te
aanvaarden hoe u bent. Wat hebt u nu op aarde gedaan? Ik wil u een beeld
geven dat de maatschappij waarin u leeft slechts tijdelijk bewustzijn is. Alles
wat u doet op aarde blíjft hier, dat is geleend goed. Er is niets, maar dan ook
niets dat ge als stof mee kunt nemen. Ik moet u duidelijk maken waardoor
ge kunt ontwaken en waardoor de mens bezieling krijgt, inspiratie, waardoor gij fundamenten kunt leggen voor de ziel, uw geestelijke persoonlijkheid. Wanneer we dat beleven en wanneer dat door u wordt opgenomen en
wordt begrepen, komen wij een stap verder. Ik heb u meermalen die flitsen
getoond, een beeld gegeven, een tafereel laten zien, waardoor wij de mensen
achter de kist kunnen opvangen en (wat) dan zal spreken.
We legden verleden vast ... André vraagt mij: ‘Wat hebt u in die negen eeuwen gedaan, toen u bezig was om op aarde uw bewustwording te beleven?’ U
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hebt dit verleden gehoord. Ik dank u voor die mooie voordracht, mijn kind,
u was waarlijk bezield. (Op 14 mei 1950 werd door de heer A. van Otterloo
een voordracht gehouden aan de hand van een door hem geschreven scenario
op basis van het boek ‘De Kringloop der Ziel’.) U hebt gehoord hoe wij een
einde aan ons leven hebben gemaakt. Moord, doodslag en geweld speelden
zich in ons eigen bewustzijn af. Later, wanneer de reïncarnatie komt, ziet
u, dan staat u voor het gevoelsleven en u weigert. U laat u slaan. U kunt de
mens alleen maar liefhebben, dat heeft Christus bewezen.
Ik heb u vanuit de Albron door de ruimte, van planeet naar planeet, ver
van huis weg en toch dichtbij, heb ik u naar de aarde gebracht. Wij begonnen in het prehistorische tijdperk en in het begin ... bij het begin, de eerste
voetstap die we moesten maken op deze lange weg, dit universele, macrokosmische fundament. We legden ... Door de lichamen, door de levens die
we hebben ontvangen, hebben we deze ruimte beleefd. U bént ruimte. De
mens voelt zich minderwaardig – de mens is ruimte! U hebt dit heelal reeds
overwonnen wanneer ge aanstonds uw kringloop der aarde hebt volbracht.
Wat wil dat allemaal zeggen? Als u de maatschappij kunt lospraten, zó
kunt bezielen ... De universiteit ... wat is maatschappij? Dat is het denkvermogen, de gevoelskracht, de persoonlijkheid van uw universiteiten. De
universiteiten – heb ik u verteld – geven het beeld aan zoals deze mensheid nú denkt en voelt. De universiteit heeft het over rechtvaardigheid, de
universiteit is nu nog geloof. U hebt dokters gekregen, u hebt astronomen,
de kennis van de mens wordt ingesteld op de ruimte. De mens is bezig om
de scheppingen Gods te leren kennen en dat wordt nu de wetenschap. U
moet hierdoor kunnen aanvoelen dat de maatschappij, dat uw universiteit
nog stoffelijk, maatschappelijk is ... bewust is en wil zeggen: men weet van
ziel, geest en leven nog niets, niets, niets, niets, niets!
De metafysische leer gaat eromheen. U hebt het oude Egypte leren kennen. U hebt de tempels – op de aarde leven tempels – waarin mensen leven
die zich hebben afgevraagd – dat hebt u weer door de boeken ‘Geestelijke
gaven’ gezien, ‘Tussen Leven en Dood’ over het oude Egypte, de Tempel van
Isis, van Ra, van Ré – waardoor de mens óm de wetenschap heen, de metafysische leer, zich een weg heeft gebaand, een fundament heeft opgebouwd,
een tempel heeft opgetrokken, waardoor hij zichzelf leerde kennen. Dit zijn
de kleine fundamenten, de kleine beelden, de korte weggetjes die ons voeren
naar die ene, die – zoals ik zei – door de ruimte gaat en aanstonds achter de
kist wéér begint, als de mens, als het leven, als de persoonlijkheid vrijkomt
van de stoffelijke stelsels.
Wat gaat er nu beginnen? We waren in Gethsemane hier, we waren daar
om te mediteren, we kwamen naar Pilatus. Dus vanuit de ruimte ... We
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waren op een morgen in het Al, ik bracht u in het Al met een bewust doel,
omdat ik u nu wil verklaren wie u bent. U weet enigszins al wat er gaat
geschieden, wat er zal gebeuren. We kwamen vanuit de Albron, het bewust
dus goddelijke, menselijke Al, waarin nu mensen leven die het Albewustzijn
hebben bereikt. Daaruit kwam Christus naar de aarde om Zijn Goddelijk
bewustzijn, dat u evangelie noemt, te brengen. Wij kwamen ook vanuit het
Al naar de aarde, wij volgden de Messias – Hij is het éérste bewuste Leven –
en vanzelfsprekend hebben wij Gethsemane moeten aanvaarden.
Wat is Gethsemane nu voor de ziel als astrale persoonlijkheid? Om u dit
wetenschappelijk, geestelijk-wetenschappelijk te verklaren, heb ik tien boeken nodig, honderd, want dan moeten we eerst elke levensgraad – later, dat is
de kosmologie – volgen hoe die verdichtingen, hoe die splitsingen door God
zijn ontstaan en hoe die scheppingen zijn begonnen. Dan krijgen we eerst de
reis door de ruimte voor het heelal. We krijgen voor de ruimte leven en dood,
vader- en moederschap voor alles, licht, leven, bewustwording. Wij gaan dan
door de levensgraden heen, want de Albron als Almoeder, want het scheppen en baren was móéderlijk bezield. Die ruimte werd gevuld doordat er een
kracht kwam, een denken, een voelen. Als nevelen hebben die krachten zich
verdicht en toen werd deze oneindigheid gevuld. Die kracht manifesteerde
zich later als wolken, er kwam een gouden uitstraling, dus uit die duisternis
kwam er licht en toen scheurde dit machtige gewaad vaneen, dat Gods Geest
is, en kwam er de splitsing tot stand.
Toen begonnen de planeten, toen begon het vader- en moederschap voor
de ruimte, ziet u? Om u dat te verklaren heb ik u gezegd: lees ‘Het Ontstaan
van het Heelal’, dan kan ik u opvangen, dan kan ik u optrekken in die eerste
geboorten voor de macrokosmos. Maar de macrokosmos heeft de micro- geschapen en dat zijn wij, dat is de bloem, dat is het leven op aarde. Moeder
Aarde als macrokosmische moeder schiep het embryonale bestaan: de mens,
het dier, de natuur. En die wetten zult gij u als mens eigen moeten maken!
Nu ... Wanneer we – we hebben dat beleefd – wanneer we in de natuur
leven, wanneer u in het Oosten komt en u ziet daar een ingewijde, die man,
dat leven, deze ziel, deze geest, deze persoonlijkheid heeft zich vrijgemaakt
van de stof, vrijgemaakt van de maatschappij. En nu kan dat leven zich volkomen geven. Hoe méér u nu in de maatschappij wórdt, des te moeilijker
wordt het, nietwaar? Want Ramakrishna zat daar neer, Boeddha die legde
alles naast zich neer en zei: ‘Ik wil het niet meer bezitten, want het zou mij
alleen maar storen. Het is alleen maar gebrek.’ Waarom heeft Boeddha en
hebben die groten, die bewusten, de stoffelijke dingen naast zich neergelegd?
Waarom zouden die mensen niet meer voor rechter kunnen spelen? Ze wilden met het aardse, het aardse denken en voelen niet meer te maken hebben.
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En dat hebben zij goed gevoeld, want elk bezit nu van de aarde is een stoornis. Hoe meer bezit u nu hebt in de maatschappij – dat zal ik u aantonen, zal
ik u verklaren, want we maken aanstonds die wandeling – des te moeilijker
wordt het voor uzelf, want dat sleept u nu allemaal mee.
Nu komt u uit de maatschappij. Ik heb u gevraagd: wat bént u, wat wilt u?
Wat wilt u hier bereiken? Hebt u geld, hebt u goud, hebt u bezit? Prachtig, als
u dat bereikt hebt en begríjpen kunt. God heeft – heb ik u ook verklaard –
voor elk mens een paradijstoestand geschapen. Maar waar ligt dat paradijsje?
De maatschappij heeft het niet; u kunt het alléén in de natuur krijgen. God
dacht – Christus zei dat – God heeft gedacht en Christus heeft dat gevoeld:
het paradijs is ín u, en dat is nu wáár! Dat hebben, dat heeft Ramakrishna,
dat heeft Boeddha, dat hebben de groten uit de tempels gevoeld, want ze wilden met die maatschappij en alles wat op aarde leeft niet te maken hebben.
En wat doet nu de mens in de maatschappij? Wat bent ú nu hier, nú,
waarin u leeft, ten opzichte van uw geestelijke persoonlijkheid als ziel?
André geeft u telkens weer de beelden waardoor hij zegt: ‘Kijk, de mens is
de vonk Gods.’ Maar wat is een vonk? Dat bent u als lichaam, u hebt armen
gekregen en benen en ogen, een mond om te spreken. U hebt alleen maar, u
hebt ... God gaf u die mond niet om te spreken. Dat heeft ook Boeddha en
dat hebben de anderen gevoeld. Ramakrishna zei: ‘Indien ik heel weinig zeg,
spreek ik meer en zeg ik meer dan dat ik mijn woord verstoffelijk. Zwijgen ...
als ik zwijg kom ik tot de eenheid voor het ruimtelijke gevoelsleven, met alles
door de God van al het leven geschapen. Het blijkt nu dat mijn stilte veelzeggend is, meerzeggend nog dan het woord dat u krijgt.’ Maar de maatschappij
heeft alles verdoezeld.
Christus kwam alleen om u te openen. Was Hij gaan neerzitten op aarde
en had Hij daar Zijn drieëndertig, vierendertig jaar of zestig jaar lang, volgens uw tijd, blijven zitten en Hij had gezwegen, maar Hij had Zijn krachten
uitgezonden, dan had Hij meer bereikt dan nu ... Is dat zo?
Kunt gij door stilte en niets zeggende de ruimte ontleden? God gaf u een
mond om adem te halen, maar niet om lelijke, hatelijke, afbrekende, vernietigende, onrechtvaardige dingen te zeggen over Zijn leven. De mens gebruikt
de lipjes om iets te zeggen, en wat u nu in de maatschappij hoort, dat is niets
anders dan haat, afbraak en vernietiging.
Hoog denken, universeel denken en voelen hoort u bijna niet, let u maar
op. ‘Het vijfde woord dat komt is altijd weer afbrekend, of het is er glad
naast’, zou André als Jeus zeggen. Om dát nu te leren en om dat nu te bewijzen – zei ik u – is álles wat de maatschappij opgebouwd heeft stóf. En die
stof, ook al bent u een geleerde, die blíjft hier. U bent ...’achter de kist’ bent
u alleen maar een vonk van leven, meer niet. Maar u bent alles, want God
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heeft zich gemanifesteerd. Ik keer daar nu niet op terug, anders leest u de
boeken maar ‘Het Ontstaan van het Heelal’, ‘Een Blik in het Hiernamaals’,
‘De Volkeren der Aarde’, ‘De Kringloop der Ziel’. God als Albron kreeg die
uitdijingswetten te beleven. Dat zijn de levensgraden voor elke karaktertrek,
elke, iedere gedachte. Toen God zich manifesteerde – dat is Moeder Natuur,
dat ziet u nu, dat is stof geworden, dat zijn bloemen geworden, zijn mensen
geworden en dieren, ruimten, planeten, sterren en zonnen – is dat alles toch
nog gevoel, alleen gevoel!
De wetenschap – gaf ik u het bewijs – heeft daar van die planeet, die daar
stervende is ... die noemt men maan, maar dat ís geen maan. Wie heeft dat
woord ... heeft God dat woord geschapen? De mens zegt hier op aarde: ‘U
bent verdoemd als u zo en zo doet.’ Heeft God het woord verdoemdheid
geschapen? Bestaat niet! Ja, de Bijbel die zegt – dat zijn nu ‘De Volkeren
der Aarde’, daarin kunt u dat lezen–: ‘Ja, wij zullen mensen maken. God is
begonnen.’ Maar wie was God, wie is God?
God is gevóél, God is geest. En wanneer de mens, het katholieke kind voor
God als geest staat, dan zien ze wéér een mens met een baard van vierentwintig meter, vijftig meter, tweeduizend meter lang! Dan staat daar weer een
mens die spreekt, de Heer, maar God heeft nooit gesproken. God is leven,
God is ... heeft zich dóór de levensgraden en uitdijingswetten vergeestelijkt
en verstoffelijkt.
U bent een godheid. Elke vonk vertegenwoordigt Hem, Haar, als vader
en moeder. De planeten zijn de macrokosmische vonken, dus met wetten,
met licht, met leven, met ziel, met geest, met vader- vooral en moederschap.
Dus de kleinste vonk heeft afstemming op de Albron, dat is de Almoeder.
Daarom zei Ramakrishna: ‘Moeder, Moeder, beziel mij!’ Ramakrishna en de
absolute heiligen – dat wil zeggen de mens, de bewusten – die knielen neer,
die zien geen slechtheid. Voor een ingewijde bestaat er geen afbraak, geen
slechtheid. Zonden ...? Dat is evolutie!
Moet u dat kind in het oerwoud, dat een ander mens daar kraakt en vermoordt en opeet, moet u dat kind dan vermoorden, omdat dat kind niet
beter weet dat dit eten en drinken is? Dat is dierlijk, voordierlijk bewustzijn, maar dat is een goddelijke vonk, dat is een godheid. En wanneer ge
nu aanstonds de kosmologie van uw leven, uw denken en voelen beleeft en
aanvaarden kunt, dan maak ik van u een godheid. En dan zegt u maar tegen
uw moeder en vader: ‘Stik, ik wil met u niet te maken hebben. Dan had u
het zó maar moeten doen’, dan vergooit en vertrapt ge uw goddelijke kern,
uw goddelijke afstemming!
Gaat u nu in uzelf eens na, nu we nog even hier zijn: wíé bent u thans, wat
wilt u? Word rechter, word dokter, word geleerde, word koning, word keizer,
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koningin ... Hoe hoger – dat blijkt nu – u op de maatschappelijke ladder opstijgt, des te gevaarlijker wordt het voor uw persoonlijkheid, want u verbindt
u met iets dat geen geestelijke afstemming heeft.
Nu zijn de wijsgeren bezig om de geestelijke graad uit een gedachte te trekken, waardoor men en waarvoor men Socrates heeft vergiftigd. Hij moest
een beker drinken met gif omdat hij mooie dingen zei. Galilei sloot men op,
de kerk sloot Galilei op. En die paus zei: ‘Nee’, en toen vloekte hij God hier
en daar, hij werd kwaad, ‘de zon draait om de aarde en niet de aarde om de
zon. Nou ... en sluit die man op!’ En daar zat Galilei in de kerker van het Vaticaan. Mooi? De kerk legde duizenden zielen op de brandstapel, altijd weer
wanneer dat kind van God zichzelf wilde openbaren en een mooi gedichtje,
een geestelijk gedichtje opzei. Dan moest dat kind op de brandstapel, want
dat kind ging buiten de orde om en dan werd dat kind vernield. ‘Ja, het waren er maar tien.’ De katholieke kerk zegt: ‘Het waren maar tien mensen en
er waren nog maar twee simpelen bij.’ Maar het waren er tien miljóén, kerk!
Door die dingen krijgt u het beeld dat het zó niet moet, dat dat niet echt
kan zijn. Hoe kan God in vredesnaam Zijn zelf, Zíjn zelf – u bént God – hoe
kan Hij dat verdoemen en laten branden? Vuur is er niet, dat zeggen u nu de
boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’. Wat zijn dat nu voor boeken die u losslaan van dat egoïsme, van die minderwaardigheidscomplexen, die u geven
een ruimtelijke kijk op uw eigen leven?
Ja, wanneer u uw goddelijke kern niet aanvaarden wilt, leef dan maar raak.
U komt er wel, over tienduizend jaar, over honderdduizend jaar moet u er
toch aan beginnen. U kunt nog wel even wachten, u kunt nog wel even zeggen: ‘Ik zal het aanstonds wel zien. Och, wat kan mij dat schelen, waarom
zou ik me nú al druk maken om die dingen? Wat heb ik te maken met die
ruimte en die planeten?’ Maar u bént een planeet en u bént een zon!
‘Ja, maar ik ben maar gewoon mens, ik kan nog niet denken.’
Nee, het gevóél is er nog niet! En zo zien wij nu dat er mensen zijn die
dorsten en dorsten en niet genoeg krijgen. Waarom? Omdat hun goddelijke
kern voor de menselijke levensgraad ontwaakt. Die mensen gaan dorsten en
nu zien zij: als ik verkeerd doe ben ik arm. Dat zegt u weer ‘De Volkeren der
Aarde’.
De eerste mens die de kringloop der aarde had volbracht, stond daar, leefde zich weer uit, daalde in de mens af; natuurlijk, de zon was weg, ze leefden,
ze schreeuwden, ze riepen om hulp. Tóén begon de mens te denken. Ik heb u
een duidelijk beeld mogen geven in ‘De Volkeren der Aarde’ hoe die mensen
zich dóór de eigen levensgraad die op aarde nog leefde, zich konden verbinden en toen daalden zij in die mensen af. De vader in de moeder, en moeder
in de moeder, de vrouw in de vrouw. Ze kwamen tot eenheid, ze werden
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gevoel, ze waren gevoel ... leven. En dat leven als een astrale persoonlijkheid
kreeg verbinding en toen gingen die oogjes – dat dagbewustzijn, dat zijn de
menselijke oogjes, dat ís het dagbewustzijn – daardoor konden ze kijken en
toen gingen die tralies ... die duisternis die loste op en ze zagen weer in de
stof.
Ik vertelde u toen en dat is heel eenvoudig: de psycholoog ... nu moeten
we weer, direct komt de psycholoog naar u toe, die wandelt hier aan en die
wandelt hier zo voorbij, maar die ziet en hoort niets. Hij zegt tegen zijn
vriend: ‘Waar hadden die mensen het zo-even over? Over krankzinnigheid?
Huh, bestaat niet! Ja, het is er wel, maar wat is het eigenlijk?’ Toen was heel
de mensheid, voor zover de mens te bereiken was, bezeten. Er was een tijd
op aarde – dat heb ik u verteld en verklaard door ‘De Volkeren der Aarde’
– toen waren de drie ... de derde en de vierde graad, als organisme dus, u
voelt, de derde en de vierde graad gaat naar de maatschappij. Dat was al het
hoogste bewustzijn, dat leefde al in Egypte en daar waren koningen en keizers, farao’s. Die andere graden leefden nog in het oerwoud. U kunt nu ... die
mensen die daar terugkeerden, die zochten hun eigen levensgraad op, hun
buurt waar ze hadden geleefd, omdat het gevoel, het denken, door stof nu die
eenheid kreeg. En dat werd krankzinnigheid, bezetenheid. De mens beleefde
zijn eenheid. Ik schreef zelfs, ik vertelde u: er werden kinderen geboren door
de astrale menselijke wil. Kan dat niet? Ja, ik ... in de kosmologie en even
later – ik tikte dat even aan – zeiden wij: dat kan niet, want die ziel wordt geboren, maar goed, dóór de aardse mens, nietwaar? Die heeft het recht, want
de moeder moet baren; dat leven zal zich in de moeder moeten verruimen en
verdichten. Maar de astrale persoonlijkheid leefde ín die moeder en maakte
dat proces mee. En dat is het machtigste voor de geboorte, om dat te leren
kennen, dan weet u het ineens. En daardoor waren die vier graden, miljoenen mensen waren in die tijd volkomen bezeten. Ze leefden, ze voelden zich
sterk, maar in deze aura’s – wie zegt van u dat u volkomen vrij bent – in deze
levens, in deze aura leefde de astrale persoonlijkheid.
U voelt wel, dat is onbewustzijn, want voor de goddelijke wetten en de
geestelijke harmonie heet het nu en is het nu: blíjf in harmonie. Dat is een
zelfstandigheid en van die zelfstandigheid moet u afblijven! Dus u bent al
verkeerd wanneer u al ... wanneer u zich met een mens verbíndt. Een geestelijk bewuste persoonlijkheid uit de eerste sfeer doet dat ook niet meer. Alléén
om te dienen, om nu iets moois te brengen, het weten, de bezieling van de
ruimte, uit zijn eigen leven, uit zijn sfeer waarin hij leeft. Dat is de mens, dat
is de man, dat is de vrouw. Daardoor zijn ... is het oude Egypte ontstaan, zijn
de tempels geboren, want wij gingen, de meesters gingen óm – er was nog
geen geloof – óm de mens heen diréct naar de ziel, het leven en de geest, en
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zo is die cultuur geboren voor het oude Egypte.
Ik moet helaas deze beelden naar voren halen, wilt u een duidelijk beeld
krijgen aanstonds wat er met u zal geschieden wanneer we dat moeras, waarin we verleden leefden hier, verlaten. En nu staan wij voor de menselijke
eigenschappen die wij moeten overwinnen. Nu lacht u wellicht, u haalt wellicht uw schouders op als u geleerde bent en u komt daar aan. U hebt God,
u bidt, u hebt niets anders gedaan dan een studie, uw leven gegeven, uw
persoonlijkheid ingezet voor: word bijvoorbeeld dominee, word geestelijke,
word bisschop, word kardinaal, word paus. Wat bent u nu?
Nu komt u aan Gene Zijde – dat heb ik u verklaard, ik heb u die beelden
gegeven – en nu moeten wij u dat afnemen, want de schepping is anders.
God heeft geen mensen geschapen door wat klei en levensadem. Hij heeft
geen rib uit Adam genomen of uit Eva – het doet er niet toe, het is een verhaaltje – om een nieuw leven te scheppen; wij waren embryonaal. Eindelijk
is een geleerde al zover, de bioloog is al zover dat hij zegt: ‘Ja, het leven begint
in de wateren.’ Maar ze weten het toch niet zo zeker of ook de méns in de
wateren heeft geleefd. En veronderstel nu eens dat dat waar is en aanstonds
de bioloog, de universiteit u kan leren: ‘Ja, mijn kind, adept, student, u krijgt
de eerste colleges vanmorgen. Wij moeten terug.’
Aanstonds, over tienduizend jaar komt u naar de universiteit. Dan wordt u
astronoom, nee, dan bent u astronoom, u bent dominee, u bent professor, u
bent ... – medici niet, dat is apart, de dokter, de internist die blijft zijn eigen
weg bewandelen. Maar u wordt doctor, een astronoom wordt u. De astroloog
die heeft geen betekenis, die leert u nooit kennen op aarde. Word maar weer
boos, dat is ook al gebeurd hier ... De astronoom, u bent geestelijke, dominee, bisschop, u kunt alles leren, maar dat wordt psycholoog, parapsycholoog. U krijgt al de geestelijke orden, de faculteiten in één hand. Dat wordt
de geleerde over tienduizend jaar.
En nu begint de professor: ‘Ja, voor tienduizend jaar terug, voor twintigduizend jaar – wat is dat, het zijn twintig minuten, twintig seconden – toen
leerden wij nog dat God de mensheid kon verdoemen. Maar hoe wij in zo’n
onbewust ... U voelt wel, er is evolutie, student, hoe wij in die evolutie, in die
duisternis hebben geleefd. Wij gingen verder en eindelijk kwamen wij zover
dat wij hadden te aanvaarden – dat en vooral nú, nu wij het contact met de
meesters bezitten – dat wij in het embryonale leven zijn begonnen en dat was
de maan. Dat was niet de ‘maan’, mijn toehoorders, maar dat was de Eerste
Kosmische Levensgraad voor de ruimte. Wij beginnen van één tot zover.’
Ziet u? Nu komt de geleerde zover, in deze tijd, dat hij zegt: ‘Ja ...’ Een
professor ... wat is een professor, wat is een doctor, wanneer bent u ... wát
bent u als u dominee bent?
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Nu heeft ... Ik zal u nu bewijzen: wij kraken die levens niet. Die mens, die
dominee die leert, hij moet lang leren om die Bijbel te leren. Hij leert over
een menselijke geschiedenis, hij weet van Jakob, Mozes en Isaak alles af.
Maar niet toen Mozes begon te dromen en toen Isaak, Jakob een tik midden
in zijn gezicht gaf, (daarvan) wist die dominee ... weet die dominee vandaag
niets af. Hij weet niet hoe Mozes heeft gedroomd, dat weet hij niet. Maar ik
volg die levens, want zó is het begonnen.
‘Ja’, zegt hij, en nu blijft hij daarbij staan. Hij moet weer terug; hij kan wel
met Mozes beginnen, maar hij moet terug, want de Bijbel begint met dat
en dat en dat en dat. ‘Laat ons licht, laat ons leven, laat ons mensen maken.’
De dominee die aanvaardt dat, hij gelooft: dat is goddelijke waarheid. En nu
blijkt het, als hij achter de kist kijkt, blijkt het dat de scheppingen miljoenen,
miljarden eeuwen, tijdperken, miljarden tijdperken reeds gereed waren, de
goddelijke Bron zich had verstoffelijkt, de mensen waren er al, de dieren,
de natuur was klaar en tóén begon de Bijbel. Nu begint de Bijbel te spreken
over een God, over een schepping, over alles. Dat is de dominee die met dit
alles van zijn universiteit naar Gene Zijde komt, ook de godgeleerde van de
katholieke kerk en nu klinkt het woord: ‘Ik dank u voor alles.’
Dominee, ga zitten en wij laten u even de ruimte zien. Kunt u ... Gauw die
verdoemdheid bij u weg, want verdoemdheid bestaat er niet! U hebt de mensen tot God teruggebracht, u hebt gebeden, waarlijk. Nu zullen we eens gaan
kijken wát u door dat bidden hebt bereikt. U hebt op uw knieën gelegen, u
hebt mooi gesproken, u hebt de mensen lieflijk laten zingen. Altijd maar die
mooie gezangen, maar ziet u dat die niet hoger kwamen dan de sfeer van uw
aarde? Want dat gezang, waar kunnen we dat vinden? Waar heeft uw gezang
mee te maken en waar leeft die afstemming? Zingt de ruimte? Kunt u door
God iets beleven, kunt u door uw gezang iets aantrekken? Ziet u, dominee,
ziet u, pastoor, u hebt sfeer geschapen, u bent in extase ... dat is het woord
niet, u bent in meditatie gekomen om u op het hogere scheppingsplan af te
stemmen en toen bent u gaan zingen. U hebt een mooi orgeltje erbij gehaald,
u bromt heerlijk. U kunt heerlijk brommen, u kunt ... u hebt gezongen dat
ze het in Keulen en in Parijs hebben gehoord. O, daar zongen ze ook. En dat
gevoel en die gezangen gingen hoger en hoger, maar ze kwamen niet boven
het dak van uw huis uit, want ze hadden waarlijk nergens betekenis mee.
Dominee, u hebt gesproken over verdoemdheid. ‘Ja, dan had u maar geen
zonden moeten doen.’ Maar u ziet het, vuur is hier niet. Aanvaard dit nu,
want er is geen vuur. De mens, Hitler en Goebbels en al de demonen die u
op aarde hebt gekend, die leven thans in de zevende sfeer en die zijn nu in het
Al (Meester Zelanus bedoelt hier dat de mensen die op een demonische wijze
geleefd hebben in de prehistorie, nu geëvolueerd zijn tot de zevende lichtsfeer
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en zelfs tot het Goddelijke Al. Om de lezer duidelijk te maken welke graad
van voordierlijk bewustzijn die mensen toen hadden, gebruikt meester Zelanus Hitler en Goebbels als voorbeelden uit een recente tijd. Elders beschrijven de meesters dat Hitler nu in de laagste duistere sfeer aan Gene Zijde ligt,
het dal van smarten, en dat hij pas over duizenden jaren zal reïncarneren
op aarde om zijn karma goed te maken. Door deze vergelijking benadrukt
meester Zelanus dat uiteindelijk elke ziel het Goddelijke Al zal bereiken en
dat verdoemdheid niet bestaat. Zie artikel ‘Hitler’ op rulof.nl).
Het prehistorische beest dat dáár en in die tijd heeft geleefd, vertegenwoordigt thans het goddelijke Al, dominee. En die wist van Bijbel ... die
kende geen God en die kende geen Christus, die had niets! Die had geen
maatschappij, die had geen lichtje. Dat dierlijke beest, als mens, zat en leefde
in de oerwouden, was een moeraskind, had niets. En dat leeft nu, dat leven
leeft nu in het goddelijke Al en is Christus. Mooi. Neemt u niet? U bent hier
achter de kist, híér is ons woord wet! Luistert u niet? Gut, dominee, u bent
reeds onder mijn ogen verdwenen – weg dominee! Dominee die zegt: ‘Dat
bestaat immers niet, want de Bijbel zegt ...’
Hier bestaat er geen Bijbel, dominee. Die Bijbel, dat is voor de aarde. Hier
beleeft u de goddelijke wet en dat is de ziel als de geestelijke astrale persoonlijkheid. Dat bent u nu. U hebt ogen en u hebt een mondje, u hebt uw
handjes gekregen, maar u weet niet hoe u vooruit komt.
Kom maar, we zullen u leren lopen. En dat gaat niet zó ... Hij weet met die
benen geen raad. Ja, lopen op aarde, daar had hij een steun. Maar we hebben
geen steun, er is geen bewustwording, er zijn geen fundamenten. Dominee
kan niet lopen, dominee weet niet hoe hij beginnen moet, want dominee had
geen levenswijsheid. Hij had alleen de schrift.
Hoe is het mogelijk ... Ja, dominee, nu hebt u daar góéde dingen gedaan,
u hebt de mens tot God gebracht. Maar u hebt haar, u hebt die arme mens
die daar voor uw deur zat, dominee, die ’s avonds zo voor uw deur neerlag
en daar bleef liggen, die nacht in de koude, in de regen, die hebt u binnengehaald en die hebt u daar een warm bed gegeven, dominee, en dát is nu
uw fundamentje! U hebt dat kind vijftien cent gegeven, dominee, om een
broodje te kopen. Dat is nu híér, anders hád u geen grond. We kennen dominees, dominee, die leven in het land van haat, die hebben zich niet alleen zélf
bezoedeld, maar de wereld en de ruimte erbij. En die leven dáár, die zoeken
wij niet eens op. Maar ú hebt nog bezit door de énkele waarachtige dingen
die u hebt verteld – dus buíten de godsdienst om, dominee, buíten de Bijbel
om! U hebt niets van de Bijbel, maar de menselijke gedachten en de gevoelens die u bezield hebt met rein gevoel, die dus nu de rechtvaardigheid vertegenwoordigen, de welwillendheid, het vertrouwen, zuster- en broederliefde,
323

dominee, dat zijn nú de fundamentjes. Dat is stof, dat is levende substantie
waar u op staat, anders leefde u dáár.
Kom, professor, nu bent ú aan de beurt. ‘Ik heb die en die graad!’
Ja, uw medailles die liggen al op aarde, die hebben hier geen betekenis.
Komt er een met ’t kruis van eer: ‘Waar zijn mijn medailles?’ Het eerste wat
de professor vraagt: ‘Waar is mijn titel gebleven en mijn hoge hoed?’
Ja, dat is er niet meer, u bent hier naakt. Wat u aanhebt, dat is een kleed.
Dat kleed en dat gewaad ... U bent niet naakt, professor, kardinaal, rechter,
gewoon mens van de aarde, u bent niet naakt, maar het gewaad dat u hebt,
daar zitten gaten in, het is donker, er is niet één lichtplekje te zien. Ja, er komt
een lichte schemering, professor. En is het niet merkwaardig, geleerde, dit
gewaad stemt zich precies af op de sfeer hieronder, onder de eerste sfeer, daar
is het schemerland. Uw gewaad begint te schemeren, maar licht is er niet.
Uw ogen hebben geen licht, uw handen zijn verwrongen, dik, blauwachtig,
groen, geen normale kleur. Uw gelaat ziet blauwachtig, stralend groenachtig
uit, uw ogen staan wild, dikke lippen hebt u, ze puilen uit. U bent log, bekrompen. U hebt voeten van twee meter lang, u kunt niet van voren staan en
niet van achteren. U hebt geen gang meer, want u hebt ... u weet van goddelijke werking weet u niets! Als u goddelijke werking bent, dan hebt u de gang
om te gaan. God gaf u benen en voeten om te staan en handen om te dienen,
om te bidden. Maar niet handen om te worgen, om te mismaken Zijn leven,
dat gaf God u niet! God gaf u een mond, God gaf u de ademhalingsorganen,
maar niet om het leven te verdoemen en te vervloeken, professor, paus, dominee! Alles nu van uw universiteit – zult ge aanstonds moeten aanvaarden,
word maar geleerd en word maar een professor voor de godgeleerdheid – dat
moet men u afnemen, want dat heeft geen bestaan meer, u praat iemand
anders maar na, maar u hebt zelf niets, niets, niets.
“God is liefde en de Christus kwam. Hij zegt: ‘En Ik zal uw zonden vergeven’.” Ja, dat zoudt ge wel willen! Wat is u vergeven? Ge zult het verdíénen!
Hoe wilt ge deze ruimte vertegenwoordigen? We moeten u eerst die Bijbel,
die dogmatische instellingen, afstemmingen, fundamenten ontnemen, geleerde, wilt ge een naakt leven zijn, zoals de bloem straalt op aarde, zoals hier
het leven is, zoals de ruimte is geschapen. Wat is uw geestelijke persoonlijkheid? U bent duisternis, u hebt niets, u bent verwrongen.
Het is waar, de mens die aan Gene Zijde komt, de mens die aan Gene
Zijde komt heeft beweging, is werking. U ziet die persoonlijkheden gáán,
dat lééft, dat is mooi, dat is een levend bewustzijn. Alles leeft in deze mens.
De ogen stralen licht uit, mooie lipjes, mooie handen, fijn, geestelijk bewust,
beeldhouwwerken zijn het! Kijk deze organismen ... Ja, want we zullen zijn
als de Messias, we zullen zijn als God en God heeft de mens als Zijn beeld
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geschapen. De mens vertegenwoordigt Hem door al deze werelden en ruimten, vader- en moederschap, dier, leven, bloem, plant.
Híj heeft alleen de Bijbel, hij heeft alleen een verhaal van Mozes, Isaak
en Jakob, het Huis Israël. ‘En toen zei de Heer ...’ Ja, toen kwam Noach in
opstand met God en toen moest God zich bemoeien om drie vaatjes cognac.
Dat is gebeurd, de mens schrijft dat neer in de Bijbel: Noach moest dat en
dat en dat doen. Noach moest zijn dieren opnemen, hij moest dáárheen,
want de wereld zou vergaan. God vernietigde Zichzelf, want wij als mens,
het leven in de natuur, de ruimte, zon, maan en sterren, dat zijn vonken van
God, dat is God Zelf, Zélf. Dat ís Hij. Dat is Zijn licht, Zijn leven, Zijn
liefde, Zijn reinheid, Zijn harmonie, Zijn vader-, Zijn moederschap, Zijn
persoonlijkheid! Dat is de ziel van God als de geestelijke persoonlijkheid en
nu hier op aarde als stof, als mens, als dier, als bloem! Als Bijbel? Als God
... als een godgeleerde? God kent geen godgeleerde, want wanneer de mens
dat léven niet kan beleven, een bloem niet, een mens niet, wanneer de mens
Zijn goddelijke wétten negeert – bijvoorbeeld uw priesterlijk bewustzijn, de
geestelijke – word als moeder maar non en heilig en kuis, en u wandelt nu
náást de schepping! U hebt níéts meer, niets, niets, niets, niets, nu bent u
er volkomen uit! U bent ernáást, u hebt u losgemaakt van de goddelijke,
geestelijke en verstoffelijkte harmonie. U bent nu alleen “heilig” als mens op
aarde, maar nu hebt u niets meer, u bent aan het afsterven. Dat is nu de hele
katholieke kerk. Ja, het enige wat er nu bij is en komt, is: word goed, doe dit,
doe het beste, buig uw hoofd! Ja, maar doet ge het zelf? Goed, de woorden
komen tot u: buig u, en ge moet liefhebben. Prachtig, dat is nu het énige
wat een fundament kan zijn voor uw universele voortgang, hebben wij, hebben miljoenen kinderen van God, als Godheden, als vonken van Zijn leven
moeten aanvaarden.
En nu staat u aan Gene Zijde. U bent een schilder, u bent een kunstenaar, zo groot en zo machtig. Maar voelt u dan niet, wanneer u begaafd
bent, Beethoven, Bach, Mozart, Titiaan, Van Dyck ... ‘Voelt u dan niet’, zegt
meester Alcar tegen André ... Toen hij het heelal moest beleven en toen hij,
André, het haast niet meer aankon, toen hij zei: ‘Ik los op, ik barst uit elkaar
op aarde, hoe kan ik dat verwerken? Hoe hebt ú dan geleefd?’ zegt hij tegen
meester Alcar, toen zegt meester Alcar: ‘Ik was een schilder, maar geen apostel. En dat wat ik op aarde bracht, heeft niets te maken met de ruimte. Als
ik één mens overtuig van het eeuwige leven en de God, de Vader van liefde
die niet verdoemt, heb ik meer bereikt dan al mijn mooie ‘smeertjes’!’ Het
is waar, want dat blijft op aarde. Meester Alcar zegt: ‘Zie, ze verkopen ze nu
voor miljoenen en de mens ... ik heb de mens zover gebracht om die dingen
te stelen. En er zitten, er zijn mensen opgesloten door míjn kunst. Maar we
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moeten – God schiep al het leven, God die bracht alles tot vergeestelijking
en verstoffelijking – nu moeten wij in Zijn harmonie leven en dan schildert
u niet meer, want dan weet u: er is nog een onbewuste die gaarne die kunst
wil bezitten en sluit zich dan voor jaren in een gevangenis af, dus ik breng
stoornis. Ik heb door mijn kunst stoornis gebracht.’
‘God zij gedankt’, zei Bach, Beethoven en Mozart, ‘dat ze die kunst van
ons alleen maar kunnen vertolken en dan vliegt het terug naar de ruimte.’
Maar verstoffelijk de goddelijke gevoelens eens hier op aarde en hang ze aan
een muur en de mens vindt ze mooi en hij steelt ze weg – en u hebt disharmonie geschapen.
Daarom zegt een meester uit de eerste, de tweede en de zevende sfeer:
‘Wij schilderen niet eens meer voor de aarde, want de aarde, de mens daar,
begrijpt onze kunst niet.’ Daar kunt u wel naar kijken, het is een bezit, het
is een schone vorm van kunst, van gevoel, van ziel, van geest. Maar dát is
het niet. Ik heb in mijn tijd, toen ik op aarde was, mensen vertrapt, bezoedeld en mismaakt. En toen ik zag hoe ik het goed kon maken en ik was niet
verdoemd, toen legde ik me neer in de stilte en ik denk: God zij gedankt, ik
leef. Ik ben niet eens verdoemd, ik kan beginnen. Maar ik begin nóóit meer
aan kunst, want de maatschappij heeft mij niet alleen, maar de maatschappij
heeft Christus en God en hetgeen wat daar hangt bezoedeld, versjacherd en
mismaakt.
En niet alleen de kunst, een doodeenvoudig schilderij – ook al geeft u
daar miljoenen voor – niet alleen een diamant die u uit de aarde haalt en
de straling geeft van de ruimte, het goud ... Waarom heeft dat goud voor u
zoveel betekenis? Wij kunnen u alleen aantonen dat ge een diamant zult zijn
wanneer uw menselijk karakter spreekt volgens de levensgraden, de uitdijingswetten voor de ruimte, de Albron, de Almoeder, het Allicht, het Alleven,
de Alziel, de Alliefde. Ziet u? Dan straalt ge als een diamant, dat is vaderschap. De kunst voor de ruimte is het leven te verstoffelijken en te vergeestelijken, aan elke karaktertrek díé harmonie te geven waardoor die wetten zijn
ontstaan en wil zeggen: als een zaadje in de grond gaat, laat dat zaadje dáár,
want de natuur, de Albron zal het doen, maar zit, pruts er niet aan. En nu
heeft de mens aan deze heilige schatten, een moeder bijvoorbeeld, geprutst.
Ze heeft dat licht, dat deeltje daar, dat vonkje, dat embryo heeft ze zo weer
naar de ruimte geslingerd en dat was moord! Waarom doet u dat? Maar het is
veel erger: dáár een moeder die daar in de zorgen leeft en haar kind niet kan
baren en zegt: ‘Mijn God, wat zegt die maatschappij?’ Ziet u, valse schaamte,
onbewustzijn! Wat kan u die maatschappij schelen wanneer ge God zijt nu
als moeder? ‘Nee, dat kind moet weg. Wat zullen de mensen niet zeggen, wat
zal de maatschappij mij niet opleggen?’
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Kind, moeder, dat is niet zo erg. Kinderen kwamen aan in de sferen van
licht: ‘O meester, ik heb bezoedeld!’
‘Je hebt niet bezoedeld, mijn kind, want u bent door deze werking hoger
gekomen, jazeker. Ik heb eens op aarde mijn vriend vermoord, ik sloeg hem
neer. Hij zou door mijn slag een nieuwe evolutie ondergaan, anders had ik terug moeten keren om dat lichaam ... om die ziel een nieuw lichaam te geven.
Dit kind ging, dit kind ging ín u, het was de evolutie, het was de reïncarnatie.
U bent dus de dans, zoals men dat daar zegt, ontsprongen.’
Maar dáár zegt er iemand: ‘Vuur!’ en ze knallen elkaar neer, die Goden!
De ene katholiek – heb ik u verteld – knalt het leven neer van Frankrijk,
Italië en Japan; dat van Japan is niet katholiek, maar goed ... Het bewuste
westen zegt: ‘Gá en verdedig uzelf.’ Nu hebt u een volk, nu hebt u een landje,
u hebt een maatschappij, u hebt een koning, u hebt een keizer, dien dat nu
maar en gá wat die wezens u zeggen. Nu moet u gaan dénken. Voelt u op dit
ogenblik reeds hoe bewust de maatschappij, deze mensheid is? En nu gaat u
mee. Ja, u hebt het gevoel: mijn volk, mijn land zal ik verdedigen – en van uw
God en uw Christus hebt u niets, daar denkt u niet eens meer aan.
Nu komt die dominee aan Gene Zijde en ook die godgeleerde: ‘Ja, verdedig uw land en uw koninkrijk.’ De katholieke kerk zegt ook: ‘Ga en verdedig
dit bezit.’ Hoe kunt ge dat als ... hoe kunt ge dat als mentor goedvinden,
terwijl Christus bracht en kwam: ‘Gij zult niet doden, want ge doodt uzelf!’
Ge vermoordt het leven? Nee, het leven kunt ge niet vermoorden, maar ge
remt deze evolutie. En nu zegt meneer de paus: ‘Ga en verdedig uw kerk, uw
geloof, uw land, uw volk.’ Mooi is dat! En dat wil naar de eerste sfeer, waar
we nu heen gaan? Dat wil in de eerste sfeer licht zijn, de vormen terugkrijgen
van de goddelijke hand die u kreeg? U wilt het reine, harmonische licht in
uw leven bezitten? Want wanneer u in harmonie bent met de ruimte, met alles, met het leven, met vader- en moederschap, met vriendschap, uw zuster en
uw broeder, straalt ge ook die reine liefde in uw ogen uit. Is dat waar of niet?
Want ga maar naar de haat, kijk in de haat, kijk in de afbraak, kijk in uw
menselijk gegiechel. ‘Hi hi hi hi ...’ Ja, wat is het? Als u de mens zegt: ‘Word
toch denkende en giechel niet om alles.’ In de sferen jaagt ge u weg, want
daar giechelen wij niet meer. Hier zult ge gaan denken, dominee!
De mens die bewust wordt ... gaat u nu eens kijken naar de mensen, kijk
naar uzelf, kijk naar uw vader- en uw moederschap, kijk naar uw man-zijn,
uw vrouw-zijn. ‘Daar loopt ze, zíj is in aantocht.’ Maar in de sferen bent u
geen ‘zij’ meer, maar daar bent u een lévenswet. ‘Moeder komt’, ‘vader is er’,
wanneer ge het vaderschap en het moeder-zijn zó beleeft. Hier in de sferen
wíllen wij niet meer schrikken door uw gepraat, door uw gevoel. In de eerste
sfeer, als ziel, als astrale persoonlijkheid, zijn wij in harmonie en dan zijn we
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werking; al dat leven is van mij, van u, dat is uw bloed, dat is uw licht, dat is
uw gevoel, dat is uw leven.
Benedictus, Cellophatos, Pius de veertiende, de zestiende en twintigste
en de duizendste, waar leeft u? Waar zijt ge? Indien gij het professoraat, de
rechtspraak voor de aarde in uw handen hebt genomen, dan zult ge het leven
van God ook in liefde moeten aanvaarden en kúnnen vertegenwoordigen.
Vraag eens aan een meester: ‘Moet ik de oorlog ingaan, moet ik dat doen,
meester?’ Dan zegt hij: ‘Nee, vermoord, bezoedel, verkracht, mismaak u niet.
Vergrijp u niet aan het goddelijke leven.’
En deze ‘heiligheid’ zegt: ‘Gá.’ Hóé is dat heilig, wat is dat voor een heilig
zijn? En dat is nu een dogma; ik heb niets tegen deze mensen. Wil dit leven
zó naar de hemelen? Wat is een hemel? Wanneer u tot de mens kunt zeggen:
‘Steek uw handen niet uit, maak van uw handen, uw mooie handen geen
klauwen, geen dierlijk bewustzijn. Laat die nagelen ... laat dat bloed niet
uitvloeien, maar behoud uw normale, blanke, reine, stralende, menselijke
kleur.’ Hebt u niet meer? Door één woord, door één verkeerde gedachte mismaakt ge die mooie, machtige, ruimtelijke, geestelijke, bezielende persoonlijkheid. U bent geen moeder meer, want daar hebt u niets van. U hebt het
leven verkracht? Ik durf het niet te zeggen, maar dáár zijn de wetten. We zien
dat aan uw gewaadje.
‘U hebt ... waarom komt u aan dat mooie gewaad? U hebt een gewaad.’
Ja, moeder, zíj en híj hebben een gewaad. Daar schreeuwt er een, heb ik u
verteld: ‘Hendrik, Hendrik, waar blijft je nu? Nu het erop aankomt, zie ik
je niet!’
‘Nee’, zegt Hendrik, ‘nu ben ik in mijn wereld, in mijn harmonie. Ik heb
uw gekraak niet meer te aanvaarden hier; ik heb mijn taak afgemaakt. Het
kan me niet schelen waar je bent. Nu zul je zélf moeten beginnen!’ Goed
zo, Hendrik! Van Christus krijgt Hendrik een tien en van de wetten van de
ruimte een zevenenzeventig! En God zegt: ‘Goed zo. Toon nu wie ge zijt,
want voor uw goddelijkheid zult ge moeten vechten en strijden!’ En wat is
nu het leven?
Nu kunt u beginnen. Ik heb u gezegd: neem het woordenboek er maar
bij. Ben ik goed, ben ik zacht, ben ik harmonisch? Ben ik liefdevol, ben ik in
alles zuiver bewust, ben ik in alles harmonisch ... (niet te verstaan)? Ben ik
levend, uitstralend? Is dat leven wat tot mij hoort en van mij is, is dat mijn
bloed, mijn licht, mijn leven, heb ik dat lief? Als de één de ander vijf minuten
alleen laat en hij komt terug, zit daar het leven. Gaat u nu maar terug naar
de aarde. Dat kennen wij in de sferen niet. Wanneer ik mijn moeder ... Ik
heb honderden moeders beleefd. Moeders die me in Italië, Frankrijk, Japan,
Rusland, Holland, België, Duitsland hebben gebaard, heb ik later weer mo328

gen baren. Verbeeld u maar niet dat u moeder bent van dat kind, hier zijn er
nóg duizend, die ú weer hebben gebaard. U hebt maar aards moederschap.
Zeker, wanneer het kind ... wanneer het kind bewust wordt en het wordt
mannelijk, en moederlijk, dan bent u het immers kwijt, dan wordt dit een
zelfstandigheid.
In de sferen van licht hebt u te zeggen: ‘Dit alles is van mij. Ziet u deze
sferen?’ Dat is geen verwaandheid, maar ook geen minderwaardigheidscomplex, want wij zijn Goden! Wij zijn leven van Zijn leven; licht van Zijn licht
dat komt eerst later. We zijn werking van Zijn werking; we leven immers, we
zijn er. We zijn gevoel van Zijn gevoel. We hebben met stoffelijke kennis niets
uit te staan. Word u maar geleerde, word u maar directeur van dat en dat en
dat, wát dient u? Alleen het allerkleinste gevoel, wanneer u daar wegloopt en
u bent dat kwijt en u spreekt tot uw vriend, tot uw kleinkind daar, de man
die de eerste trap bestegen heeft: ‘Zo, broeder, hoe gaat het thuis?’
‘Ja, meneer, mijn vrouw ... Ja, ik heb zorgen.’
Ja, wie heeft er geen zorgen? Meneer, doe toch goed. Geef dat kind toch
iets, áls dat kind ervoor gereed is! Nu moet u wéten, of u verknoeit alles. Ja,
dat is de universiteit van Socrates: kan ik dat kind iets geven, anders gaat
dat kind wéér bergafwaarts. Ge moet toch honderd procent inzetten om te
werken; u wilt immers goddelijke werking worden? Werk dan, verlies uzelf,
zak in elkaar. Want dat kunt ge niet eens! Word wérking, maar word díénend, word lévend, word bewúst. En ál dat is nu een karaktertrek voor uw
geestelijke persoonlijkheid. Ik heb het woordenboek erbij gehaald, voelt u?
Ik moet duizend jaar met u kunnen spreken, wil ik uw astrale, geestelijke
persoonlijkheid laten zien. Ik ga er deze laatste lezing ook op door, wilt ge
voelen dat elke verkeerde gedachte ...
U stikt, u barst: ‘Gá, moeder, ik wil met u niet te maken hebben, u bent
dít ...’ Dan is die moeder dat niet, dan bent u dat zélf. U verraadt uw vriend,
u verraadt niet alleen uw moeder- en uw vaderschap, uw maatschappij. Ik
behoef niet tot een dief te gaan spreken, ik behoef niet tot de onderwereld
te gaan spreken; wij weten: in een put, in een baggerbewustzijn dalen wij af
en dat is de bedoeling niet, dat ziet u zelf. Maar nú de ijlere graden voor uw
denken en voelen. ‘Wij staan náást u, Christus. Wij dienen God, wij beleven
de meesters, jazeker!’ Jazeker, bewijs het eens?!
Ik heb hier op een avond verteld: wilt ge Golgotha bestijgen met in uw
linkerhand het zwaard en rechts het kruis, dat wil zeggen: met sterren op uw
jas? Wilt ge God en Christus, de sferen van licht wijsmaken dat uw kind dat
moordt door de meesters wordt geholpen? heb ik u gezegd. Dat is duivelsgepraat. Dan maakt ge van de meesters een demon; dat bestaat niet, daar vechten wij voor. En dat is de levenswaarheid van André-Dectar, die u verbindt
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met de Universiteit van Christus.
Ga nu eens na wie u bent, luister nu eens naar uw eigen woorden, uw
eigen gevoelens. Als ge moeder zijt en ge baart en ge schept, waarom baart
ge dan niet door elke gedachte, man? Dan moet u niet bij de moeder ... De
man denkt alweer: o, dat is háár werk. Nee, dat is úw taak, uw baring, want
gíj zult haar baren doordat ge haar kunt dragen. Maar zij wil niet gedragen
worden, ze zegt: ‘Eh, ik zal daar straks wel naar kijken.’ Maar u leeft hier
in de eeuwigheid! Nu zegt de mens: ‘Ik kijk straks naar ... aanstonds kijk ik
achter de kist en dan zal ik wel zien wat er met mij gebeurt!’
Hebt u nooit gehoord van een pelgrimstocht? Hebt u nooit van mediterende mensen gehoord, hoe die mensen leven? Hebt u nooit gehoord van Brahmanen en Boeddhisten, die zich neerleggen voor Boeddha en voor Mohammed: ‘Allah, Allah!’? Ja, die kinderen die hebben de kracht en de moed om
duizenden mijlen te wandelen, om een klein sprankje ... Dat zijn voor u zeker
mismaakten en psychopaten, dat is oosterse psychopathie. Maar ze hebben
de kracht – gelijk uw Jehovakind heeft – om te vechten en te bezielen! Ja, nu
moeten wij die kinderen aantonen, Mohammed ... de mohammedanen, het
boeddhistische kind: dát zijn de franjes. Het Jehovakind moeten we aantonen en verklaren: ge hebt alleen maar voor vernietiging gevochten, uw ziel en
persoonlijkheid ingezet. Is dat even jammer, heel hun leven is voorbijgegaan.
‘Ik ben van deur tot deur gegaan en ik heb de mensen (gezegd): maak u gereed, want de aarde, de schepping zal vergaan. En toen hebben ze mij uitgelachen en nu blijkt ... En ik werd woedend? Nee, ik werd (niet) woedend, ik
heb mezelf overwonnen. Ik wilde niet meer boos zijn om de onbewusten op
aarde. Ik stond voor de mensen met mijn bezielend woord. Ja, ik heb God,
kerk ... Ik was eerst katholiek, toen protestant en toen kreeg ik Jehova. Ik
ging van deur tot deur, weer of wind kon mij niet schelen en nu blijkt het dat
ik voor niets heb gewerkt. Héél dit leven ging voorbij, voor niets!’
Dominee, u praat tegen een onbewuste, tegen de duisternis, wanneer u
nog langer over verdoemdheid, mismaking en het bloed van Christus te
kunnen drinken spreekt. Professor, als u godgeleerde wilt zijn, laat dan de
verdoemdheid los en lééf ernaar. U staat stil, kardinaal, bisschop, kapelaan,
pastoor, nonnetje. Ge hebt het lichaam gekregen om te baren en nu gaat ge
bidden, bidden, bidden, bidden, bidden. U wilt met Christus trouwen. U
dient Christus door de ruimte, het vader- en moederschap van uw godheid,
uw evolutie te negeren? ‘Ja, maar hoe kon ik dat weten? Ik had het gevoel om
de Messias, om de Christus te dienen en toen ben ik mijn ...’ Dat kind komt
aan Gene Zijde en is ‘heilig’ en heeft geen gewaad, geen gevoel, geen licht.
Het kind is al die tijd, al die jaren, het hele leven ‘heilig’ geweest. We zullen
aanvaarden dat dat kind door niets en door niets bezoedeld is, maar wat is
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bezoedeling? Moederschap is bezoedeling? Vaderschap? Ja, voor háár!
En gíj zijt de allerheiligste wet. Nu komt daar het bewuste sferenkind naar
u toe en zegt: ‘De allerheiligste wetten door God geschapen is vader en moeder te zijn. Daardoor is ‘zon’ en daardoor is ‘maan’ ontstaan, daardoor hebt
gij het leven gekregen.’
God, mijn God, mijn God, u moet de kinderen nu eens neer zien liggen daar. Ze hebben hun kringloop der aarde volbracht, ze hadden dus een
graad. Er leven er duizenden in de wereld van het onbewuste, miljoenen,
duizenden, honderdduizenden. Al die mooie kindertjes, die moedertjes, die
levens moeten terug naar de aarde om moeder te worden, want zij hebben
hun leven verspeeld! Nog erger, véél erger dan degene die moordt, want hij is
nog in werking. Díé doen niets meer dan bidden en denken, voor wat? Voor
een leeg iets, voor het onbestaande. Er is geen absoluut beleven meer, het
altruïsme is weg. Ze lopen als mens in een lege wereld die verduistert, want
zij nemen geen deel aan het scheppingsplan! Onzin? Kon ik die kinderen
maar tot deze rechtvaardigheidswetten voeren, het ze laten zíén, maar dat
kan nog niet. Dat zal komen, natuurlijk, maar deze levens gaan weg. Word
heilig, beleef een dogma, maar wanneer ge naast de schepping staat, naast de
harmonie – ziet u? – en u maakt van harmonie disharmonie. Nu blijkt het,
nu de ziel als astrale persoonlijkheid achter de kist komt, zit zij met miljoenen gedachten op een plekje, heeft geen bestaan, heeft geen grond onder de
voeten, kan niet kijken, is blind, heeft niets, de ogen zijn dicht. Hebt u nu
haat, dan gaan die ogen weer open omdat u haat hebt. Die haat vliegt uit
u, omdat ... haat verkeerd is of goed, het doet er niet toe, maar die haat, dat
gevoel maakt u wakker. Bent u een beest geweest op aarde, nog niet zo erg
dan dat u voor heilige gaat spelen, want nu hebt u niets meer.
Daarom zegt Ramakrishna: ‘De hoer van deze wereld heb ik lief. Moeder,
moeder, ik zie u als een heiligheid!’
‘Wat is hoerachtig bewustzijn?’ heeft Vivekananda aan zijn meester gevraagd. ‘Meester, hoe kunt ge de dierlijke slet op aarde liefhebben?’ ‘Mijn
Vivekananda, ga uit mijn ogen. Ik zie geen kwaad, ik zie geen verkeerdheid,
er zijn geen zonden. Dat dit kind moeder wil zijn en het nog niet bewust
volgens de scheppingen ondergaat, is toch de reine evolutie om het óp te
nemen en om het te beleven? Vivekananda, hoe kunt ge zo denken? Ga uit
mijn ogen vandaag, ik wil u vandaag niet meer zien.’
Wat zei Christus, wát zei Christus? Wat zeggen de meesters? Wat hebt ge
uzélf aanstonds te vertellen, wanneer ge hier met uw directeurschap ... Nu
komt u, u bent vrij van de aarde, maar u bent directeur en u bent zo groot
en u hebt ... vindt het zo heerlijk, al dat bezit. En nu komt u aan Gene Zijde
aan en dan staat u: ‘Ja, ik heb wel een boek gelezen. Ik heb boeken gelezen
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en ik heb de meesters beluisterd. Ik weet er alles vanaf, u kunt me onmiddellijk vertellen dat ik ben gestorven.’ Maar wat hébt u nu? Wat hebt ge u eigen
gemaakt? De één ... de een smoort hier nog de ander. Wanneer ik uw aura’s
volg, dan haal ik er enkelen uit die nu nóg vertrappen.
Vijfhonderd lezingen zijn voor niets. Wat leert de mens? Morgen hoort
u: ‘Haw!’ Of zó: de één gaat in stilte de ander voorbij. Wanneer wordt ge
ruim, wanneer kunt ge ... – heb ik u geleerd en gevraagd, want dat is het, u
moet het zelf weten, u hebt dat in handen, dat is uw bezit – wanneer hebt ge
wáárlijk lief? Dat wil niet zeggen – maakte ik u duidelijk – dat ge op elkaars
schoot, op de schouders moet gaan hangen. ‘Maar praat geen verkeerd woord
meer’, zei André, zeggen de meesters, zeggen de wetten, de levensgraden, zegt
de harmonische wet voor alles, de liefde, zegt het leven, zegt een ziel, zegt het
licht voor de ruimte, voor uw sfeer, voor de ziel als de astrale persoonlijkheid
achter de kist.
We waren bezig om ons los te maken van Golgotha. We gingen ... we gingen. Hier waren we. Ik heb daar niet over gesproken, want ik moest immers
stil blijven staan om elke mens nu te ontleden. Elke mens is nu een ruimte.
Ik kan u nu verklaren, ik kan u onmiddellijk verklaren ... Ik begin er niet aan
om u te openen hier, waarom zou ik het doen? U bent er toch angstig voor.
Maar daarin zit het, de uitstraling van u zegt het mij. Vragen stellen aan de
meesters en thuis denken: stik! Dat is ’t niet. Ik heb geen ontzag voor u, wij
zijn beleefd, wij aanvaarden u. Wilt ge dat de Messias, dat uw goddelijke
kern ontwaakt, wilt ge een voetstap maken, fundamenten leggen, hier nog
tijdens uw aardse leven en uw taak hier? Begin dan om het leven te aanvaarden. Praat met moeder- en vaderschap, stel u open, totdat de mens zal
zeggen: ‘U bent waarlijk een beminde persoonlijkheid.’ U moet het aan één
mens geven, die geeft het aan een ander door. U krijgt er vijf in de maand,
zes, zeven, honderd, duizend. Langzaamaan gaat het leven over u spreken.
De maatschappij is vies, vuil, afbrekend, mismakend, bezoedelend, maar
er is één mens op aarde die weet hoe ik ben en dat is mijn godheid. En dat
heeft God nu in uw handen gelegd als vader en moeder. Wanneer u nu niet
wilt, wanneer ú het niet wilt, dan remt ge uw godheid hier! Wanneer de
man zegt: ‘Vrouw, houd uw mond’, dan smoort hij niet háár, maar zichzelf!
Wanneer ge haat, wanneer ge telkens maar weer moet afbreken – dat zullen
u aanstonds de sferen bewijzen – dan remt ge, dan slaat ge niet alleen haar,
maar uzelf. Wanneer zij of hij zegt: ‘Ik wil dat later wel zien, ik heb er niet
mee te maken’, dat is zíjn wereld, maar niet de uwe! En wanneer dat leven
zegt: ‘Aanvaard dit, ik hang mij op als u gaat naar de lezingen van de meesters’, dan zeg maar gerust: ‘Met welk touw doet u dat? Dan koop ik het voor
u. Ik leg het zo op tafel, in plaats van eten en drinken krijgt u nu een dik
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touw.’ Hatelijk? Nee, gij hebt Christus aan het kruis geslagen. God wil dat
ge de reine levenswetten beleeft en wanneer uw woord dat zegt, wanneer uw
lippen dat vertolken, dan zult ge het ook maar te beleven en te aanvaarden
hebben, want ge stuurt het immers de ruimte in? Dat is niet meer tegen te
houden.
‘Ik vermoord mij, ik pleeg zelfmoord als je dat en dat niet laat.’ En wanneer nu de mens zich gaat afvragen: ‘Doe ik goed, ben ik waar?’ vermoord
André maar en mij erbij! U kunt eerst ons doorsteken, wij willen gaarne
voor u sterven om uw woord en uw kracht op te vangen. Wij zijn waarheid,
want de ziel is een astrale, ruimtelijke, goddelijke persoonlijkheid achter de
kist. Dat is de kus van de ruimte. ‘Dan geeft u’, zegt Christus, ‘dat leven,
wat daar tart en mismaakt, de waarheid.’ Als het woord haat haat is, haat
wil vertolken, afbraak, dan is het andere woord dat stuk touw, de realiteit
en het altruïsme van de ziel daar – de moeder of de vader – en legt het voor
zijn persoonlijkheid neer: ‘Hier is het ... Of springt u van het dak af? Spring
onder een tram, dan bent u ineens weg, maar tart mij niet langer.’
In de sferen van licht, wanneer u de geestelijke levenswijsheid hebt bereikt
... Er was een ingewijde op aarde, hij huwde en het kind, de moeder die naast
hem leefde, zei slechts: ‘Ik heb hem lief, hij draagt mij, hij is de ruimte.’ Jazeker, wat is persoonlijkheid, wat is bewustzijn, wat is liefde, wat is leven, wat
is licht? Maar zij stond op een morgen op en ze had blijkbaar niet goed geslapen – de ruimte heeft niet met slaap te maken, uw goddelijke vonk denkt
niet aan slaap – nee, er was nog iets vanbinnen wat niet in harmonie was met
zijn toestand, of de ruimte, of dit op aarde. Hij zegt: ‘Kind, nu ik duisternis
in u zie door één kleine, zwakke gedachte, is het beter dat ik verdwijn en
aanstonds tot u terugkom.’
‘Máár dat kunt ge toch niet doen?’
‘Já, maar u hebt mij gestoken. Ik wil licht zijn, de waarheid en het leven.
Hoe kan ik naast onwaarheid, onwelwillendheid leven? Ik ga!’
En na veertien jaar kwam de ingewijde terug. Veertien jaar lang lag ze daar
te knielen en te denken en te vragen.
‘Maak u gereed voor mij’, zegt hij. ‘Ik ben bezig geweest om mijzelf voor ú
gereed te maken. Want dacht ge nu dat het gelúk betekende, dat ik u moest
verlaten?’
En hier slaat ge elkaar, hier verlaat ge elkaar elk ogenblik! Wanneer de ziel
– de moeder of de vader – een klein ogenblik heeft, dan zegt ze morgen: ‘Ik
ga maar niet meer. Wat kan mij dat schelen? Ik heb toch met die mensen niet
te maken, met God, met Christus, met niets. Wat kan mij dat hiernamaals
schelen, wat kan mij die ruimte schelen? Wie bewijst het?’ Ja, dan houdt u
dat dan maar. Maar het andere kind dat dorst, dat zegt: ‘Ik wil sterven. Ik
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zal leven, maar ik zal ook sterven, Christus, ruimte!’ omdat dat kind gaat
voelen dat dit de waarheid is. Eén verkeerd woord ... dat kind kán niet meer
verkeerd denken. Dat zegt niet ‘stik’ en ‘barst’ meer en haat niet meer, mismaakt niet meer, bezoedelt niet meer, verloochent niet meer. Dat werkt, dat
dient, dat is altijd bezig in harmonie. Wanneer u te laat thuiskomt, man, dan
bent ú de stoornis. Nu komt het erop aan – ziet u, dat is de aardse school
– hoe komen wij in harmonie voor elkaar, tot elkaar, hoe komen wij tot eenheid? Want eenheid is liefde. En nu moet u eens kijken, nu moet u eens gaan
vragen, u moet uzelf eens gaan bevoelen wat er nu van u overblijft.
We hebben uw spiritualisten, we hebben theosofen, we hebben ... (niet
te verstaan) kerkse kinderen, maar de metafysische kinderen spreken nog:
‘Dood maar!’
‘Mijn zoon heeft gedood, hij heeft er vijfenzeventig en tachtig naar beneden gehaald, maar de meesters haalden hem uit de modder vandaan, anders
was hij gestikt.’ En nu kan hij weer opnieuw gaan doden en toen gingen
er nog dertien Jappen. En dát wil in de eerste sfeer? Dat is een geestelijke
persoonlijkheid? Als we daartegen vechten, dan deugen wij niet meer? Dan
ben ik de onware? André en ik, de meesters, Christus, God, de Albron? De
Albron liegt en bedriegt?
We hebben de wandeling gemaakt met vierduizend, vijfduizend, één miljoen mensen, de hele mensheid was gereed en ging achter de kist. We stonden
daar, ik zeg: ‘Volg mij, ik ga u voor.’ En nu gaat ú ook mee, nu. U gaat met
mij mee, met de meesters gaat u mee, anders was u hier niet. En nu gaan
we vanaf Golgotha gaan we wandelen. Ik behoef u niet te vertellen hoe de
ruimte is ontstaan en hoe wij verder komen, hoe u moet denken en lopen.
Ik heb er allemaal beelden van gegeven, om nog vijf minuutjes u in de eerste
sfeer te plaatsen, dan weet u het ineens. Maar ik heb dagen en maanden en
jaren nodig om u eerst te laten zien waardóór die dingen zijn ontstaan. En
dan staan we voor de levenswetten, de levensruimten, de levensgraden, voor
de liefde, liefde ... wat is nu liefde?
We gaan Golgotha verlaten en daar hebt u gezien, daar leven ze reeds in
het moeras. Daar leven ze in het moeras. ‘Eh, Hendrik.’ Ja, Hendrik, ja, Peter, ja, Johan, Abraham, of heet ge Isaak, ja, nu staat ge op uzelf, nu bent u
een universele ruimte, ziet u? Een ander heeft niet meer dan dit kringetje en
dat is afgebakend, en daar ziet u een ijsklomp, het versmelt, er komt koude.
Wat is er nu? Die mens is kou, de Noordpool staat naast u. Ja, op aarde ziet
u die Noordpool, hier, onder uw hart. Ik heb lief? Nu ziet u wat liefde is.
We houden er niet één over, wellicht neem ik er één mee. We gaan door,
door, eerst door deze ruimte. We maken ons los van de stoffelijke ruimte, we
komen in de astrale wereld. Nu is het de ziel die kijkt, die dus waarlijk aan
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deze persoonlijkheid, aan elke gedachte licht gaf, licht, licht! Stralend als die
diamant daar, stralend als de zon, stralend zoals Christus het heeft gezegd en
nu is elke karaktertrek kameraadschap, vriendschap, vader- en moederschap.
Vader- en moederschap is nu alles; u bent moeder of u bent vader. Een van
twee? U bent beide! En wat hebt u gedaan voor het vader- en moederschap?
Was u waarlijk moeder?
Zo gaan we verder. Lopende? U gaat op de kracht van een ander, u zult die
voelhorens ontvangen. U komt ... we komen in het schemerland, we laten die
kosmos los en we staan ... We hebben er al dertien, veertien, twintig, honderden verlaten, die leven al daar in het land van haat, want ze hádden haat,
ze hadden geen gevoel. Die zijn we al kwijt, die zien wij in geen duizenden
jaren terug. Is het uw moeder, uw vader, uw kind? Dat kind ziet u – nu nog
als kind – niet meer terug, dat is een zelfstandigheid geworden, dat is een
godheid, dat is de God van uw leven daar en die zal komen, die moet terug.
Waar leeft dit kind? We zullen aanstonds, wanneer we het bewustzijn hebben, zullen we gaan kijken waar nu uw vader, waar nu dat vrouwtje en waar
die man nu van de aarde leven. Groei nu maar in elkaar. Nu moet u álles
van de ruimte, het hele woordenboek – voelt u, telkens dat woordenboek –
over de goedheid, welwillendheid, eerlijkheid, harmonie, stilte, lieflijkheid,
dat moet u allemaal bezitten en dan gaan we naar de eerste sfeer. We komen
reeds ... Er zijn er nog enkelen bij ons, hand in hand gaan we. Ze kunnen het
licht al niet verdragen, want de mens zakt reeds in elkaar wanneer u de mens
iets moois geeft op aarde. Maar deze heiligheid schijnt u toe, de bloemen
beginnen te zingen, de vogelen komen al, het licht uit de eerste sfeer komt, u
hebt niets meer. Ja, kom dan maar, nog enkelen zijn er. Ga met mij mee. En
de meesters verwelkomen ons en daar staan aan het eind van de eerste sfeer,
in deze ruimte, in deze levensgraad, staan daar miljoenen mensen, vaders
en moeders, ons op te wachten. Die buigen nu, die buigen zich voor u. Gij
zijt een koningin voor het menselijke, geestelijke bewustzijn. De geestelijke
levensgraad in de ruimte, in de eerste sfeer, is vrij van al de afbrekende gevoelens, ze is een stralend wezen. We kunnen zien, langzaamaan gingen die
gewaden veranderen, het gelaat kreeg straling, de ogen gingen spreken en die
dikke, werkende handen werden ... kregen geestelijk bezit, de ijlheid van het
mooie lichaam dat God ons in handen heeft gegeven. Stralend en gelukkig,
welwillend, rechtvaardig, harmonisch, er is niets meer dat u stoort. U gaat
nu in de stilte, want daar hebt ge uw huis. Deze ruimte dat is een koninkrijk,
hier staan de tempels. Miljoenen mensen liggen aan uw voeten en willen u
dienen, ze leggen u neer tussen de bloemen uit de sferen en de vogelen komen
zeggen: ‘Ik breng u de groet van uw zuster, uw vader en moeder. Aanstonds
kunt ge Christus verwachten.’ Wie is dat?
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De mens is op aarde ziel, geest en stof. De ziel is de goddelijke kern. Dus
élke gedachte – dat ziet u, leest u nu maar ‘Een Blik in het Hiernamaals’, gaat
u zelf door, houd dit maar vast – elke gedachte die u in harmonie brengt met
de goddelijke verdichtingswetten – een gedachte verdicht zich en verruimt
zich, hoe ijler, hoe liefdevoller een gedachte wordt – is de ruimte voor een
gevoel, is een gevoel als karaktertrek. Dus elke handeling krijgt sferenbewustzijn.
Hoe bent u nu als vader, hoe bent u vandaag als moeder? Bent u ... kunt
u ál die gedachten die u krijgt op aarde – want dat kunnen zij – kunt u élk
woord begrijpen wat u krijgt? Kunt u onmiddellijk daarvan de geestelijke
harmonie vaststellen en in u opnemen en kunt u onmiddellijk een oordeel
geven: ‘Nee, dat is niet zo, volgens de wetten van de ruimte, volgens Christus
...’ Houd Christus maar vast, want Hij was in alles liefde. ‘Doet men dat zo?
Waarom doet u dat nu?’ En nu staat u natuurlijk op aarde, (waar) dat de ene
mens u niet aanvaardt, dat u niet wilt. Maar blijf volhouden, ú. Als ú dat
maar doet! Wat die vrouw en wat die man doen, wat de maatschappij doet
gaat u niets aan, als ú dat maar bent.
Want geleerdheid heeft geen betekenis, u bent alléén léven. Uw professoraat voor dat en dat en dat en dat zegt niets. Uw kunst heeft geen betekenis,
alleen uw gevoelswereld, uw persoonlijkheid, waar die in harmonie is met de
werking, met de uitdijings- en verdichtingswetten van God, die door vaderen moederschap zijn vertegenwoordigd. Kunt u dit begrijpen? Elke gedachtetrek dus, mijn zusters en broeders, moet barend en scheppend zijn, zoals God
de ruimte heeft geschapen. Een bloem straalt Zijn kleurenrijk uit. Indien wij
als mens dit ook nog hadden kunnen vernietigen, dan hadden we ze zwart
gemaakt. Men is al bezig om ze zwart te maken, net zolang te telen totdat ze
zwart zijn. Bent u nu gelukkig? Dat is immers echt en waar. Waar is dit leven
geboren? Maak van elke karaktertrek een orchidee – zei ik u – en leg die orchidee neer aan Golgotha. De Christus neemt hem onmiddellijk op, neemt
háár onmiddellijk op, die karaktertrek, die persoonlijkheid. Maar is u, bent
u een bloemenrijk geworden, een Koninkrijk Gods, een paradijs? U draagt,
u vertegenwoordigt het hof van Eden? Slangen zijn er nu niet, want die karaktertrekjes dat zijn de slangen: lange gezichten en dunne lipjes, ellebogen.
Mismaken en haten en verkeerd praten, dat is er niet meer, u wordt mooi,
u wordt welwillend, u wordt liefdevol. U wordt nooit bedrogen wanneer u
tegenover zo’n mens staat. U voelt het onmiddellijk dat dit waarheid is. Wat
kan u de wereld schelen? Laat alles wat de wereld heeft, de maatschappij
behouden. Lééf erdoor. Jazeker, u hebt nog te leven, maar doe uw taak op
honderd procent en maak die taak, die handeling steeds mooier, zodat de
meester boven u zegt, over u, mijn kind: ‘Gij maakt vorderingen.’ Gij maakt
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onmiddellijk vorderingen. De mens zegt ... de mens zegt tegen André: ‘Ja, ik
begrijp mijn broeder niet, en mijn baas niet.’ Die man is het niet, ú bent het!
Voor de ruimte zegt God en zegt Christus: ‘Ik ben liefde!’ En dan moet u er
maar van maken wat u ervan maken kúnt. Ik zal u bewijzen dat ik liefde ben.
Want alleen door de liefde en door het begrijpen, door de harmonie léért gij
uw vader en uw moeder en uw kind, maar niet door dat leven te slaan.
Wilt gij moeder zijn en ‘stik’ zeggen tegen het leven van God? Slaat u
maar, sla het maar van u af, wees maar wild en woest – dat ís geen liefde. U
komt er niet? U komt er wel, maar het duurt alleen een paar honderdduizend
jaar. ‘U wilt immers beginnen? Wel, wat doet u eigenlijk hier?’ zegt men in
de sferen van licht. Wij kijken daar ... wij kijken u daar aanstonds nog niet
aan. Is er één onder u die waarlijk op honderd procent dorst? Dorsten zegt
het niet, maar nu te bewijzen wat ge kúnt en wat ge wilt zíjn! Maar een ander
dorst niet eens. Dat leeft wel en dat leest wel, maar wat is dat dorsten? Is dat
groot-zijn om te zeggen: ‘Ik ga met u en met de meesters door de modder
der maatschappij’ – en wanneer we ervoor staan dan kennen ze dat licht
niet meer. ‘Ik ... mijn Vader, geef mij de kracht, de heilige bezieling, wij zullen alles voor U doen’ – en als er een wolkje verschijnt, rent u weg. En dan
moet u ons hebben, moet u Christus hebben? Wij deugen niet meer? Als ik
u liefde geef en u begrijpt het niet, ben ík dan de schuldige, de mismaker, de
bezoedelaar?
Als ge waarlijk de eerste sfeer ... we zijn nu aan de grens. We zullen aanstonds, door de volgende zitting zullen we beleven en zien wat ge nu in te zetten heeft, wilt ge waarlijk aanstonds licht zien. Dan gaan we erop door. Dat
is de volgende, dan heet het ‘De ziel en haar universele bewustzijn’. Schrijf
het in uw hart, dat is de volgende lezing, want nu gaan we beginnen om te
kijken of wij u dit universele bewustzijn kunnen schenken, nietwaar? Dat
ligt nu aan uw voeten. Maak van uw leven een ruimte. Ga in die ruimte en
aanvaard dat leven, als gevoel, als mens. Dien elkaar. De moeder moet haar
plicht en haar taak begrijpen. Als vader en moeder, als man en vrouw kunt
ge, nu ge zo oud zijt, met elkaar spreken en dan hebt ge naar elkaar te luisteren, en als u dat niet kunt, moet u dat eerst leren. Maar niet tegen de moeder
zeggen: ‘Ga weg, want je begrijpt dat toch niet.’ Elk mens moet leren denken!
U zijt Goden, we zijn nu geestelijke Goden. We zijn hier nog stoffelijke
Goden, maar aanstonds dan gaan we verder, want we kwamen uit het Al. Ik
zal u terugvoeren vanuit de geestelijke sfeer naar de zevende, van de zevende
sfeer naar de Vierde Kosmische Graad, de Vijfde, de Zesde en dan betreden
wij het goddelijke, menselijke Albewustzijn als licht, leven, liefde, vader- en
moederschap.
Kind van deze maatschappij, als ge adept wilt zijn, bewijs dan dat er geen
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verkeerd woord meer over uw lippen komt. Ik heb gezegd dat u adept zijt,
maar u moet het nog verdienen. Ik heb u aanvaard, de meesters hebben u
aanvaard, maar wat doet u nu? Slaan, omdat u iets bent? Bent u iets, hebt u
iets? Bewijs het dan aan haar die moeder is, uw vrouw, uw kind. En bewijst
gij het, moeder, aan de schepper en vertel hem, verklaar hem de wetten, want
wij legden in uw handen de boeken van de Universiteit van Christus. U kunt
hem de waarheid geven. En wanneer hij als schepper weigert uw woord te
aanvaarden, trek u dan rustig terug en dien die laatste levensjaren dat u hier
nog bent. Aanstonds achter de kist ... Spreek niet één verkeerd woord, vergooi door dat ene woord uw ruimte niet, uw persoonlijkheid niet, bezoedel
uw gewaad niet. Dicht dit gewaad, maak van uw lompen satijn en zijde.
Maak er protoplasma van, met al de vonken en levenswetten en -graden
van de ruimte hierín. Laat uw ogen stralen, laat uw gang zijn werkende en
dienende kracht. Laat uw lippen alleen de liefde van Christus vertolken en
ge zijt waarlijk waard om dit leven te kunnen beleven. Gij zijt waarlijk waard
om het moederschap te krijgen, voor uzelf, voor uw man, voor uw kinderen,
de ruimte, Christus en de Albron. Nú is uw kus waarheid en gezegend.
Ik dank u.
Bedankt voor die mooie lichtjes hier, heerlijk.
Waar is dat kind dat altijd ziek is geweest? Bent u hier vanmorgen?
Díé is van mij ... Komt u hier, ik geef u dit. Mag ik er nog één bij doen
voor uw kind? Ik ben geen sferenverkoper, ik ben ... ik doe niet aan bloemenseances mee, maar ik kén u ... En de dank van de ruimte, mijn leven, voor
uw mooie gevoelens en gedachten. Dat bent ú en dát is uw kind ... Ook van
André. Ik heb u lief, maar aanvaard – bewijs het – aanvaard mij, dat ik ín u
kan komen, in uw handen leef thans.
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De mens en zijn astrale wereld
Goedemorgen, mijn zusters en broeders.
U krijgt vanmorgen uw laatste lezing, ‘De mens en zijn astrale wereld’. Ik
hoop waarachtig dat u door de lezingen in dit seizoen een klein beetje van
uw godheid en ruimte hebt begrepen. Wanneer ik rondkijk en uw schone
kinderen (meester Zelanus doelt op de bloemen die door de toehoorders zijn
meegebracht) zie, dan kan ik, geloof ik, aanvaarden – en de meesters – dat de
dank van uw leven opbouwend is geworden – ten opzichte van ál de stelsels,
de ruimten – voor ziel, geest en stof, een vlucht heeft gekregen, waardoor gij
eindelijk uw Grote Vleugelen gaat zien. Mijn bedoeling is het geweest door
deze lezingen u een beeld te geven van uw eigen ruimte, uw godheid.
De boeken waarover wij spraken en die door meester Alcar aan uw leven
zijn geschonken, gaven u een beeld hoe u achter de kist zult leven. U hebt
mij gezien in verschillende toestanden, onder menselijke, maatschappelijke,
stoffelijke, geestelijke en ruimtelijke inspiratie. Wij hebben u vroeger kunnen
vragen: ‘Hoe wilt u ons zien?’
Begrijp goed, ik heb u een wandeling laten maken door Gethsemane, naar
Pilatus, naar Caiphas. Ik heb het niet doorgevoerd, de tijd was er niet voor,
daarvoor hebt ge vier, vijf uren nodig. Om u het probleem, de afbraak, de
vernietiging van de Messias te laten beleven, zodat wij Golgotha in onszelf
tot de ontwaking brengen, dat was niet mogelijk. Maar daardoor kreeg u
toch een beeld, een ruimte te zien, wat er achter de kist gaat geschieden.
Ik heb deze lezingen opgebouwd om u aanstonds – indien de meesters
dat willen – met de kosmologie van uw leven te verbinden. U voelt, het is
niet zo eenvoudig om u maar met deze ruimte te vereenzelvigen, daarvoor
hebt u tijd nodig. Daarvoor hebt ge te denken en elke verkeerde gedachte
naast u neer te leggen. Het is zeer zeker niet zo eenvoudig om het eerste
fundament te zien voor de astrale, geestelijke persoonlijkheid, maar vooral
voor de ruimte waarin ge leeft. En die ruimte is oneindig. Oneindig voor
een tijd, want we kennen de zeven graden voor de ruimte. We hebben die
graden gezien als levenswetten en levensproblemen. We weten nu dat vader
en moeder tweelingzielen zijn. We hebben de dierlijke tweelingziel, de voordierlijke, grofstoffelijke en stoffelijke. Het gaat u natuurlijk en de wereld, het
Koninkrijk Gods – waarvoor de Christus is geboren en gestorven – om de
geestelijke tweelingziel voor ruimte en tijd en God in u op te nemen en tot
die ontwikkeling te voeren.
Wie bezit deze heiligheid?
Ik moet u vanmorgen voor het laatst aantonen dat gij de sferen van licht al339

leen als man en alleen als vrouw niet kunt beleven noch kunt dragen, omdat
het geluk van die ruimte, die sfeer, die wereld te machtig is om dat alleen,
onder uw hart, als mens te verwerken.
U hebt gekregen ‘Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven’. U hebt
gezien, u hebt Theo beleefd, zijn vader ... en dat is voor elk mens weggelegd,
dat is op de maan geboren. Door de eerste splitsing – die gaf ik u even te
zien, u leest het in ‘Het Ontstaan van het Heelal’ en in ‘De Volkeren der
Aarde’ terug – hebt u de levenskern gezien van uzelf. Ik heb die splitsing op
een morgen tot stand gebracht en de ruimte aanvaard, het leven gevolgd op
aarde, waarna wij konden zien waar de mens zichzelf heeft gesplitst.
Wat heeft dit nu allemaal te betekenen voor het leven achter de kist, voor
uw astrale wereld? Ik ben niet van plan geweest om u op uw persoonlijkheid
te timmeren, daarvoor voelt de ruimte niets. Wanneer we fel bezielend op
die dingen ingingen, die problemen, was het alleen om u wakker te schudden. U hebt dat allemaal zelf in handen. En wanneer u die moeite getroost,
wanneer u daarvoor wilt vechten, vallen al die verkeerde gedachten voor de
maatschappij van u weg, terug in het niets. En daarvoor in de plaats komt
rein, zuiver, geestelijk-wetenschappelijk denken. U bent vrij van dogma, u
bent vrij van de kerk. Ik heb u de kerk laten zien, het protestantisme, Boeddha, u hebt Socrates gezien. We waren in het oude Egypte, nietwaar? We
hebben die ruimte beleefd. En nú hebt ge voor uzelf kunnen uitmaken wat
de meesters in uw handen hebben gelegd.
We gingen van Golgotha af en zagen moeras. We hebben moeten aanvaarden dat de mens die met ons meeging plotseling voor onze ogen oploste. En
nu kunt u de mens – uw vader, uw moeder – niet eens helpen. Is dat niet
verschrikkelijk? Is dat niet de smart van de mens die aanstonds vrijkomt
en in die ruimte staat? U bent in een ruimte, maar elke verkeerde gedachte
ontneemt u dat ruimtelijke licht, verduistert die zon die u zélf bent. En nu
hebt u te aanvaarden of ge waarlijk mens zijt zoals de God van al het leven u
geschapen heeft om Hem voor die ruimten te vertegenwoordigen.
Ik heb u de beelden, de fundamenten laten zien, waardoor ge aan een
machtig mooi leven kunt beginnen. Ik heb u de beelden gegeven om die in
u op te nemen, om ze te verstevigen, te vergeestelijken daarna. Het ligt aan
uzelf wat u doet. Wanneer u hebt gedacht dat we te dicht bij de aarde waren
– het is heel eenvoudig om u dat te vertellen en te verklaren – dan hebben
wij dat gedaan op de kracht en de wil van de meesters, omdat gij vanuit deze
maatschappij toch niet het sferengeluk kunt beleven en kunt aanvaarden,
omdat we weten hoe moeilijk dat is.
Ik liet u dit moeras zien om u daarop te doen afstemmen. Waarom? Om
voor uzelf uit te maken hoe verkeerd het nu is om deel te nemen aan die
340

maatschappij.
Ik heb u duidelijk moeten maken dat de taak die u doet u regelrecht verbindt met Gene Zijde, uw astrale wereld. En ik heb u verklaard en ontleed,
fundamenteel ruimtelijk een tempel opgebouwd, die u bént, die u aanstonds
zult zien wanneer gij het leven op aarde aanvaardt en beleeft, tot ontwikkeling voert, zoals God het in alles weer heeft gewild. En dan is het luísteren en
dan is het dénken. Nu begint ge in de harmonie te denken voor die ruimte.
Dat wil zeggen: een gedachte krijgt evolutie, die gedachte gaat dragen, die
wordt licht, die wordt bezieling en uiteindelijk liefde, waar het toch om gaat.
Een meester dáár is niet van plan – en kan dat ook niet doen – om u met
geweld in die sfeer te plaatsen, want dat is niet mogelijk. Dat hebt u zelf in
handen.
Het is ook niet eenvoudig om vanuit die wereld te praten, om erin te blijven, zelf daarin te leven en vanaf een voetstuk tot uw menselijk bewustzijn
te naderen, te komen, het één-zijn te ondergaan voor vader- en moederschap,
dat is niet eenvoudig. En toch weer heel eenvoudig indien u openstaat voor
het woord, voor die wet, voor die nieuwe, ruimtelijke, geestelijke gedachte.
En dat hebben wij allemaal moeten aanvaarden.
Wanneer ge ‘De Kringloop der Ziel’ hebt aangevoeld, dan kunt u een
strijd beleven op leven en dood. Ik hoop ook waarachtig dat u woensdag nog
... Ik zal er zijn, er zullen er meer zijn uit de sferen van licht, miljoenen zelfs,
om weer, nogmaals mijn leven te zien, vertolkt door een uwer, een adept. (Op
14 mei 1950 werd door de heer A. van Otterloo een voordracht gehouden
aan de hand van een door hem geschreven scenario op basis van het boek
‘De Kringloop der Ziel’. Volgens een handgeschreven lijstje was de eerste
opvoering op zondag 14 mei in plaats van de gebruikelijke lezing door Jozef
Rulof. De tweede uitvoering was gepland op dinsdag 20 juni, maar blijkens
deze tekst verzet naar woensdag 14 juni 1950.) Om u aan te tonen dat ge
door uw strijd, afbraak, vernietiging, in de maatschappij leren kunt wanneer
ge uw ogen opent, wanneer uw hart altijd openstaat om het goede in alles te
zien. En dan zijt ge nimmer in opstand.
In de sferen van licht, waarin we nu zijn – we hebben die wandeling gemaakt – staan we indien u de liefde bezit. Ik neem momenteel aan dat we
allemaal die liefde bezitten. Ge kunt voor uzelf uitmaken óf ge er zijt. Willen
we die wereld betreden, dan is er alleen harmonie in ons. We zijn blijmoedig, we wandelen daar, we hebben het gras onder onze voeten. We hebben
daar gezien dat daar de mens in het moeras leeft, tussen spleten, hun armen
uitsteken en schreeuwen: ‘Help mij, help mij!’ en wij kunnen niets doen. We
moeten die mensen achterlaten daar in die spleten. Het lijkt een oerwoud.
Veel erger is het, ze worden mismaakt en gekraakt en verkracht. De demonen
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... wat is een demon? U weet dat nog niet eens. Wat is een duivel, wat is een
satan? De verdierlijking leeft daar onder de aarde, want de mens heeft het
bewuste, aardse, stoffelijke ‘gaan’ verloren. De mens heeft niets meer. De
mens is opgelost in de afbraak.
Wat moeten wij doen?
Wij gaan verder om u het beeld te laten zien hoe dan eindelijk uw eerste
sfeer, uw astrale wereld is. Ook al hebt ge dat in de boeken beleefd, ook al
heeft meester Alcar u die beelden gegeven met André, daar staat ge nu voor
de reine klaarte van een ruimte, die uw wereld is.
Wanneer ge de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ hebt aangevoeld,
waar André zijn kind bezoekt, en dat de meester maar zo niet kan zeggen:
‘Kom, we gaan maar even en u neemt dat kind daar maar in uw handen,
het is úw kind’, dan heeft André reeds te aanvaarden dat dat zijn kind niet
meer is. Dat is een zelfstandigheid, een persoonlijkheid, dat is een bewustzijn waarmee hij niets te maken heeft. Want hij weet: ik heb zelf miljoenen
levens gehad als vader en moeder. Maar wat heeft André daar moeten doen?
Zichzelf verliezen. Hij ligt daar neer. Meester Alcar kan hem niet bereiken,
hij kan hem niet helpen. Hij kijkt. André weet nu – dat hebben wij u ook
geleerd – hoe te moeten handelen. Hij dorst, hij wil vooruit, hij wil de ruimte
overwinnen. Hij wil dienen, hij wil die taak ten opzichte van de meesters,
zijn ruimte, zijn sfeer, zijn leven verstoffelijken op aarde. Dus hij heeft zichzelf willen geven voor dit werk. En dat kan de mens doen voor vader- en
moederschap, voor leven, licht, ziel en geest. In uw maatschappij kunt ge elke
gedachte verstoffelijken en die voert u naar de geestelijke, bewuste graad; en
nu bent u harmonie.
Wanneer dat kind daar, die André, eindelijk gereed is, dan stoort hij in
niets.
De mens moet nu zorgen dat hij niet kan storen, want elke verkeerde gedachte, ingesteld op het leven van God, is nu een dolk in het menselijke
weefsel.
Vergelijk dit nu eens met de aarde. Ga even terug in gedachten naar uw
maatschappij, waarover wij hebben gesproken. En u voelt wel hoe moeilijk of
het wordt? Nee, hoe eenvoudig het eigenlijk is om, wanneer dat noodzakelijk
wordt, uw hoofd te buigen voor de waarheid, de werkelijkheid, want de werkelijkheid geeft u onmiddellijk die verruiming. Dat heb ik u aangetoond, dat
heb ik verklaard en ontleed door al die lezingen. André heeft het zijne gedaan
om u die avonden te schenken, om u die ontlading te bezorgen, die geestelijke ontspanning. En waarvoor hij zich gans en geheel wil geven, omdat hij
weet: ik moet mijn leven tot God terugvoeren. Ik moet de mens brengen tot
de astrale, geestelijke wereld, waar ik gelukkig zal zijn indien mijn broeder,
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mijn zuster, mijn vader en moeder naast mij leeft.
En geloof het nu – ik heb u een beeld gegeven van koningschap, keizerschap, ik gaf u een beeld van wetenschap, kunst en alles – wat bent u indien
u Rembrandt vertegenwoordigt in kunst en u hebt de liefde niet?
Christus zei: ‘Indien u de talen der wereld spreekt en u hebt geen liefde,
wie bent u?’
Nu, bewijs het dat de eerste sfeer niets anders is dan líéfde, maar ik heb
u het woordenboek laten zien, dus dat woordenboek is omgetoverd, is verruimd, is vergeestelijkt. Elk woord heeft nu harmonie en is liefde. Liefde,
liefde, liefde, liefde! Moeilijk, moeilijk. En toch ... de mens vraagt om liefde.
Ik heb u de boeddhistische kus laten beleven, de verdoemdheid, het laatste
oordeel. We gingen door de Bijbel, we zagen Mozes. We hebben de geboorte
van Christus gezien. Elk tafereel moest u kunnen zeggen: ja, dát is het. Dat
is de realiteit voor de ruimte, voor God, voor licht, leven en liefde. Dat is de
maan, de zon, het planetenstelsel, maar dat is uw geestelijke wereld tevens en
bovendien uw geluk, uw wandeling, uw wetenschap, uw vader- en moederzijn. En dáárin zult gij het wonder beleven, zeggen de meesters, komt er
vanuit de ruimte, vanuit het Al – en dat is de Christus – naar ons en staat ge
voor uw tweelingziel. Wat is nu de tweelingziel?
Wanneer we de eerste sfeer betreden als ruimte, dan moet er geen stoffelijke ballast bij ons zijn. Dan zijn we vrij van de maatschappij. Dan hebben we
maar één gevoel: die wereld op aarde – heb ik u verteld – behoort mij toe. De
wereld op aarde, de maatschappij, de Moeder Aarde, deze planeet moet door
mij gedragen worden. Nu gaat ge begrijpen waarvoor Christus is gestorven.
De mens – heb ik u verklaard – die ligt daar niet neer in zijn mooie bloemen, in zijn tuin, in zijn levenstuin. Hij speelt niet dag en nacht op zijn
levensharp. Elke klank door de goede daden verricht, verstoffelijkt en vergeestelijkt – begrijp het en aanvaard het – is nu een ornament van zijn tempel, een schilderij, een ruimte, een rustbed, een bloem, een plant. De vogelen
komen naar u toe en zingen. U leeft daar als een godheid. Elke verkeerde
gedachte van de maatschappij, het bezit, alles is van u weggevallen. Uw naam
bent u kwijt, u bent nu alleen leven. U vertegenwoordigt een levensgraad in
een ruimte, in een wereld die u toebehoort. En nu gaat ge weten, nu krijgt
ge die dorst, die brand in u, dat vuur, nu eerst weet ge waarvoor die Christus
daar uit dat Al naar de aarde kwam en zich daar heeft laten slaan. Ge maakt
deel uit van Zijn persoonlijkheid, Zijn licht, Zijn leven, Zijn liefde, Zijn vader- en moederschap. Ge begrijpt het en ge staat eerst aan de grens van een
wereld, die ge nu zult betreden en moet overwinnen. Door wat?
Ik heb u verklaard: nu ge nog op aarde zijt, is dit de mogelijkheid om een
bloem in uw handen te nemen, wat u nu doet. Door middel van dergelijke
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dingen, indien u ziet dat een mens zichzelf niet vergeet, indien u de luiheid,
de afbraak niet dient, dan kunt u hier op aarde duizenden mogelijkheden
in uw handen nemen en verstoffelijken, waarna er een geestelijk fundament
wordt gelegd. Houd er rekening mee en begrijp dit, dat elk mens voor zichzelf heeft te zorgen en elk mens moet waken om die geestelijke graad te
bereiken. Dat is de studie van Socrates.
Maar in de eerste sfeer, in deze wereld waarin u leeft, hébt u die gedachten.
U kunt aan die ontleding beginnen. U weet precies wanneer u kunt spreken,
kunt handelen en u hebt altijd, altijd het juiste woord om die verklaring te
geven. U dráágt dat leven. U bent geen stoornis meer. U bent één met die
oneindigheid, omdat u de kringloop der aarde hebt volbracht. U bent in alles
harmonie. U bent in alles begrijpend. U weet dat een meester het lagere –
heb ik u verklaard – niet kan steunen om het andere leven af te breken. En
u weet nu dat het spiritualisme op aarde een drekput is geworden. Daarvoor
schreven de meesters ‘Geestelijke Gaven’.
De meester uit de hoogste sferen kan een mens, een kind geen bescherming geven indien dat kind vernietigt. Indien dat kind het leven, het andere
leven van de moeder en de vader, van een ander volk, neerknalt, dan kan
geen geest, geen bewustzijn terugkeren om dat kind te helpen. Dat neemt u
niet, omdat het uw kind is, maar die moeder is ook het kind van God en die
moeder heeft liefde. En waarom moet haar kind afgemaakt worden? Om het
uwe te redden? Dat kan niet, dat bestaat ook niet, want we hebben een God
van rechtvaardigheid. U moet nu aanvaarden dat u verkeerd denkt en verkeerd voelt; díé wetten heeft God voor de mens en zijn bestaan, alle graden
voor dier, natuur, vooral de mens, niet geschapen.
Hier in de eerste sfeer, hier in deze astrale wereld bent u waarachtig. U
kunt ook nog stoffelijk denken. Maar u hebt hier Gerhard de koetsier gezien:
men maakt u vrij en los van de aarde. En dan is het in de eerste plaats: ‘Wilt
ge uw dood zien?’
Ik nam u terug naar een ‘kist’. Ik heb u verbonden met Frederik van Eeden. Ik kon u verbinden met een paus. Ik heb er drie ... ik mocht er drie naar
de sferen trekken, een Clementus. Tussen 13(00), 14(00) en 15(00) haalde ik
er drie over met meester Emschor tezamen en met anderen, om de priesters
te overtuigen dat het zó niet moet, niet om die levens af te maken. ‘Maar,
meneer, waarin leeft gij?’ vroegen wij ons af. Vond dit de maatschappij hard?
De maatschappij als godsdienst en dogma’s zegt zélf reeds: ‘Dat kan niet
waar zijn.’ De Bijbel verklaart het ook. Wij gingen er fel op in. Waarom? Om
dat voetstuk eventjes te laten trillen, meer niet. Die mensen, die dogma’s,
die moeten zelf zorgen om die geestelijke ruimte te krijgen. Wij komen daar
niet in, dat is gevaarlijk. Laten die mensen, laten die dogma’s, die sekten zelf
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zorgen om tot die geestelijke harmonie te komen. Ze behoeven ons niet te
aanvaarden en Christus niet te aanvaarden. Je kunt Hem wel bezoedelen –
dat moeten zíj weten – ééns staan zij voor die ruimtelijke, geestelijke rechtvaardigheid en ontvalt hen alles.
Ik heb u het beeld willen geven, hoe u eigenlijk in die astrale, geestelijke
wereld zult leven, wat u moet doen om uzelf af te stemmen op die levensbron. U bent vader en moeder en nu is de liefde voor de mens het één-zijn en
het contact, het is ook ... het zijn ook de Grote Vleugelen.
En nu komt vader daar, de man komt ... de moeder is er niet.
We hebben door de verschillende boeken aangetoond dat de mens weer
terug kan naar de aarde en dat de mens daar vader en moeder zal zijn. U bent
als man en vrouw ... U behoeft heus niet jaloers te zijn op het andere leven,
want ik zei u: we hebben de dierlijke tweelingziel, maar wij verlangen, wij
staan voor de geestelijke tweelingziel en dat is het leven dat door u is gebaard
en geschapen, en dat leven komt tot u terug.
Toen wij op aarde aan het verkeerde gingen denken, rukten wij onszelf uit
elkaar: de afstemming, het leven dus op de maan – wat ik u liet zien – uit
ons is geboren, waardoor nieuw leven kwam, op de maan ging dat verder.
Dat krijgt u wellicht later en dan zullen we die levens volgen. Precies op de
seconde zult u zien wanneer die levens uit elkaar gaan, omdat oorzaak en
gevolg opgebouwd wordt, de karmische wetten naar voren treden. Omdat we
daar het leven onbewust – het doet er niet toe – hebben vernietigd.
Maar nu gaan we terug vanaf de aarde, door de kringloop der aarde, door
de vele levens, door vader- en moederschap. We hebben al de volkeren der
aarde beleefd: we waren bij de Fransen, de Engelsen, de Amerikanen, overal.
Vanaf het oerwoud kwamen wij door die bewustwordingswetten en eindelijk
hadden wij die kringloop bereikt. En nu staan we voor de eerste sfeer. U bent
goed, u bent in alles harmonie. U wilt het beste en het goede, u bent bezield
om te dienen; u weet.
Ik heb u aangetoond hoe nu de doctor, de theoloog, de godgeleerde zichzelf moest verliezen; hij moet dat allemaal kwijt, dáárom gaf ik u die beelden.
Om de geestelijke wetenschap van God te vertegenwoordigen, moet hij nu
de Bijbel leren kennen. Nee, hij moet Christus leren kennen. En Christus
kent hij niet. Dat beeld, die lezing heb ik u gegeven. Ik hamerde er daarop,
heel de morgen bleef ik daarmee in verbinding, om u te laten zien wat goed
en wat verkeerd is.
U bent in deze wereld, in deze ruimte – de mens in zijn geestelijke, astrale
wereld – bent u alleen een levensgraad. U hebt uw naam – zei ik – verloren.
U hebt met de maatschappij niets meer te maken, u bent vrij, volkomen vrij.
U kunt elkaar nu zien. U kunt de moeder vertegenwoordigen, uw zuster, uw
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broeder. Zij komen en als u hen kent, als u deze levens kent, als u ze goed
voelt, dan neemt u ze in u op. Maar hier staan we reeds. Peil mij maar. Hier
staat, tussen ons en u in, tussen moeder en vader, tussen man en vrouw,
daarin, daartussen staat God, maar daartussenin staat Christus met de levensschaal van u, die weegt: wat wilt u? Hier wordt u gewogen, ruimtelijk,
kosmisch, goddelijk gewogen. En dat is nu het overgaan naar de eerste sfeer,
naar een hogere graad. U stapt over de drempel van een levenstuin, een tempel die u zelf bent.
Miljoenen mensen, mannen en vrouwen, hebben moeten aanvaarden dat
ze zichzelf niet hebben gezien, niet hebben kunnen vinden.
‘Ja’, zegt de meester, ‘dan is er nog iets in u, in haar, dat haar uit deze sfeer,
deze ruimte verwijdert.’
‘Maar behoort zij mij toe?’
Dan kan de meester kijken in haar en in zijn leven en zegt hij: ‘Nee, dat
leven behoort tot een ander. Die graad leeft dáár. Indien u mee wilt, dan
gaan we terug tot die bron, waar die twee mensen als cellen, als embryonaal
bewustzijn werden geschapen om de God van al het leven te vertegenwoordigen. Dan gaan we terug naar het oerwoud, dan moeten we terug naar de
maan om al die levenswetten te ondergaan, door licht en duisternis. Om
eindelijk op aarde te komen, de plaats te beleven waardoor gij uit elkaar zijt
gerukt.’
‘En waar is nu mijn ziel?’ Het is merkwaardig, wanneer ge voor dit enorme,
universele geluk staat, dan vraagt ge onmiddellijk: ‘Waar leeft mijn liefde?’
Waarvoor heeft God mens, man en vrouw, geschapen? Waarvoor dient
het leven, heb ik u verklaard en ontleed. Wat is liefde? Wat heeft betekenis
in deze maatschappij? Ik heb u een kroon op uw hoofd gezet. Ik heb u de
maatschappij laten zien. Maar wat ís maatschappij, wat zijn miljoenen indien
u geen gevoel, geen liefde bezit? Dan bent u arm. U kunt het niet kopen, u
moet het verdíénen.
De beelden die ik u gaf, brengen u naar de rechtvaardigheid, de waarachtigheid, de welwillendheid en de zelfstandigheid van de tweelingziel, man en
vrouw. Ik ga u thans niet verklaren in hoeveel werelden die tweelingzielen
leven die die astrale, geestelijke wereld tezamen moeten vertegenwoordigen,
want u kunt die liefde, dat geluk alleen niet op. U kunt het niet verwerken,
u bezwijkt nu in uw geluk.
‘Want hand in hand zult ge gaan’, zegt Christus en zei God, ‘door Mijn
werelden, die ge als tempels zult beleven. U bent wet en wet, want wanneer er
vader- en moederschap is geschapen, door u beleefd, dan zult ge het moederen het vaderschap tezamen moeten betreden, omdat ge door man en vrouw,
vader- en moederschap zijt geworden.’
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‘Hoe kan ik alleen moeder zijn wanneer de vader er niet is?’
‘Hoe kunt ge mij slaan, moeder, indien ik voor u waak, indien ik voor u
leef, indien ik u dienen wil? Hoe kunt ge mij snauwen en grauwen en afmaken?’
Dat leven, dat wezen kan de eerste sfeer, die geestelijke, astrale wereld niet
bereiken, niet betreden; dat leven stemt zich daar weer af. Indien deze twee
mensen nu tezamen die ruimte hebben te vertegenwoordigen, dan voelt u de
smart, de leegte reeds. Maar in deze sfeer is geen licht, ook al ziet de man, de
moeder dat hij dáár leeft; over duizend jaar komt hij immers. En nu stelt zij
zich op dat leven in. Jazeker, zij ziet.
Hij ziet dat de moeder daar nog niet denken wil. De moeder is nog nonchalant met haar ruimte, ze kent die ruimte niet. Ze weet niet dat ze aanstonds een reis kan maken met hem, die u miljoenen eeuwen en tijdperken
verbindt met God. U gaat tempel in en tempel uit. De harpen des hemels
verklanken uw gevoelsleven en dan kunt u zeggen: ‘Dat ben ík.’
Ja, u maakt een wandeling door de heilige, reine natuur. En daar is een
meester, een meesteres, een kind van God en bespeelt een levensharp en u
voelt dat u het zélf bent: dat ben ík. En daar hoort u dat uw ziel, de reine
moeder, daar wordt uitgebeeld. En dat bent u tezamen. En dan ziet u het
gewaad, de heilige straling van de ruimte tot en over u komen en dan is uw
leven verlicht. Er is alleen hartelijkheid en liefde, begrijpen. Hand in hand
gaat ge deze wetten beleven, zult ge deze wetten aanvaarden, de mens die nu
één is als man en vrouw, en dat zijn er weinigen. U kunt gerust aanvaarden:
u bent hier al. De maatschappij, het aardse leven heeft niets anders dan een
fundamenteel opbouwen; wat u vandaag toebehoort – heb ik u gezegd – dat
bent u morgen kwijt. Wij hebben in die levens gekeken, waarin de keizer
míjn ziel vertegenwoordigde en de bedelaar tot hem kwam en kon zeggen,
vanuit het oude Egypte: ‘Voor een tijd stond ik haar, mijn liefde, aan u af,
maar aanstonds behoort ze mij toe.’
Elk pak slaag dat u op aarde hebt gekregen, is nu een geestelijke bloem,
is een fundament, is een weg naar uw woning, uw tempel, indien u dat pak
slaag buigend en liefdevol hebt aanvaard en u zich kon afvragen: ‘Ja, het was
voor mij ten goede.’ We spreken niet eens wat u hebt gedaan voor Christus.
Indien u in liefde leeft – ik zal het u bewijzen – indien u in liefde leeft en
in harmonie het leven volbrengt, dus met elkeen in de maatschappij liefdevol, buigend het leven beléven wil, het woord reine, harmonische wetten
en klanken vertolkt, dan behoeft u nog niets te doen. Want Christus hééft
niet gewild dat ge zult vechten en strijden, dat ge u moet ophangen en moet
laten brandstapelen voor Zijn leven. God heeft de mens geschapen naar Zijn
beeld, God gaf de mens ruimte en geluk, een wereld van gedachten en dat
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alles is líéfde. God gaf u geen narigheid, geen strijd, geen ziekten te beleven;
God gaf u alleen Zijn wetenschap, Zijn ziel, Zijn geest, Zijn licht. Waarom
zoudt ge u hier op aarde afbeulen?
‘Maar wanneer we gelukkig zijn’, zegt de meester aan Gene Zijde, ‘en wij
ontmoeten een broeder en die weet de weg niet waarheen, zou ik dan mijn
mond moeten houden?’
Zodoende vindt u de geleerde terug, vindt u de meester terug op aarde,
begon Socrates, begon Plato, Aristoteles, Pythagoras, kwam het oude Egypte
tot bewustwording, zijn de tempels geboren, om dat vader- en moederschap
tot de ruimtelijke harmonische liefde te voeren en het nu te ondergaan.
De tijd van voorbereiding die u aanstonds in de sferen van licht, in uw
astrale wereld beleeft en ondergaat, is niet anders dan dat u hebt te wachten
totdat hij of haar, zij of hem komen en gereed zijn. Wie nu het geluk bezit –
voelt u, dit is het nu – wie nu het geluk bezit op aarde in harmonie te kunnen
leven met twee wezens, met één leven en dat leven volgt u, dat zit naast u
en dat wil ook vooruit, dat dorst, dat leven heeft honger naar wijsheid, dát
mensje, dít leven, deze man en vrouw, dat zijn de universele gelukkigen voor
het leven in de astrale wereld. Ik kan u door duizenden voorbeelden aantonen dat de tweelingziel op aarde, de man en de vrouw die elkaar hebben
begrepen, ook al waren zij nog niet in die afstemming, dat wil zeggen ook al
behoorden zij elkaar niet toe – het is duidelijk dat zij háár ziel zal zien daar
en hij daar. Maar de rijke vriendschap en opbouw van die persoonlijkheid
bracht hun reeds in harmonie, zodat de wetten naar voren traden, zo scherp
en waarachtig dat het ene leven het andere uit de stof trok, dat de man ging
nu en de moeder kon zeggen: ‘Over veertien dagen ben ik bij u.’ Jazeker.
De mens zal zijn leven ontvangen indien u liefde bezit. En de mens zal zeggen: ‘Ik zal u laten sterven, want gij zijt té ver gegaan, té hoog gekomen in
de waarachtigheid, in de liefde, in het buigen en in het dienen, zodat deze
verschrikkelijke afbrekende maatschappij uw leven niet meer zal slaan.’ Nu
hebben wij gezien dat de vader de moeder na enkele uren optrok en de moeder stierf. ‘Ja’, zegt ze, ‘vader, ik kom.’ Dat hebben de mensen verdiend. Dat
kunt u verdienen. Opdat uw leven zal spreken? Nee, omdat gij de wetten van
God harmonisch hebt aanvaard en dat is nu de astrale wereld.
Ik sta weer voor duizenden werelden, wegen voor de mensen, paden die ik
kan volgen. Want elk mens, man en vrouw, dit één-zijn bouwt voor mij op
een wereld, eigenlijk een chaos. Want elk pad is een wet, is een levensgraad,
is bewustzijn, is harmonie, is liefde, is vader- en moederschap.
De één – zeg ik – heeft het, een ander heeft het niet. Nu kunnen we
weer boeken gaan schrijven. Er zijn moeders die hebben geen vader, geen
moederschap, ze zijn niet gehuwd, willen moeder zijn. Waarom? ‘Waarom
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ben ik niet in die genade gekomen om moeder te zijn? Waarom heb ik die
liefde niet beleefd?’ U voelt wel, de moeder die nu alleen blijft, de vrouw, de
moeder op aarde die dat geluk niet heeft ontvangen: ‘Is er daar iemand die
mij verwacht?’
Mijn lieve kinderen, laat ik u zeggen dat er miljoenen kunnen zijn die u
dan opwachten, want uw zíél kan dáár zijn. Gij zijt teruggekeerd naar de
aarde om moeder te worden, problemen en wetten en levensgraden voor de
tweelingziel. Aanstonds komt ge dáár en dan bewijst het dat gij geen moederschap zult beleven, maar dat ge alleen het moederlijke organisme in u
zult dragen – ín u zult dragen, niet uiterlijk, maar innerlijk – opdat hij u als
moeder zal ontvangen.
En nu begint het. Waarom hebt ge ‘De Grebbelinie’ gekregen? Wanneer
we al die beelden voor het vader- en moederschap en de tweelingliefde en
voor de astrale wereld zouden ontleden, dan moesten wij honderd boeken
schrijven voor uw bewustzijn. Hier en daar kunnen we slechts ingrijpen om
u een beeld te schenken. En dan denkende in u op te nemen: ja, zó komt het,
wanneer ik in harmonie ben, wanneer ik mijn best doe, wanneer ik hartelijk
ben en begrijpend, wanneer ik me niet vergrijp aan het leven, wanneer ik alleen maar liefde wil zijn, dán staat achter de kist ook die liefde, die wet, die
wereld voor mij open. En dat is nu de astrale, geestelijke wereld.
U ziet het, wanneer we miljoenen mensen als man en vrouw bij elkaar
zien, dan zijn dit miljoenen verschillende levensgraden voor de mens, dat
zijn miljoenen verschillende werelden. Welk één-zijn, wie als man en vrouw
kan nu binnentreden en de eerste sfeer aanvaarden? Is uw tempel gereed? Nu
gaan we beginnen.
Het licht vanuit de ruimte straalt u toe; uw woning is gereed, want u bent
het zelf. Hebt u de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ gelezen, waarin en
waardoor meester Alcar aan André verklaart: ‘Kijk, hoe ontstaat mijn woning? In slechts enkele seconden breek ik mijn woning af. In een miljoenste
seconde vertegenwoordig ik mijzelf in de duisternis. Ik behoef geen duisternis te betreden in een lichtend gewaad, dan daal ik af in die afbraak en wórd
het; maar ik blijf mezelf.’
Nu zitten we hier en nu ziet u: u neemt plaats, u gaat denken. U zit in de
natuur, u bent één met de kinderen van God. U ziet de mens daar, u weet:
elkeen heeft u lief. U kunt gaan naar uw man, naar uw moeder, uw vader,
maar al dit leven, die miljoenen mensen, die kinderen behoren u toe. U zit
neer en langzaamaan bouwt zich uw huis, uw tempel op.
Hebt ge aan kunst gedaan? André gaf u een beeld van kunst deze week en
dat woord ging regelrecht naar de zevende sfeer. En toen kwam er afbraak.
Miljoenen mensen in de ruimte keken. Hoe is het mogelijk?! Maar dat is de
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méns.
Hebt ge dan niet begrepen dat wanneer ge de kunst als realiteit verknoeit,
gij tevens uw persoonlijkheid en het bewustzijn van de ruimte bezoedelt? Is
uw expressionistische gevoel rein en betekenisvol ten opzichte van het leven
dat door God is geschapen? Natuurlijk, rechtvaardig, rein als een schone
gestalte, bezield door rein, ruimtelijk, goddelijk moeder- en vaderschap? De
mens verbeeldt zich kunst te wrochten op aarde en vergrijpt zich aan het natuurproduct, want het kind van God wordt nu verkracht. Dát was de les van
André. En dan wordt de mens boos. We hebben onze ogen dichtgedaan, de
sferen sloten zich voor deze persoonlijkheden. Indien ge niet kunt begrijpen:
wij zijn niet in staat om ook maar íéts in uw leven om te roeren, u af te nemen, indien wij daar niets hogers voor in de plaats kunnen zetten. Dat heeft
God niet gekund, dat heeft de Messias niet gedaan, dat doet geen rechtvaardigheid, geen harmonie. Indien u dat niet begrijpt: u ziet daar de sferen van
licht en u ziet daarnaast de duisternis, elk verkeerd woord, uw opstand, uw
afbreken. U gaat eerst denken: menen wij dit allemaal? Wat is goed en wat
is verkeerd? En wanneer u dat niet kunt begrijpen, nu we hier staan in de
sferen, dan zegt de meester: ‘Wacht even.’ U moet nu leren te zwijgen, alleen
de meester zal spreken, de ruimte zal het u zeggen. Uw onmetelijkheid, de
astrale wereld is harmonie en zal u vragen: opent u uzelf, nu is het mogelijk.
Anders zit u neer en bouwt u aan uw huis. Laat u eens zien wat u bezit! En
dan zet – zoals ik u het beeld zo-even gaf en waarop ik doorga – zet de mens
zich neer, slaapt in, legt zich neer of zit gearmd als een Boeddha en wacht af,
maar straalt uit.
Nu moet u de verschillende woningen als tempels eens zien. Er zijn mensen in deze wereld, die bezitten een tempel. Die wonen daar in de bergen.
U hebt bergen, u hebt wateren, alles is er. Moeder Water – dat leest u aanstonds in ‘De Kosmologie’ – heeft haar vertegenwoordiging ook in de sferen
van licht. Zij leeft daar en is kristalhelder en zuiver. Het modderachtige,
het duistere, de graad van Moeder Aarde heeft ze afgelegd. In het Al is zij
weerspiegelend, maar ook in de eerste sfeer. Wanneer ze tot André spreekt in
‘De Kosmologie’: ‘André, zie je mij?’ en ge voelt uw eigen karakter, dan is dat
universele waarheid.
U voelt wel hoe mooi de mens wordt in zijn denken en voelen, indien u
de geestelijke waarachtigheid wilt beleven en kunt aanvaarden hoe mooi,
hoe machtig mooi de moeder is, hoe heilig haar levensgang, haar wandeling,
haar voetstap. En krijgt ge nu een hand, een kus, dan vertegenwoordigt haar
kus zichzelf hier in haar schoon gewaad, haar tempel. En dan ziet ge de uitstraling van die muren als geestelijke, ruimtelijke substantie tot u komen en
voert u nu tot het heilige ogenblik voor de ruimtelijke ontwaking: de univer350

sele moederlijke en vaderlijke kus ... Zó ... Dan de heilige eerbied om de vader
en de moeder te zien neerliggen en knielen. Nú kunt ge bidden.
En nu zegt Christus vanuit het Al tot uw leven, tot al deze miljoenen kinderen: ‘Bid niet meer. Gij hebt Mij verdiend. Nee, ge zijt het zelf.’
Ziet u. Wat u bent, wat u doet, wat u vertegenwoordigt, dat ziet u nu, alles
wat u hebt gedaan. U doet niets voor een ander, u bent dat zélf, u bent dat
altijd weer zelf. Niemand kan u iets afnemen, dat leert u nu, dat zult ge aanschouwen. Zij stralen u tegemoet, dat hebt gij verdíénd. Kijk, ze gaan leven,
elke karaktertrek spreekt nu en is een ruimte, is een beeld, is een schilderij,
is een harp, is een bloem, is een vogel, is een mens, is een karaktertrek, maar
is de kus ...
Wanneer betreedt ge nu de universele liefde voor u en uw ziel? Wie behoort u toe en wat? ‘Welk leven is van mij?’ Wat zegt het, wanneer ge uw
eigen wereld en ruimte zult zien en kunt aanvaarden, kunt aan uw hart drukken als vader en moeder?
Er is geen onrechtvaardigheid. Hier op aarde hebt ge elkaar maar tijdelijk.
Want wilt ge de ruimte, wilt ge Christus, wilt ge nu de sferen van licht vertellen dat dit leven juist van u is? Jazeker, hier zijn er onder u, er zijn mensen
die het geluk reeds bezitten – ook al kennen zij het niet – zij gaan één weg.
En wie nu denken en voelen kan, een droom, een ruimte kan beleven tijdens
de slaap, het neerliggen hand in hand, die voelt de zachte druk van het menselijke hart. En die is ruimtelijk diep, bewust dragend, voelend, dienend,
liefdevol.
Dan is er geen ‘nee’ meer, dan is alles ‘ja’ en begrijpen. Dan is er geen haat
meer, er zijn geen verkeerde gedachten meer; alles wordt aanvaard. Er is geen
verkeerd-zijn, er is geen verkeerd-begrijpen; alles is harmonie.
Ik heb gehamerd op uw levens, op uw persoonlijkheden om u te laten
voelen dat u door één woord uw ganse dag verduistert. En dan gaat de mens
... De mens stelt vragen, de mens wil lezen, de mens leert boeken in zich
opnemen. De mens kan zomaar vertellen dat de maan dood is en dat we
daar zijn geboren, maar wat zegt die wijsheid en die ruimte allemaal, indien
we vandaag weer beginnen om het leven te kraken? Indien we zeggen: ‘Gá’?
Vanuit de sferen te denken naar de aarde om u die liefde te laten voelen,
dan schrei ik mijzelf leeg en schreit de ruimte zich leeg, en dat doen wij niet.
Maar door die verre klanken, dat één-zijn, dat begrijpen, dat doorzetten om
u op te trekken in uw eigen godheid, is het dat u gestalte geeft achter de kist.
Dan zijt ge naakt, maar schoon en draagt ge waarlijk een gewaad en zijn er
geen gaatjes in. Nee, u moet de moeder eens zien. Op tachtigjarige leeftijd
wordt zij een verschijning van vijfentwintig jaar.
Toen moeder Crisje – u krijgt aanstonds ‘Jeus van moeder Crisje’, draag
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het aan uw hart en schenk het aan uw leven – toen Crisje tijdens de oorlog,
voordat de oorlog eindigde, haar hemelvaart kon beleven, liet meester Alcar
hem uittreden en stond hij voor zijn eigen moeder, als kind en als meester. De Lange Hendrik staat daarginds ... daarginds. André zit aan een tafel
in die januari-uren en hij ziet daarginds de Lange Hendrik. Meester Alcar
komt met Crisje. Crisje staat daar, André kijkt in haar ogen. Hij vraagt niet:
waarom zijt ge gekomen, mijn moeder? Is het uur van bewustwording, het
bréken van uzelf, is dat bewust en hebt ge dat in handen?
Hij is aan het werk. Ik ben één met André. Hij kijkt even zijn moeder, zijn
reine Crisje in de ogen en nu kan Crisje even wachten. De zin maken wij
af. Crisje mag zien hoe we schrijven, hoe we de ruimte vertolken, hoe we de
wetten ontleden van God, voor onszelf, voor de mens, voor de maatschappij,
wat het Koninkrijk Gods zal zijn over zoveel tijd. En wanneer we dan klaar
zijn, dan zegt meester Alcar: ‘Laat hem vrij en laat hij zijn Crisje, zijn leven
beleven.’
Direct wat André doet is: hij stapt en daalt in Jeus af en spreekt met haar
het reine, machtige, mooie dialect. Hij is André-Dectar, ruimtelijk bewust,
heeft de Grote Vleugelen ontvangen en daalt in z’n moeder af en geeft haar
zijn ruimtelijke persoonlijkheid en legt een wereld van bloemen in haar handen, die Crisje niet eens kan dragen. Wat zal er nu geschieden? Dat kunt u
aanstonds aanvaarden en beleven indien u dat wilt.
De Lange staat daarginds, hij heeft niet het recht, hij heeft die persoonlijkheid nog niet om hier tussen deze twee levens binnen te komen, binnen te
stappen, om te buigen en blij te zijn: ‘Oh Jeus, ik ben er ook.’ De Lange heeft
dat nog niet verdiend. Nu staan we hier, ziet Jeus, omdat de Lange ... U leest
het, in het eerste deel maak ik u duidelijk dat de Lange weer verkeerd denkt
en het rammelaartje onder zijn voeten kapot trapt. ‘Is dat alles wat ge kunt?’
vraag ik aan de Lange. ‘Waarom hebt ge niet even de gevoelens van Crisje
kunnen aanvaarden? U denkt weer: ach, die onzin. Ik wil met die onzin niet
te maken hebben. Ik ben ... mijn kwartet, mijn viool, ík ben het.’
En Crisje, die het voorhof, die het voorhof van Christus heeft beleefd, die
met Jeus uittrad, moet zich afsluiten omdat de Lange haar niet aanvaardt.
Hij kan niet even kind zijn en in de sferen van licht zijn we kinderen. ‘Nee’,
zegt de Lange, ‘laat me niet lachen.’
Maar het gáán tijdens dit ogenblik, als u dat aanstonds leest ... dan krijgt
u daarna het tweede deel te zien en dan krijgt u het derde te beleven. En
dan voert ge uzelf door de vader van Jeus, de Lange Hendrik, naar zijn kosmologie. Op aarde: ‘Huh, ge zou tege mie’n praote. Gao weg, met oe lange
gezicht.’
Ja, stuur de mens maar weg en sla het kind. Niet om dit kind, maar de
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grote, de volwassen persoonlijkheid wil immers met dit ijdele getuit niet te
maken hebben en zegt: ‘Ga weg met uw gezanik, wat heb ik ermee te maken?’ – maar hier werd Golgotha beleefd ... De Lange ziet niets anders dan
chagrijn, afbraak, dat stoort hem in de morgen. En dan kan Jeus vertrekken.
Maar Crisje voelt hoe dat kind lijdt. En ik had de Lange aanstonds, op dit
ogenblik kunnen vertellen, ik had het kunnen uitschreeuwen: ‘Lange, over
vijftig jaar’ – wat is vijftig jaar? – ‘dan staat ge op de drempel van deze tempel
en kunt ge niet binnenkomen.’
En daar staat nu de Lange in 1945, januari. Hij brengt Crisje naar Jeus,
André-Dectar, hij moet daar staan als een bedelaar of Jeus hem niet kan
aanvaarden, want hij weet: zijn kind is nu een meester.
En het kind, het vader- en moederschap, wordt meester. U stijgt boven de
afbraak uit. U vertegenwoordigt dat meesterschap indien u de liefde daaraan
vastlegt. Daar staat de Lange Hendrik. Jeus kijkt hem niet aan, als AndréDectar doet hij dat niet. De Lange zal vóélen waar het om gaat. Elk woord
is nu een ruimte, is een wet, vertegenwoordigt een fundament van de astrale
wereld waarin ze leven, want aanstonds zal hij uittreden om met Crisje die
hemelvaart te ondergaan. Dat kan de Lange nu niet meemaken, dat is niet
voor hem, hij heeft er niet voor gedacht.
Ja, in die sferen ... in dertig jaar krijgt u die ruimte niet. Wat u hier in
slechts één seconde u eigen kunt maken, daarvoor hebt ge in de astrale wereld duizenden eeuwen voor te vechten en te lijden. Hier kunt ge het doen
met een taak, met een woord. Dáár hebt ge het woord niet. Daar hebt ge
níéts. Ge moet u eerst dat gevoel eigen maken.
Crisje vraagt naar een kruisje, maar de Lange ... het komt niet in hem op
om haar een kruisje te geven. Want een kruisje is líéfde.
Lees en beleef dit werk, dan ziet ge daar de Lange staan. Maar dan ziet ge
u aanstonds in de sferen van licht, in uw astrale wereld en dan kunt ge zeggen: ‘Ja, waarachtig.’
‘Vader, waarom hebt ge mij als kind ... Ik ben geen kind, de mens heeft
miljoenen levens achter zich wanneer de ziel op aarde in de moeder wordt
geboren. Waarom hebt ge mij niet ruimtelijk, liefdevol, geestelijk willen aanvaarden? Dan had u naast Crisje gestaan en hadden we met zijn drieën die
reis, dat kosmische geluk kunnen beleven. Want we gaan terug tot het sterven van mijn moeder.’
Maar de Lange kan niet mee; André laat hem staan. Hij gaat met Crisje
en neemt haar hand. En naast hem, ja, daarginds in de verte, is de meester,
is meester Alcar en zijn de hogeren, die zich niet eens met deze levens willen verbinden, omdat ze die levens het ruimtelijke geluk, die eenheid willen
schenken. Dat is van Jeus en Crisje. En dat is uw liefde als man en vrouw, als
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tweelingzielen van één kleur.
Dorst u? Verlangt u ook naar geestelijke ontwikkeling? Of hebt u dit nog
niet nodig?, heb ik u gevraagd. ‘Ik zal aanstonds het wel zien.’ Dan staat u
daar, in die en die tijd achter de kist, achter die sluier. Dat is een dikke muur.
U komt er niet doorheen, want u moet dat gebouw, die vreselijke, universele,
onmetelijke omrastering moet u weer afbreken. Zelf. En daar is de Lange
nog niet aan begonnen.
U voelt wel waar het om gaat, wat ik u gaf in de morgens dat we één waren.
En de één gebukt en gedrukt naar huis ging, maar even later: ‘Nou, wat kan
mij het schelen? Ik ben hier nog heerlijk.’ Maar dan staat ge dáár met die
afbraak, met dat niet-willen en dan kunt ge niet verder.
Jeus neemt Crisje in zijn hand – als André – en zegt niets, maar ze maken
zich vrij van de aarde. Hij kan zeggen tegen Crisje: ‘Kijk, moeder, daar leeft
de aarde en aanstonds gaan we naar ’s-Heerenberg. Ik wil uw dood, uw sterven beleven. Ik heb het beleefd. Maar nu zullen we één zijn, want ik moet
mij losmaken van uw persoonlijkheid.’ En dan durft Crisje niets te zeggen,
want zij ziet haar meester.
‘Praot plat’, zegt Jeus, ‘want ik ben weer uw kind.’ En dan gaan moeder en
kind – zoals u aanstonds zult lezen in ‘Jeus van moeder Crisje’ – dan gaan
ze beiden weer en maken een vaart – bezitten de Grote Vleugelen, de sferen
van licht staan open – regelrecht naar de derde sfeer. En indien Crisje wil,
zou ze de zesde en zevende hemel kunnen beleven, zo diep en zo rein was
haar liefde ... zó altijd ruimtelijk, vol en bewust kon zij de mens opvangen,
iedere gedachte.
Wat doet gij?
André voert haar regelrecht naar de eerste sfeer en daar gaan ze wandelen.
Crisje wordt jonger en jonger en eindelijk draagt ze die mooie sandaaltjes,
dat mooie blauwe gewaad en op haar borst straalt de Messias, in een rein
licht vertolkt.
Hij kijkt ... ‘Moeder, wat ben je mooi.’
Crisje schreit. Hij schreit van geluk.
‘Moeder, wat ben je mooi. Wat ben ik blij dat je zo goed, zo rein, zo zuiver
was. Wat ben ik God dankbaar dat ik je kan ontvangen. Eeuwig zijn we één,
eeuwig hebben we die liefde. Maar ik zal mijn werk afmaken, ik zal u bewijzen dat ik André-Dectar ben en toch uw kind. Want hierna zijt ge mijn kind
en ben ik uw vader en moeder. Kijk in deze ruimte.’
Spoedig gaat hij, door het gevoel van meester Alcar, naar de eerste sfeer.
Hij neemt de wandeling en volgt de weg die hij met meester Alcar heeft
beleefd. De vogels komen tot hem. Hij legt de bloemen van zijn wijsheid,
zijn leven, zijn persoonlijkheid in haar handen. Hij kan zeggen: ‘Kijk, Crisje,
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kijk, moeder, kijk, leven, alles wat ge hier ziet, behoort mij toe, heb ik voor
uw leven verdiend, want ik heb u rein lief.’
Ja, dan straalt alles. Dan kan dat kind omhoogkijken en dan zegt de
Christus: ‘Ik leef in u.’
Crisje gaat daar met mooie blonde haren, lijkt vijfentwintig jaar, draagt
een gewaad dat zichzelf draagt en vertolkt. Haar mooie gewaad straalt uit als
het universum dat heeft gekund, waardoor de mens is geschapen. Want elke
gedachte van Crisje is een ruimte, is een universum, is een planeet, is een zon,
is een bloem, is een plant, is een dier; is licht, leven en liefde.
En wanneer ze nu komen in de eerste sfeer, op de plaats waar Crisje zal
rusten – daar heeft ze reeds gerust – en zij éven het contact beleeft met die
sfeer, haar astrale wereld en André ziet dat zij de tweede en de derde sfeer kan
beleven ... maar omdat ze zich eerst los zal maken van de aarde, dan zegt de
meester, háár kind: ‘Kom, mijn moeder, we gaan terug naar het ogenblik van
uw sterven, uw vrijkomen op aarde.’
En als u dat aanstonds leest in ‘De Kosmologie’, dan hebt u nu het beeld:
waarlijk, daar wandelen ze.
Crisje kijkt rond, ze houdt haar Jeus vast. En dat is voor u als man en
vrouw, dat is het vader- en moederschap; nú moeder en kind. Maar met universeel één-zijn houdt zij de hand vast van haar kind en meester en dan gaan
zij, trekken zij regelrecht de Grintweg op en dalen af in het huisje 318. Ze
komen in de keuken, met ruimtelijk denken en voelen, ze zijn vrij van de stof.
Crisje ziet dat ze geest is, dat ze ziel en leven vertolkt. De Lange is er niet, de
Lange kan dit niet meemaken. Hij is er niet, hij moet het nog verdienen. Dit
hebben zij opgebouwd. Ja, eens zal Jeus het haar bewijzen dat hij de kosmologie onder zijn hart draagt, maar dat hij dat voor haar heeft opgebouwd, en
zij weer voor hem, en moedertje Crisje weer voor duizenden andere levens,
want zij heeft lief.
Daar gaan ze ... Het sterven van de Lange interesseert hen nu niet eens.
Ze kunnen daarin terugkijken, maar André zegt: ‘Dat is voorbij, dat ís het
niet. Elke gedachte die we nu beleven, behoort u toe, mijn moeder, en daarin
zullen wij één zijn.’
En nu ziet André dat twee dagen voor haar overgang, voor haar loskomen
en vrijkomen, het beëindigen van de kringloop der ziel, is Crisje reeds universeel, geestelijk opgetrokken en vrijgekomen van haar stoffelijk denken en
voelen. Dit is een mooie dood. Ze gaat naar de mensen en spreekt met de
mensen: ‘Ja’, zegt ze, ‘er kan zoveel gebeuren. Vandaag leven we nog. U ziet:
we leven in oorlog.’
Ze praat zó vanuit de ruimte, want ze voelt: er gebeurt iets. Ik ga weg,
denkt ze, en dan wil ik toch nog even afscheid nemen van mijn vrienden.
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En nu ziet Jeus, als André, dat ze naar links en naar rechts gaat en overal de
mensen, twee dagen voordat ze sterven gaat, bezoekt en zegt: ‘Goedendag,
tot straks.’ Haar gelaat straalt, de mensen vragen zich af ... Ja, iedereen loopt
als een skelet op aarde, maar haar innerlijk leven, haar ruimte, haar grote
hart ligt op haar gelaat, zij ziet eruit als een geestelijke schoonheid. De mensen nemen afscheid en dan legt ze zich neer, ziet Jeus. Hij staat daar, naast
zijn Crisje. Hij kijkt, hij staat in de houding. Hij beleeft het daar en kijkt, hij
ziet hoe zijn moedertje afscheid neemt van de aarde. De man die daar leeft,
vraagt: ‘Wat is er? Ben je moe?’ ‘Nee, ik ben niet moe.’ ‘Heb je iets nodig?’
‘Nee, laat mij maar rustig liggen. Ik heb niets nodig.’
Heeft dat leven haar begrepen in het leed? Hebt ge nimmer gehoord dat
een mens ging sterven toen de moeder éven de deur uitrende om de dokter
te roepen?
De mooie klanken, het reine bezit, de liefde, de harmonie voor de ruimte
wilde niet gestoord zijn voor dit bewustzijn en stuurde die moeder of die
vader weg, de deur uit om een dokter te roepen, om hulp te roepen, zodat de
mens – de man of de moeder – deze harmonie, deze ziel natuurlijk en rein en
rustig zal sterven. Want die harmonie zei: ‘Nu hebben wij uw gekraak, uw
afbraak, uw huilen, uw schreien, uw beven, uw rillen en ... en vergeten niet
meer nodig. We gaan stiekem weg. In deze strijd ben ik alleen.’
En nu ziet Jeus daar dat dat andere kind dat daar leeft links en rechts door
dat huis loopt, want – hij kan een kopje koffie zetten – de mens is zichzelf
kwijt en hij kan niet meer eten. De zalige, reine hulp ligt daar en heeft niets
meer nodig. ‘Kan ik iets doen?’ ‘Nee.’ ‘Kunnen we niet praten?’ Hoe moet
Crisje praten met een mens die haar niet begrepen heeft, een mens die haar
niet voelt? Een mens die van God en Christus – jazeker, dit leven ging naar
de kerk – maar van de mystieke heiligheid, het reine één-zijn met alles, de
hartelijkheid met het leven niets heeft begrepen. Altijd maar afbraak.
Nu heeft zij dit leven niet nodig, de bewuste mens heeft niemand nodig.
Alleen de onbewuste, de armoedige, de schreeuwende, de hulpbehoevende
roept: ‘Help, help, help! Ik geloof dat Magere Hein er is.’
‘Ha ha ha ha’, zegt Magere Hein, ‘daar heb je er weer één die schreeuwt,
die me niet kent.’
Jeus van moeder Crisje slaat Magere Hein de kroon van zijn hoofd. Hij
haalt de pareltjes van zijn kroon en van zijn jas, zijn boordje af om er een
kransje, een vlechtje van te maken voor zijn zuster Miets, voor al het leven
van God, voor Crisje. Hij zegt: ‘Moeder Crisje, mijn moeder, ik heb Magere
Hein al zijn paarlen ontnomen om je een geestelijk kruisje te geven op je
hart. Dat heb ík verdiend, Crisje.’
En nu ziet hij daar hoe nu het leven kon zijn en hoe het moest zijn, maar
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wat het niet is geworden. Daar loopt een mens, rent heen en weer en: ja, wie
kan er nu koken? Men denkt aan eten en drinken. Als alles goed is, als de
mens daar leeft en u wordt verzorgd, dan hebben ze geen geluk; dan trekken
ze de boel van tafel af en slingeren het door de keuken, maken afbraak en
bezoedeling en gaan naar een kerk en bidden. Maar God en Christus kennen ze niet.
En nu, er komt een tijd dat de mens alleen is.
En God in de hemelen, Christus, die Zijn Crisje kent, die telkens en telkens tot dit leven sprak, zei: ‘En nu zul je rustig kunnen sterven, Mijn kind.
Je zult alleen zijn. Ik zal dit leven niet angstig maken. Ik zal het de deur niet
uitjagen, maar ge zult rustig kunnen sterven.’
En de dag gaat voorbij. Crisje ligt daar, ziet Jeus. De nacht komt, ze zegt
niets, ze weet: het gaat gebeuren. Ze stuurt haar mooie gedachten naar Den
Haag, naar hem, naar Jeus, de anderen kunnen haar niet voelen. Ja, er zijn er
... er zijn er enkelen die denken: wat is er met moeder, wat is er met moeder?
Er gebeurt iets daar. Het is de kleine Teun die voelt dat Crisje sterft. Hebben
de anderen het gevoeld, geweten? Waren ze één met dit leven, dat ze konden
ondergaan dat er een ruimtelijke vlucht zou ontstaan?
Crisje ligt daar. De dag, de nacht komt, nu nog de dag. En in de morgen,
in deze avond, wanneer de zon daalt, zal zij zich vrijmaken van haar lichaam.
Ze ligt, denkt, weet dat ze aanstonds zal gaan en bidt ... De Lange en Miets
zijn er ook. Miets verbindt zich met de moeder. Ze ziet Miets.
‘Moeder, zo meteen bú giij biij ons’, en dat verstaat Crisje. Ze behoeven
haar geen Frans, Duits en Engels te schenken om deze woorden te vertolken,
want dat neemt dit hart niet meer in zich op. Het is het machtige, prachtige,
heilige dialect, het is het gevoelsleven dat zichzelf verstoffelijkt in een taal
van deze wereld, die woordelijk wordt begrepen en verstaan en daarna wordt
aanvaard. Ja, ze zijn er, wij zijn er ook, de meester is er, ik ben er. Ik mocht
mee met mijn meester Alcar om die heiligheid van Crisje, dit mooie sterfbed
te ondergaan, zoals ik slechts zelden mocht beleven.
Wij zijn nu met Jeus bezig om te schrijven, hij schrijft. We zijn bezig met
‘De Kosmologie’. Er is geen stoornis, want hij heeft reeds voor enkele maanden terug ... U voelt, dit sterven heeft hij beleefd dáár en hij heeft het nú van
Gene Zijde beleefd. Hij heeft daar gevoeld en afscheid genomen van haar.
‘Er komt straks duisternis en licht en dan zijn we afgesloten, mijn Crisje.
En dan zullen we elkaar niet meer terugzien, kan ik niets meer voor je doen.
Nu sta je op eigen benen.’
Dit sterven hier is het vrijkomen, is het beëindigen van de kringloop
der aarde, om de astrale, geestelijke wereld te betreden. Maar wie ziet deze
schoonheid van denken en voelen? Had dit kind ... Was dit kind nu open
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om te praten?
Er liggen miljoenen mensen op aarde, ziek. Ze weten dat ze aanstonds
moeten sterven, maar praat me niet van een hiernamaals, praat me niet van
een dood. Mijn God, bewaar me. U kunt hun de heilige waarheid niet vertellen. De kanker, de tbc, de melaatsheid moet verzwegen worden, want de
mens staat er niet voor open. U moet de mens beschermen. U moet niets tegen vader of moeder zeggen, want dan zouden ze wellicht kunnen schrikken.
Ja, wat dan nóg, wanneer haar bloed over de lippen liep en de straten van de
stad vulde, indien zij door dat weten haar eeuwigheidsvaart kon ondergaan,
wat dan nog? Hier is niet te spreken.
Maar hoe machtig, hoe ontzagwekkend wordt dit gebeuren wanneer de
man en de vrouw, de vader en de moeder tezamen kunnen zijn en zeggen:
‘Aanstonds kom ik ook. Ben je daar nog, mijn kind?’ Wat kan dit kind niet
vertellen?! De tweede vader van Jeus nóch de Lange Hendrik heeft het gevoeld. Toen hij ging, toen zei hij: ‘Aanstonds dan ben ik weer beter en dan
beginnen wij aan het kwartet.’ Jazeker, Lange. Magere Hein zat reeds aan de
rand van zijn bed en keek hem midden in zijn gezicht en de Lange zag en
voelde niets. Teun zei: ‘Ga maar in de kist’, een kind van twee jaar – maar
de Lange voelde niets. Crisje wist het al vier maanden, vijf maanden, zes
maanden, een jaar van tevoren.
Vijf minuten voor zijn dood wist hij nog niets; híj niet, nee. Waarom niet?
Omdat hij immers (dacht): ik zal wel zien wat er aanstonds gebeurt. Ik heb
dat leven na de dood niet nodig. Ik leef hier, ik ben hier gelukkig. Ga uw
gang maar, maar dan is dit niet voor u. Dan ziet ge geen ‘reine klaarten’, geen
bloemen die u toelachen. Op het levensbed, aan de voeten liggen de geestelijke bloemen. Crisje leeft in een geur die alleen Gene Zijde vertegenwoordigen kan. ‘Een parfumpje’, zegt Frederik, ‘zo schoon en zo rein, schenkt u een
goed karakter.’ Een karaktertrek, regelrecht in verbinding gebracht met de
goddelijke harmonie en de levenswetten, straalt u parfumachtig tegemoet en
die neemt u door uw zintuigen op, uw smaak en ruikvermogen. Dát zijn karakters. Men behoeft u nu niet te ontluizen. Elke karaktertrek is een bloem,
is levenswijsheid, is de straling in het menselijke oog. Er ligt geen haat, geen
afbraak, geen vernietiging in. Crisje heeft dat niet. Crisje is vrij van deze dingen, omdat dit waarachtig is. Ze heeft ernaar geleefd, ze heeft het bedoeld,
gevoeld, ze heeft het gegeven.
Jeus staat daar. Indien zij had gemiauwd, dacht André-Dectar, indien zij
nu had geschreeuwd: ... (niet te verstaan) ‘ik ga weg’, nee, dan was deze
grootheid er niet geweest. Maar dit leven kan aanvaarden. Ze ligt daar alleen, ze spreekt niet meer. Hoe kunt u het onbewuste bereiken? Dit kind rent
heen en weer.
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‘Gaat u maar rustig werken, ik mankeer niets. Ik sta aanstonds weer op, ik
ben een beetje moe.’
En hij gaat. In die uren is ze alleen. Tien minuten voor het einde ziet Jeus
dat de man daar neerzit. ‘Hebt u nog iets nodig?’
‘Nee Hendrik, ik heb niets nodig. Ik dank u voor die mooie gevoelens,
voor het gevoel om mij te vragen of ik iets nodig heb, maar ik heb niets meer
nodig.’
Crisje kijkt hem in de ogen. Ze wil nog zeggen: ‘Ik ga, ik ga, ik ga, de
‘vleugelen’ komen reeds’, maar ze kan het gevoel niet meer verstoffelijken,
het wordt immers niet begrepen of gevoeld. Ze maakt zich vrij, ziet Jeus, en
wordt opgevangen door haar kind Miets en de Lange en de vele anderen die
over haar leven hebben kunnen waken. Dit is het mooie einde.
Wanneer dat kind daar terugkomt om de deur uit te gaan, een dokter te
roepen: ‘Cris, mie’n Cris, ge ziet er niet zo goed uit, ik weet niet wat dat is’,
is de ziel, is de astrale persoonlijkheid vrijgekomen van de stoffelijke stelsels
en heeft de reis naar de eeuwigheid aanvaard.
Daar staat de Lange. Ziet u?
Jeus, als André-Dectar, zegt niets. Hij neemt Crisje nu als een levend bewuste persoonlijkheid in zijn handen en volgt het dragen van haar persoonlijkheid naar de eerste sfeer. Wanneer ze in de eerste sfeer komen, hij ziet
dat het leven, dat haar innerlijke persoonlijkheid reeds verandert. Hij ziet
– en Crisje ziet dat en volgt dat nu – dat haar klompen veranderen in zilveren, gouden sandaaltjes. Dat die mooie, die aftandse kledij verandert in een
mooi, machtig, zilverblauwachtig gewaad en haar grijze haartjes veranderen
in een blonde, blauwe, gouden kleur. En het kruis op haar borst, waarvoor
en waardoor zij de Christus heeft gediend en heeft liefgehad, fonkelend tot
de ruimte zegt: ‘Ik ben een kind van Christus.’
Dan kan hij al zeggen: ‘Moeder, mijn moeder, mijn ziel, mijn leven, wij
hebben de sfeer der aarde verlaten. Wij zullen terugkeren naar de eerste sfeer
waar gij u zult gereedmaken voor de tweede en de derde, om aanstonds de
derde in bezit te nemen. Maar waardoor wij ons vrij zullen maken van elkaar,
want ik heb ‘De Kosmologie’ op aarde te brengen. Ik dien voor de Universiteit van Christus.’ En nu kan Crisje zeggen: ‘Ja.’
Dat heeft de Lange Hendrik reeds kunnen vertellen: ‘Crisje, gij hebt een
profeet gebaard.’
Maar elke gedachte, elke karaktertrek – aanvaard dit en dat ziet Crisje
nu – is profeetschap, is het vertegenwoordigen voor een ruimte die God en
Christus heet.
En dan, wanneer ze weer de eerste ... wanneer ze het stoffelijke universum
verlaten en hij zegt: ‘Kijk, mijn Crisje, nu kunnen we gaan praten, nu ben
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je vrij, nu kun je alles opnemen. We waren van gevoel tot gevoel één. Ik ben
je tweelingziel niet, want daar is het de Lange Hendrik die zich gereed zal
maken, die je zal verdienen. Want hij kwam door zijn geweld ... Door zijn
taak, door zijn plichtsbetrachting stond hij met beide benen op de aardse
bodem, maar kwamen jullie toch weer overeen, want hij is je bezielende
kracht, je heilige vertegenwoordiging. Hij heeft je ten opzichte van de stof
en het leven op aarde altijd weer kunnen opvangen. Jullie zijn één en zullen
eeuwigdurend tezamen zijn, jullie zijn twee bloemen van één kleur. Hij is
het bruisende gevoelsleven dat nu zijn hoofd kan buigen en kan zeggen: ‘Ja
meester, hak maar op mij in.’ En jij zult hem dragen door je reine, goddelijke,
christelijke liefde.’
Nu ziet Crisje wie Jeus is. ‘Kijk’, zegt hij, ‘moeder, daar leeft Moeder Maan,
waar we zijn geboren. Dit is de zon, het vaderschap van het universum. Al
deze planeten en sterren moeten wij verstoffelijken, die zullen we tot verdichting brengen. We hebben een reis gemaakt door dit universum en mochten
het ten slotte overwinnen. En bovendien hebben wij ons de levenswetten en
levensgraden als licht voor ziel, geest en stof, vader- en moederschap eigen
kunnen maken. Ik ben uw meester en uw kind. Omdat ik mijn universele
liefde in mij draag, moeder, ben ik nog uw kind Jeus, maar naast u staat
André-Dectar, als het instrument van de meesters. Ik heb het te aanvaarden,
want de ruimte roept het mij toe, maar weet en aanvaard: ik heb gediend
door de liefde die ik van u heb ontvangen. U gaf me de fundamenten tijdens
mijn jeugd. U hebt mij gedragen, u hebt mij gekust. Bij dag en nacht, bij
storm en wind, bij rust, in alles waren we één. Waarom de anderen niet? Ze
zullen het zich nog eigen maken, ze hebben ervoor te leven, zij hebben ervoor
te waken, ze zullen ervoor dienen.’
En dan betreedt Jeus, als André-Dectar, met zijn moeder de eerste sfeer.
Dan komt de Lange, dan kan de Lange ... Hij ís al in de eerste sfeer, hij
heeft zich in die dertig jaar gegeven. In korte tijd zette hij alles op alles. Hij
zegt: ‘Kraak mij, breek mij, ik wil mijn Crisje verdienen.’ En zo zal vader en
moeder zichzelf kunnen verdienen. Zo zal de moeder zich kunnen verdienen
om het vaderschap lief te hebben en te aanvaarden en hierna te vertegenwoordigen.
Jeus betreedt haar woning. Er liggen nu duizenden paden. Elke weg is
een opening, is een tempelgebouw, is het: treed in mij, treed binnen in mijn
zaligheid, in mijn persoonlijkheid, in mijn ziel, in mijn geest.
Crisje heeft geen deur gesloten, zien wij nu; alles staat open.
Zij zinkt in elkaar van geluk en de meester, meester Alcar is het die haar
opvangt en haar neerlegt op een bed van bloem en pracht en wij laten haar
alleen. Dan staat André niet voor haar lijk van de aarde, maar dan staat hij
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daar aan het voeteneind van een engel, een moeder, een universeel gevoelsleven, die haar tweelingziel heeft aanvaard, omdat ze levens zijn van één kleur
en één wet, omdat ze de harmonie, de rechtvaardigheid hebben vertegenwoordigd.
Hij kan afscheid nemen van deze persoonlijkheid. Crisje komt als het ware
in slaap, in een toestand van trance, in de tweede en de derde graad van éénzijn voor de ruimte, waarin zij nu hem kan vrijgeven, omdat het móét. Opdat
de moederliefde voor moeder en kind, en kind en moeder zal oplossen in
de universele waarachtigheid, het eeuwigdurende één-zijn, waardoor wij de
zelfstandigheid als mens in handen kregen. Nu kan Crisje hem als meester
André-Dectar aanvaarden. Zij kan zeggen: ‘Je hebt voor mij geleefd, wat
waren we machtig. Wat is de moederliefde voor de aarde en voor de ruimte
ontzagwekkend groot en diep! En toch zijn we vrij.’
Crisje krijgt altijd en eeuwigdurend die liefde tot haar gestuurd. Crisje
weet: dit is niet te verbreken, niet te mismaken. Maar dat is zíjn ruimte en
zíjn wereld, zíjn astrale ruimte en geluk; dít is het mijne.
En dan kan de Lange komen, de Lange Hendrik. Wanneer meester André-Dectar hem roept en hij zijn Jeus eerst ziet en dan de meester en dan de
ruimte, het bewustzijn, het voelen en denken, de hartelijkheid en de liefde,
dan kan de Lange zich buigen voor zijn kind en zegt: ‘Mag ik binnentreden
in uw hart? Kunt ge mij in alles aanvaarden? Want ik wil u dienen, ik doe
mijn best. Ik wil God helpen dragen. De meesters mogen mij zenden naar de
duisternis, ik ben gereed. De meesters mogen mij slaan, ik zal mij buigen.’
Ja, daar staat nu een kind tegenover zijn vader en kan zeggen: ‘Ik dank u.’
Groot en klein is er niet. Rijkdom en armoede bestaat er niet op aarde; er
is alleen evolutie, er is alleen werkelijkheid. Een persoonlijkheid van de aarde
die de stoffelijke wetten in zich draagt, kan geen geestelijke ruimte vertegenwoordigen – het is hier het één-zijn op aarde – maar het vrijkomen en het
gaan tot de universele liefde, die ruimtelijk en oneindig diep is, dat heeft de
God van al het leven in onze menselijke handen gelegd.
En dan ontwaakt de moeder. Waarom ontwaakt ze, waarom ontwaakt
Crisje? Heeft ze dan geen tijd nodig om te slapen? Nee, goedheid is nimmer
moe. Liefde is niet af te breken. Liefde kent nimmer afbraak of stoffelijke
moeheid. Ze was slechts neergelegd, ze ging slechts neerliggen om te mediteren, om te denken, om zich vrij te maken van haar kind, Jeus.
Crisje ... Crisje offerde door haar hemelvaart álles. Ze trekt het ene kind
niet voor om het andere af te breken. Zij doet afstand van deze zelfstandigheid. Zij weet reeds: dit is universele liefde. Omdat zij universeel liefhad op
aarde – dat leest u in ‘Jeus van moeder Crisje’ – kon zij ook déze ruimte in
zich opnemen. En nú plaatst dit haar voor het nieuwe bewustzijn. Onmid361

dellijk is dit leven wakker. Hij aanvaardt haar.
Hij zegt: ‘Dag vader, wij zien elkaar terug. Wanneer ik aanstonds gereed
ben en wij door de sferen van licht gaan, wanneer we de ruimte hebben beleefd, wanneer we de Kosmologie voor het heelal, voor dit universum hebben
vastgelegd, wanneer we terugkomen vanuit het Al naar de aarde en we gaan
dan het menselijke organisme beleven vanaf de maan en haar embryonale
toestand, regelrecht terug naar het goddelijke bewuste Al waar we de Christus zullen zien en hierna de ziel gaan beleven en we vanaf de aarde de kringloop der aarde hebben volbracht en die aarde en haar wetten weer loslaten,
om dan de eerste sfeer, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en
de zevende te beleven, dan zult gij mij aan de grens van deze werelden kunnen zien en mogen opvangen, indien de meesters dat goedvinden.
Indien ik de macht en de bereidwilligheid, de genade van deze ruimten
ontvang om u dat te geven, dan groet ik u als mijn vader. Maar wanneer ik
moet dienen, wanneer ik moet dienen, Lange Hendrik, dan staat ge voor een
ruimtelijke zelfstandigheid en hebt ge mij te aanvaarden als instrument van
de Universiteit van Christus. Dag vader.’
De Lange zegt: ‘Dag Jeus.’
Daar staat Miets. Daar staan er meer. En dan pakt hij Crisje op, neemt
haar in zijn armen, ze is nu een jong kind, een meisje van twintig, eenentwintig jaar. Hij maakt zich vrij van de eerste sfeer, haar astrale wereld. Ze
gaan wéér terug naar de aarde, regelrecht naar de kamer waar hij schrijft en
dan nemen zij afscheid.
Er is nog niet één woord stoffelijk vertolkt noch gesproken; ze waren van
gevoel tot gevoel één en dit is nu nog maar kind en moeder. Maar de universele liefde – voor de ruimten van God, voor de sferen van licht, voor het vader- en moederschap, voor het dienen op aarde, het leven in de stof – maakt
en brengt u universeel diep, brengt u tot de goddelijke, reine waarachtigheid,
brengt u naar leven, licht en liefde. Hoe kan het anders dat deze levens hun
ruimte, hun bezieling, hun persoonlijkheden op Golgotha neerleggen en
zeggen: ‘Christus, mogen wij U zeggen: we zijn zover?’ Maar dat zien zij immers aan hun bewustzijn, dat kunnen ze zien aan hun gewaadje; dat wéten
zij door hun voelen en denken, want André kan haar de wetten verklaren en
Crisje zegt reeds: ‘Ik weet, dit is Gods huis en in dit huis is maar één woning
van mij.’ Maar zij leeft er reeds in, in die tempel. De bloemen liggen om haar
heen, de vogelen komen haar tegemoet. Zij heeft haar mooie gewaad, zij
heeft de zilveren, gouden sandaaltjes. Op haar borst ligt het goddelijke kruis,
het teken dat ge Christus liefhebt; dat van de aarde is maar schijn. Maar ge
kunt, ge zult u dat kruis door de liefde, door de daden, door uw voelen en
denken opbouwen en dan draagt ge het eens op uw hart. Zoals het oosterse
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kind de Boeddha vertolkt door de ster op het hoofd, zoals het kind van het
oude Egypte het teken heeft gekregen van goddelijke, universele, ruimtelijke
bewustwording en de Grote Vleugelen kon aanvaarden.
Jeus komt terug, hij neemt afscheid van zijn moeder. Hij staat vóór haar en
daar is weer Hendrik, de Lange, hij zegt: ‘Kom hier en neem haar, neem deze
liefde van mij over.’ En dan kijkt hij in de ogen van zijn vader: ‘Ik ga werken.
Wellicht zien we elkaar straks terug.’
Nú weet André: nu Crisje dáár is – nu hij haar hemelvaart heeft gezien, nu
hij staat op aarde met haar in de geestelijke, astrale wereld, nu hij weet dat
ze één zijn eeuwigdurend – nú kan er op aarde niets meer geschieden, want
ik heb het goddelijke, ruimtelijke, bewuste moederschap van de aarde uit
de stoffelijke zelfstandigheid losgemaakt en het gevoerd naar de geestelijke
bewustwording.
Dat zijn de orchideeën voor Christus. Dat zijn de orchideeën die u door
uw daden vergeestelijken kunt en nu op Golgotha – heb ik u gezegd – kunt
neerleggen, waardoor ge de bewijzen geeft dat ge waarlijk wilt dienen, dat
ge waarlijk eens die reine liefde zult beleven en wilt aanvaarden. En dan
doet u het even anders. Nu leeft u in geluk, in zaligheid, in bewustwording,
in vrede. Nu hebt ge álles, omdat uw woord ‘ja’ en een wet is. Altijd zijt ge
buigend en begrijpend.
Dat heb ik u dit jaar weer willen leren, dat heb ik u dit jaar willen schenken, neem het voorbeeld van hier. Maar kijk over de wereld, bezie nu de mensen, hoe armzalig, hoe onbewust die sterfbedden nu zijn, hoe onbewust het
leven van elke dag is als de mens zijn waarheid niet kan bespreken. Wanneer
de mens wordt afgesnauwd, kunt ge geen waarheid beleven, kunt ge geen
harmonie ondergaan, wanneer het buigen er niet is, het zachte begrijpen, het
willen opvangen. Want het is geen kwaad, de mens kan niet verkeerd doen;
dat is bewustzijn, dat is bewustwording, dat is evolutie. Als een mens op zijn
hoofd gaat staan en een mens steelt of hij drinkt, waarom zult ge hem dan
nog doodslaan? Ge zegt alleen: ‘Waarom doet ge dat, waarom doet ge dat
toch? Ge komt in de gevangenis, ge zit daar alleen.’
Maar wanneer ze niet willen, laat ze dan maar even in die gevangenis – de
duisternis aan Gene Zijde is veel erger – totdat de mens eindelijk gaat begrijpen: ik moet het zo niet meer doen. Totdat de mens eindelijk gaat voelen en
begrijpen: nu wordt het anders, ik buig me en ik leg een slot op mijn mond.
Ik zei u immers verleden: God gaf u geen mond om te spreken, maar om
adem te halen.
Schrei u maar leeg, als het voor de werkelijkheid is, is het de moeite waard.
Geschiedt het door zwakte, of u bent weer geraakt, of u bent weer even
uit uw evenwicht geslingerd? Door wat? Door wie? Door de bruutheid van
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deze wereld, die er niet is. Hebt gij te maken met afbraak en vernietiging,
met moord en brandstichting? Wilt ge nog altijd uw land en uw volk en uw
koningin, uw maatschappij vertegenwoordigen door in de linkerhand het
kruis te nemen en rechts het zwaard, of links het zwaard en rechts het kruis?
Valsheid in geschrifte te dienen? Leugen en bedrog?
Ge kunt hier niet volmaakt zijn voor de vierde, vijfde sfeer, maar ge zijt
Goden! Ge zijt mensen van één kleur.
Aanvaard elkaar vandaag, waarmee ge te maken hebt, zei ik u vele malen.
En heb een gezondheid, heb licht, leven en kleur, heb liefde. Dien, indien ge
deze zaligheid, indien ge uw gewaad, indien ge die reine, mooie sandaaltjes
wilt bezitten. En leef dan nog maar als ‘Maskers en Mensen’ en schilder met
poep. ‘Hoe kunnen meesters over poep spreken?’ zegt de mens. Voelt ge dan
niet dat dit armoedige, onmenselijke, zielloze, modderachtige menselijke van
de aarde de maatschappij toebehoort?
‘Ha ha ha ha!’ zegt de mens. ‘Hoe kunnen meesters over poep spreken?’
U lééft erin, maar uit die drek haalt ge uzelf, want in die bagger leeft ge
als de reine lotus van de Tempel van Isis. In deze bagger haalde Frederik,
haalden de meesters, haalde Christus, haalde God, haalde de Heilige Geest
de heilige witte lotus als mens omhoog en plantte haar weer in de geestelijke
eerste sfeer. Is dat niet uw geschenk? De kunst en de heiligheid, de ontzagwekkende kracht die nodig is om in die bagger, in die modder af te dalen en
u uit die bagger ... Hoe kunnen wij u de eerste sfeer, hoe kunnen wij u goddelijkheid laten zien indien u die bagger omzeilen wilt? De mens voelt zich
zo groot en zo rein en zegt: ‘De meesters schrijven met poep.’
Ha ha ha ha, ruimte, Christus, hoort Gij dit? De mens wil meer zijn dan
Gij. ‘Dat is niet van de meesters’, zegt men op aarde, ‘dat is Jozef Rulof zelf.’
Ja, en gij ook, gij staat te midden van ellende, van afbraak, van bezoedeling
en vernietiging en ge zult uw koninkrijk daarin terugvinden, waarmee wij
u helpen. Wij geven u een lichtje, een stootje, een opheffing, een opbeuring
en kijken u recht in de ogen. Voelt ge de liefde die in u brandt? Begrijpt
ge nu waarheen we gaan nu we deze winter dit seizoen beëindigen en ik u
moet vrijgeven aan uw maatschappij, uw eigen karakter, uw bewustzijn? Wat
zoudt ge doen aanstonds, op eigen kracht?
Ga dan toch een levensweg bewandelen. Ga op reis en bedenk de lezingen,
de wetten die wij voor u mochten ontleden. Wees gelukkig, straal, ga de natuur in. Wij volgen u, de hemelen volgen u. Wees blijmoedig en opgewekt.
Laat de mens zeggen: ‘Kijk, dit is een lief karakter.’ Maak u gereed voor de
eerste sfeer, zodat uw man u aanstonds kan opvangen als moeder. Zodat zij
voor u staat, schepper, en zwijg niet meer; verklaar haar de stelsels, geef haar
vandaag de geestelijke reine kus. Wees eens echt kind.
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Jazeker. Als u wilt kijken: er is liefde hier ... en stilte. Stilte ...
God zegene u. Met de dank en de groeten van de meesters, waarvoor ik
dien en waarvoor ik heb moeten spreken. Tot zover, tot aanstonds.
Dank God, dank Christus dat ge dit alles hebt mogen beleven en mogen
ontvangen. Draag het uit.
Aanvaard aanstonds – dat smeek ik u, vraag ik u nog – leg ‘Jeus van moeder Crisje’ aan uw hart en wórd Crisje, wórd Jeus.
Mijn zusters en broeders, ik dank u voor uw welwillende gevoelens, voor
uw overgeven en begrijpen. Ik heb veel gegeven, ik was veel bezield. Ik zeg u,
we hebben van de winter vijf boeken afgemaakt. We maakten twee tentoonstellingen door André-Dectar en we gaven u honderdtwintig lezingen en we
zijn niet moe! We zijn jong en opgewekt. We zijn in staat om dóór te gaan en
vier weken lang te spreken tot u. Wie liefheeft kan zich niet vernietigen. Wie
liefheeft bezit ruimtelijke eenheid, de liefde met al het leven.
Ik dank u ... ik dank u.
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Mijn openbaringen aan deze mensheid
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. We gaan weer opnieuw met een
nieuw seizoen beginnen en u in de wetten voeren van de kosmologie. U
krijgt een aantal lezingen over de maan als moeder voor de ruimte. U hebt
enkele lezingen ontvangen, maar ik ga toch vanmorgen met u een korte reis
maken door de jaren dat wij tezamen zijn geweest.
In welke tijd – zou ik u willen vragen, hebt ge voor uzelf kunnen vaststellen – leeft u eigenlijk? De mensheid heeft angst, de mensheid beeft. We leven
in 1950, bijna zijn er tweeduizend jaar voorbij dat ge de Christus op aarde
hebt gehad; u hebt Hem daar kunnen spreken. Tweeduizend jaar gingen er
voorbij in leed, smart en ellende, angst en beven.
In het oude Egypte, waar ik u naartoe heb gebracht, werden fundamenten
gelegd voor deze eeuw, die wij noemen “De Eeuw van Christus”, waarvoor
we werken en dienen, praten, schrijven: de universiteit van uw leven, de kosmologie. En wat wil dat alles weer zeggen?
Tot nu hebben wij u hier, in dit gebouw, eigenlijk bij elkaar zo’n zeshonderd lezingen gegeven. En is daar nu de mens door veranderd? Wij namen
u mee naar het leven achter de kist. De boeken die u hebt ontvangen, die
gaven u een beeld hoe uw astrale persoonlijkheid achter de kist zal zijn. De
mens weet het nog niet; de wetenschap – dat moesten wij erbij vertellen –
kon en kan die wetten nog niet aanvaarden. De psycholoog kent noch ziel,
geest noch leven, kent geen astrale persoonlijkheid. De parapsycholoog heeft
bewijzen nodig. Aan het vaststellen dat de mens een diepere slaap bezit –
zoals wij die parapsychologen hebben gegeven door André te laten testen,
Jozef Rulof – helpt niet. Vroeg of laat staan zij voor die fundamenten: ‘Zou
dat wel zo zijn?’
In Londen, in Engeland, in Brits-Indië, maar hoofdzakelijk bij de westerse intellectuele mogendheden, hebben de meesters, heeft de kern uit de
ruimte fysische manifestaties op de aarde gebracht, die men materialisaties,
dematerialisaties noemt. Men heeft door fotografische opnamen de astrale
persoonlijkheid vastgesteld, maar dat kan de wetenschap, kan de mensheid
niet aanvaarden.
En toch, dit zou eigenlijk reeds voldoende zijn voor de mensheid. Er zijn
duizenden wonderen gebeurd door de méns; niet door een volk als massa,
want dat is niet mogelijk en dat zal ik u verklaren. Ik zal u dat bewijzen,
dat de massa niet door een boek, door uren en uren tot die massa te spreken
verandert, ontwaakt, een nieuw, een ander bewustzijn krijgt. Ik zou u willen
vragen: wat hebt gij u in die jaren dat wij één zijn door deze lezingen, honder366

den, eigen kunnen maken? Maak nu eens balans op, ga na wat gij in die jaren
hebt geleerd en dan moet u toch aanvaarden: wat is het slechts heel weinig.
Ja, u bent aan uzelf begonnen, maar u ként uzelf nog niet; ook al hebben
wij gebeukt op uw persoonlijkheid, dichtbij u, vanuit de ruimte, vanaf een
andere planeet. Dacht u waarlijk dat de ruimte kon zeggen: ja, deze mensen
zijn ten opzichte van ziel, geest, leven en persoonlijkheid, zon, maan en sterren, opgetrokken naar een nieuwe wereld? Zij, deze massa, al deze mensen
kennen hun tijd, hun leven, hun vader- en moederschap?
De mens zegt nóg: ‘Nou ja, ik zal straks dat wel zien. Wanneer het zover
is, dan zal ik dat wel zien.’ En waarom maakt de één zich nu druk om het
andere leven tot God te voeren? Ik heb u door verschillende reizen, die we
tezamen hebben gemaakt vanuit het leven achter de kist, heb ik u duidelijk
gemaakt dat wanneer de mens zijn Koninkrijk Gods betreedt op geestelijke
afstemming, hij Christus begint te helpen dragen. Ik heb u aangetoond dat
de sferen, de hemelen, waar men ook op aarde over spreekt, niet vol zijn,
gevuld, maar dat al die wezens, die meesters ergens zich bevinden om voor
de God van al het leven iets te gaan doen. Wij zitten daar niet neer en wachten af of we te eten krijgen van Onze-Lieve-Heer. Jazeker, we zijn één met
de bloemen, met de natuur, met de ruimte, maar we hebben een taak. En
welke taak? Wij zijn begonnen om onszelf die ontwaking te schenken. En
die beelden, die fundamenten hebben wij voor u willen leggen in de jaren
dat wij één waren, hier en ergens anders ... elders, in Amsterdam. U hebt
de avonden gekregen van André. U hebt de boeken gekregen ‘Een Blik in
het Hiernamaals’ om achter de kist te kijken, om uw eigen openbaringen te
beleven en vast te stellen. Wij gaven u het nieuwe werk dat daarop volgde,
‘Zij, die terugkeerden uit de Dood’, wij brachten u één met het woord van de
zieke, van de stervende en nóg is het niet voldoende.
We hadden aan één boek voldoende gehad voor deze wereld. Eén werk is
genoeg, maar de mensheid is niet te bereiken. Ook de enkeling heeft niet
voldoende aan één werk, aan één tik, aan de eerste aanraking. ‘Zij, die terugkeerden uit de Dood’, (met) dat boek had u nu reeds die openbaringen die
wij u willen schenken, de openbaringen van de ruimte – ja, wat is ruimte?
– van Christus, van God. Nee, de openbaringen voor deze mensheid als
een goddelijke gestalte, als goddelijk denken en voelen, begrijpen, liefde, geluk, kunst, wetenschap, wijsgerige stelsels. Deze lezing heeft de titel: ‘Onze
openbaring aan de mensheid’, en hoeveel openbaringen hebt gij reeds niet
ontvangen?
Wanneer we de mentaliteit van de mens en deze massa en de tijd waarin
u leeft volgen ... de chaos waarin gij leeft, de angst die de mensen wéér en
opnieuw bezitten, bewijst dat ge tussen (19)40 - (19)45 een flink pak slaag
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hebt gehad. De Christus die kijkt vanuit Zijn ruimte, want Hij leeft nog, u
kunt Hem elk ogenblik zien en beleven. Hij kijkt nóg naar de aarde en zegt:
‘Kijk eens, vijf jaar lang is er op die persoonlijkheid gebeukt en weer en weer
staan ze voor wraak, haat, ellende, afbraak, bezoedeling, beroddeling. De
één maakt de ander af. De massa ... de massa en de volkeren zijn weer gereed.’
In welke tijd leeft u? In welk bewustzijn leeft de massa? Is er nog een openbaring aan deze wilde massa te schenken? Oorlog, kanonnen ... Het goud
der aarde wordt weer verbruikt – of dat noodzakelijk is, dat zult ge aanstonds
zien – voor het geweld, voor de atoombom! Volkeren der aarde liggen weer
neergeknield in de kerken en de dominee en de bisschop, de kapelaan en
meneer pastoor bidden en bidden en smeken de Christus om een kleinigheid
te schenken, om dát weer niet te laten gebeuren. Ja ja ...
De ruimten zijn gevuld door gebeden? Néé. Hoe is een mens in staat om
de ruimte te bezielen, datgene tot zich te trekken als enkeling en als massa,
als vader en moeder, wanneer ge op de verdoemdheid blijft staan? Is er een
mens, is een inspiratie werkelijk geestelijk verruimd en bezield door vader-,
moederschap, welwillendheid, hartelijkheid, rechtvaardigheid en geluk, begrijpen, het buigen van de mens ten opzichte van moeder-, vader-, vriendschap, Christus? Jazeker, wanneer we voor Golgotha staan ... op ons laatste
één-zijn in het vorige seizoen, toen we dáár waren en Golgotha verlieten, toen
de mens moest aanvaarden dat hij geen fundamenten had gelegd, tóch steeg
er uit dit kinderlijke gevoelsleven een jubel omhoog: ‘Wat was dat mooi.’ Ja,
wat was dat mooi! Ik praat, de hemelen, de meesters, de Christus, de God
van al het leven praat niet: ‘Wat is dat mooi’ voor de mens die dat mooi
vindt. De fundamenten, de openbaringen moeten u sláán! Ge zult u eindelijk
moeten buigen voor een openbaring die dan waarachtig is. En die openbaringen kunnen wij in uw handen leggen. U leeft niet meer in een tijd van
verdoemdheid, die is er nooit geweest. God heeft nooit tot Mozes gesproken,
want Hij ís geen mens. Ik zal u bewijzen, ik zal u verklaren – door de wetten
van de ruimte, door zon, maan en sterren, waarín gij leeft – dat ge slechts
een levensgraad zijt als gevoel, als moeder en vader. Dat ge de ruimte zult
overwinnen door één gedachte, om een fundament te leggen waarop ge staan
zult, waardoor ge een weg bouwt voor uw innerlijk leven: uw hart, uw directe
aanvoelen ten opzichte van de levenswetten, levensgraden, God als licht, als
vader, als moeder, als elementale wet, maar ook als rechtvaardigheid.
Wat heeft uw kerk, wat heeft de wetenschap, wat heeft de psycholoog
voor zichzelf fundamenteel bezield ten opzichte van vader- en moederschap,
leven, licht en liefde? De openbaring dat ge waarlijk de openbaring van God
zijt als mens?
In welke tijd leeft u? Bijna staat ge met één been – het andere komt van368

zelf – in het Koninkrijk Gods. In deze chaos staat u bijna in het Koninkrijk
Gods, op aarde ... Is dat wat?! De bloemen lachen – de mens kan dat niet. De
natuur jubelt u toe, een vogel tjilpt dag en nacht. André voert u tot de reine
natuur en verbindt u met de eendjes, met het hartelijk voelen en denken ten
opzichte van Moeder Natuur en de ruimte, God, Christus – en de mens kan
dat niet. De mens wil niet aan zichzelf beginnen.
Ik heb u het beeld gegeven hoe u aanstonds zult zijn achter de kist. En
wij komen weer achter de kist, want nu beginnen wij om die stelsels, om die
gedachten ten opzichte van Socrates, voor hém, voor Plato, voor Aristoteles
te belichten, te verklaren volgens de ruimtelijke openbaringen, voor God en
voor de Almoeder te ontleden, opdat gij uzelf nu in dit jaar zult leren kennen.
Maar in welke tijd leven wij? Angst en beven over de wereld! De volkeren
... de volken der aarde klampen zich aaneen. Waarvoor hebt ge dan ‘De Volkeren der Aarde’, het boek van Christus ontvangen? Zíjn levenswerk ligt in
u ... in uw bereik.
‘Zou dat wel en ís dat wel zo?’
De Bijbel, de massa, de mens die de Bijbel voelt, zegt: ‘Daar staat dat ding
en ik wil dat ding niet meer zien.’ Hoe is het mogelijk dat de God van al het
leven kan haten? ... Neem het Oude Testament. Nog zijn er miljoenen mensen die aan het Oude Testament vastzitten. Ik heb u de lezingen gegeven in
opdracht van die meesters die begonnen om de mens een geloof te schenken.
En nu staan wij voor vuur, een hel die brandt ... eeuwigdurend brandt. De
mens is nog niet in staat om te denken, om te gaan beginnen, om het ‘woord’
te beleven, is hij niet toe in staat en nu hebben wíj dat moeten doen.
Dat moet u doen achter de kist, want daar gaat u denken: ben ik hier astraal, ben ik nu geestelijk? Wat is geest, wat is leven, wat is ziel? Wát is ziel?
Er staat: ‘Zij zullen eeuwigdurend branden.’ Dan zijn ze verdoemd. Hebt
u – hebben wij u gevraagd – al eens een vuur ontdekt waarin gij leed, waarin
u waarlijk wordt verbrand en waaraan nooit en te nimmer een einde komt?
Stop uw handen eens in uw stoffelijk vuurtje. Of hoe is dat vuur in die hellen dat daar eeuwig moet branden? De boeken verklaren u: die zijn er niet!
Er zijn geen afbrekende werelden door God geschapen, waardoor Hij Zijn
kind, Zijn leven, Zijn licht, vader- en moederschap vervloekt en eeuwigdurend vernietigt! Dat moet eruit, hebben wij hier geschreeuwd tot de ruimte;
de ruimte, de massa, de mensheid toegeroepen: dat bestaat niet meer! U
moet daar niet meer over denken, dat is voorbij! U leeft op dit ogenblik bijna
in het Koninkrijk Gods. Maar ga eens luisteren naar uw dominee en naar uw
pastoor, luister eens naar de geleerde, wat heeft hij u te brengen, wat heeft hij
te zeggen? Wij hebben u gevraagd: wat zíjt gij wanneer ge een godgeleerde
zijt en uw titel hier hebt ontvangen, en u kent de wetten niet? Wat weet u,
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geachte professor, van leven en dood? Wat is ziel?
‘Weet ik niet. Ja, de ziel is van God.’
Zo ... Wat is het leven? Heeft de mens achter de kist een astrale, geestelijke
persoonlijkheid?
‘Ja, er zijn hemelen.’
En die Lucifer, die duivel, waar leeft dat kind? Is het waarlijk een afgezant
van God die zijn fundamentjes heeft verloren?
Wij hebben u die bewijzen gegeven, we hebben die wetten verklaard. U
krijgt thans geestelijke wetenschap; u krijgt in dit nieuwe seizoen uw níéuwe
Bijbel te zien. En die kunt u beleven, die moeten wij volgen, die moeten wij
aanvaarden; waar die openbaringen zijn ontstaan, en dat is het beginstadium
van de maan, het beginstadium van deze ruimte waartoe gij behoort en die
wij zullen overwinnen als mens.
In welke tijd leeft u?
De mens zou willen dat alles maar weer opnieuw werd afgebroken. Maar
voelt ge dan niet – hebben wij in ‘De Volkeren der Aarde’ kunnen schrijven
– dat ge thans naar het ‘gele gevaar’ moet kijken? En dat Stalin eieren voor
zijn geld zou kiezen? Wat is het ‘gele gevaar’? Europa is gereed, er is niet één
volk hier in Europa dat aan oorlog denkt. Maar ga eens even terug, wat is er
gebeurd sinds 1914? In die enkele jaren hebt ge vijfentwintigduizend eeuwen
beleefd, want de mensheid, de maatschappij heeft miljoenen jaren nodig gehad om zichzelf op te bouwen. Sinds (19)14, (19)15 ... vijfendertig jaar zijn
er slechts voorbij en de volkeren der aarde zijn tot eenheid gekomen. Toen
wij in 1935 schreven, in (19)39 de boeken gereed hadden – de drie delen
waarvan we één deel hebben gemaakt, ‘De Volkeren der Aarde’ – dat de volkeren in Europa en voor de wereld tot eenheid zouden komen, wist dat nog
niemand! Toen wij een lezing gaven hier, ‘Indië en gij’, en zeiden: dat Indië
van u komt vrij, want dat is een kosmische wet, werd er daar geschreeuwd:
‘Vuile Bolsjewiek!’ Ik zeg: ‘Dank u, dame, dan bent ú het, want ik schenk
u mijn liefde.’ En het is gebeurd. Dat zijn de openbaringen van de meesters,
maar die openbaringen zijn vergeestelijkt en verstoffelijkt, die kunt u vanaf
de ruimte aflezen indien u slechts dénkt.
Wat zijn het voor geleerden die u dagelijks het beeld schenken van die
ruimte en de bemoedering, het klachtelijk armoedige gevoel van deze mensheid ontleden en telkens maar blijven staan bij het ‘stootje’, het kleine stukje
weg dat is beleefd en sinds vanmorgen werd afgelegd? Ze kijken niet naar
de ruimte, naar de toekomst. Die toekomst is voor een professor van deze
wereld nog niet te beleven. Want u hoort het altijd weer: ‘Wij weten het niet.’
Er is niemand op deze wereld die in staat is om ons het toekomstige beeld
van deze mensheid te schenken. Ziet u?
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Leest u dan maar ‘Een Blik in het Hiernamaals’, ‘Zij die terugkeerden uit
de dood’, ‘De Kringloop der Ziel’, ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’. ‘Het
Ontstaan van het Heelal’ geven u een beeld hoe die scheppingen, hoe die
fundamenten werden gelegd door de God van al het leven, door de Almoeder. Wij hebben u gegeven het beeld, de boeken om uw gaven, uw gevóél
tot de ontleding, tot de verruiming te voeren en te brengen, waardoor gij
het woord, de mystiek leert begrijpen. Wij gaven u daardoor het beeld, dat
ge zult zien wáár het geestelijke bedrog leeft, maar waar ook het geestelijke
onbewuste nog bezig is om de Christus te bedrinken, te vernietigen, te bezoedelen, want nog elke dag drinkt men Zijn bloed. Wat is Golgotha voor
uw leven geweest, waardoor Hij zichzelf toch aan deze mensheid heeft kunnen manifesteren?
U hebt gekregen het beeld voor uw Grebbelinie. Ja, wij zíjn in contact
met meesters. De mens zélf is in staat om het beeld door te geven van achter
de kist, omdat hij die levensweg heeft beleefd, omdat in hem licht was. Die
mens die daar van zijn leven vertelt, die heeft dat beleefd. En er verandert
niets aan u, achter de kist zijt ge de mens die denkt, die voelt; die persoonlijkheid staat daar voor u als een mens.
We hebben u gegeven de andere boeken; ‘Fundament op fundament gelegd’, zei meester Alcar toen wij begonnen. Maar wij voeren u ook naar de
Christus, toen Hij op aarde leefde en tot Zijn apostelen sprak: ‘Ga en wandel.
Kom, Ik zal u vissers van de mensen maken.’
De kerk, de Bijbel weet niets van deze toestanden af. De Bijbelschrijvers
zijn begonnen – die beelden heb ik u gegeven en u leest het in ‘De Volkeren
der Aarde’ – ze zijn begonnen te denken vanuit een wereld die zij reeds kenden. Nu begint de Bijbel – u hebt de lezingen wellicht reeds opgenomen – de
Bijbel begint met onwaarheid! God maakte geen klei en wat levensadem ...
Hij maakte geen gestalte door een beetje stof en bezielende wind; wat was
het? De mens – kunnen wij, hebben wij deze mensheid toegeschreeuwd – is
in de wateren ontstaan!
Dat zijn openbaringen? Ja, duizenden openbaringen – als waarheden en
werkelijkheden ten opzichte van de ruimte, uw vader- en moederschap, ziel
en geest, maatschappij, volkeren der aarde, krankzinnigheid, ziekte en geluk,
uw liefde – hebben wij u gegeven, mochten en konden wij u schenken, omdat
wij die werelden ons konden eigen maken. Wij leefden in dat bewustzijn.
Maar de mens zegt: ‘Néé.’ De maatschappij zegt: ‘Nee, dát is Gods woord en
dat blijft het!’ En dat is niet waar, mensheid! Kóm dan toch tot het denken.
God heeft geen klei in Zijn handen genomen en wat levensadem erbij gevoegd om een mens te maken. De mens moest beginnen in het embryonaal
bestaan en dat beeld gaf ik u. Wij zijn op een morgen tot in de Albron terug371

gegaan, de Almoeder, want dat was alleen baring; en scheppen zou aanstonds
naar voren treden, zich vergeestelijken en verstoffelijken.
De mens gaat verder en zegt: ‘De Bijbel is waarheid en daar blijft u van
af.’ Wanneer er iemand komt die de mystiek voor het oude Egypte ontleedt,
dan is dat hiladerij, heb ik geschreven in ‘Jeus I’, dan is dat het spotten, het
afmaken van Gods woord. Deze mensheid in deze eeuw, in 1950, staat nog
altijd – miljoenen mensen zijn dat – staan nog altijd op deze afbrekende gevoelens en smoort zichzelf. Er is geen verdergaan mogelijk, u kunt die maatschappij niet vernieuwen, niet veranderen. U houdt, omdat gij die klei en die
levensadem aanvaardt, houdt gij uw eigen ontwikkeling tegen. U krijgt geen
gevoel, geen liefde. Die kus van u, indien u die aan uw moeder geeft, die
staat op verdoemdheid, die heeft geen bezieling.
Toen wij vanuit de ruimte, vanuit het Al naar Golgotha terugkeerden voor
een reis in de kosmologie, en toen Boeddha daar, Ramakrishna daar, Annie Besant, Blavatsky, Socrates, Plato, al de groten, Rudolf Steiner en Marie
Corelli ook, daar op Golgotha tezamen waren om de wetten van God en
Christus te gaan beleven ... Toen zij konden terugzien in hun levens in het
oude Egypte, in China, Japan, Frankrijk, Duitsland en Italië, toen konden
zij aanvaarden: ik ben eeuwigdurend, wij hebben miljoenen levens gehad.
Door vader- en moederschap kwamen wij zover.
Wanneer we aanstonds, straks dus, u een lezing geven en u laten zien wat
de Universiteit van Christus is – die u, die wij, die André vertegenwoordigt
en die de mensheid eens zal ontvangen – dan verklaren wij u het vader- en
moederschap, gekregen vanuit de Almoeder, uit God, uit Zijn licht en Zijn
leven, uit Zijn ... door Zijn verdichtingswetten, Zijn zelfstandigheid, en zien
wij dat wij deze ruimte waarin we zijn, overwinnen. Dát is de nieuwe Bijbel!
Deze ruimte zal door zon en maan, sterren en planeten, door licht en duisternis tot uw ziel, uw persoonlijkheid, uw kind-zijn spreken, waardoor ge uzelf
voelt opgenomen, bezield en verruimd, rijk aan gevoel. En eerst dan zult ge
kunnen zeggen: ik wéét.
Wij trappen dat geloven in elkaar, wij schenken u daarvoor in de plaats het
ruimtelijke weten, het kosmische één-zijn voor elke gedachte. Elke gedachte
die u op aarde beleeft en uitzendt, bevoelt, is óf onbewust ... is óf bewust,
bezit liefde, bezit gevoel, bezit wellicht hartelijkheid, welwillendheid. Maar
wanneer is deze gedachte door de Messias bezield? Ik heb u hier zó bezield
dat ge niet in staat waart op een morgen op te staan en heen te gaan; toen
moest ik het contact verbreken voor de ruimte. Is er waarlijk – vraag ik u af
– in u iets ontwaakt in de jaren dat we één zijn?
Ge wilt meester Zelanus en meester Alcar en André-Dectar wilt ge bedanken. We hebben u gezegd: we hebben uw dank niet nodig. Hoewel ... wij
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aanvaarden uw bloemen en zenden ze regelrecht naar de plaats waar nog altijd het teken des kruises te zien en te beleven is, daar leggen wij uw bloemen
neer. Maar de hartelijkheid, het begrijpen dat van u uitgaat ten opzichte van
maatschappij, mens, vader- en moederschap, uw vrienden, zegt de ruimte
méér. Daarvoor werken wij, bezielen wij het leven en houden nimmer op
totdat wij het bewuste goddelijke Al hebben bereikt.
Ik kan vanmorgen reeds de ruimte beleven, maar het is noodzakelijk dat
ge voelt in welke tijd dat ge nu eindelijk leeft, wat de maatschappij, wat uw
leven u heeft te schenken. We hebben lezingen beleefd, we hebben een éénzijn ontvangen waardoor we zagen dat uw taak in de maatschappij niets had
te betekenen. En toch ... altijd weer: zorg voor uzelf, zorg dat ge te eten en te
drinken hebt, dat ge in harmonie zijt, want waarvoor heeft men de faculteit
voor Socrates geschapen? Waren de gedachten die Socrates in zijn tijd heeft
bevoeld en bedacht, waren die wáárlijk menselijk waardig te worden bevoeld?
Waarom heeft de wetenschap er een faculteit van gemaakt? De openbaringen
die de mens reeds het kosmische geluk hadden kunnen schenken, waren (er)!
Maar dat is niet door de kerk gevoeld. Toen Galilei zei tot paus Clemens: ‘De
aarde draait om de zon, heilige vader’ en toen sloeg deze ‘heilige bewustwording’ met zijn vuist op tafel en zei: ‘Nee, de zon draait om de aarde. Ik heb
met uw gedoe, wij willen met uw gedoe niet te maken hebben!’
‘Is dat ontwaking, ís dat bezieling, voortgang, is dat evolutie wanneer gij
de waarheid in uw kerkers neertrapt en laat verhongeren?’ heb ik u toegeschreeuwd. De mens zegt: ‘Ja ... Was dat wel zo?’ Galilei staat voor uw midden en kan getuigen dat hij is vernietigd. Of gelooft ge niet dat ge tijdens
het leven van de Messias op aarde Hem aan het kruis hebt geslagen? Dat
wíj dat zijn geweest als mens, de joden? Wij zijn het allemaal ... u komt uit
dat ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl). Dat stipje voor uw
voorhoofd is er nog, die afstemming die is er nog. Er was maar één ras (zie
artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) op aarde en dat werd het volk
van (het Huis) Israël. Dat werd Jeruzalem, dat werd de Christus, dat werd
de Messias, jazeker!
‘Och nee’, zegt de maatschappij, ‘dat was een legende, dat zijn praatjes van
de mensen. Christus? Hè, hè ... Christus.’
Gelooft gij – heb ik u gevraagd toen wij in Gethsemane kwamen – dat er
mensen zijn geweest, die tot Hem konden zeggen, die Hem konden beluisteren: ‘Mijn God, Mijn God, laat dit voorbijgaan, deze drinkbeker’?
De apostelen – heb ik u laten zien – waren in slaap gevallen, die sliepen;
Petrus ook, Johannes ook. Ze waren hun meester vergeten. De twijfel? Nee,
het armoedige bezielen. Ze hádden geen bezieling. Dáárginds in de verte is
de Christus zich gereed ... is de Christus zich gereed te maken voor Zijn op373

gang naar Golgotha, want Hij wist immers wat er zou geschieden. De chaos
op aarde zou Hem breken, dat dierlijke wezen zou Hem wel slaan, geselen en
bespotten. En dan eindelijk een kruis op Zijn schouders en dan opwaarts ...
Maak het maar kapot. Daar lagen ze, de kinderen – heb ik u getoond – die
naast het Goddelijke wonder in slaap zijn gevallen ... naast het Goddelijke
bewustzijn! Ze wandelden met de Messias over de aarde en wisten niet dat
Hij Goddelijk bewustzijn had. Daar zaten ze ...
We hebben u lezingen gegeven vanaf de geboorte van Christus. Ik heb u
een wandeling laten beleven, toen Christus met Zijn apostelen over de aarde
wandelde en Hij tot Johannes sprak: ‘Kijk, Johannes, Ik kan u ... Ik kan je
kosmisch bewustzijn schenken. Ik kan je met de Vader verbinden als vader
en als móéder ... maar wie begrijpt God als moeder?’ Wat had de Christus
– heb ik u gevraagd – nog aan de mensheid kunnen schenken, indien Hij
het uiteindelijke voor Zijn leven had mogen beleven? Dan was de Christus
zevenhonderdduizend jaar oud geworden, want Hij heeft de kennis en de
macht om zich altijd en eeuwigdurend vanuit de ruimte te bezielen. Zijn lichaam was nimmer gestorven, nooit! Hij had die dood niet meer te beleven,
niet te aanvaarden. Christus had zeven miljoen jaren, eeuwen, tijdperken
bij u kunnen blijven en dan had Hij de universiteit van Zijn leven op aarde
vastgelegd. Maar wat deed men?
En nu is dat niets anders, nu spelen zich deze zelfde wetten, deze gevoelens
in uw maatschappij af. Wat men niet begrijpt, niet bevoelt, dat is waanzin.
Toen wij begonnen riep men daar: ‘In drie maanden praat dat leven zich
volkomen kapot.’ En nu zijn we zes jaar ... zeshonderd lezingen hebben we
gegeven, we zijn vijf jaar bezig en we moeten nog begínnen, want dat zal ik u
bewijzen. We hebben slechts taferelen opgebouwd, verschijnselen hebben wij
u laten zien. We brachten u – zei ik u – door de boeken tot leven en dood, tot
ziel en geest. Wij voerden u naar de krankzinnigheid, wij lieten u de psychopathische onbewuste en de bewuste levensgraden kennen. Laten zien hebben
wij u de wetten van God en we zijn er nóg niet. Wij moeten nu nog aan
de kosmologie, aan het fundamentele beginnen, zodat wij kunnen zeggen:
kijk, hierop stáán wij nu. Wij leggen fundamenten voor onszelf, voor ons
vader- en moederschap, voor onze persoonlijkheid. Voor de Bijbel? Jazeker,
maar alles is niet fout van de Bijbel, u behoeft alles niet weg te slepen. Maar
waarom bezingt men het leven van Paulus en van de anderen? Is die bezieling
volkomen verbruikt in de eeuwen die voorbijgingen? Zijn er geen Paulussen
meer van dat soort op aarde? Is die tijd volkomen gesmoord, afgesloten? Laat
God Zijn kinderen alleen? Heeft de Christus niets meer te vertellen? Dat heb
ik u allemaal verklaard. Is dat niet zo?
Dat heb ik u gegeven om u een beeld te geven hoe rijk, hoe groot, hoe diep
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u bent. Ik heb u het beeld mogen geven door de meesters – omdat wij André
hebben klaargemaakt – hoe oneindig een gedachte is, waarvoor ge leeft, wat
de maatschappij te betekenen heeft. Ik nam u terug ... wij gingen terug naar
de prehistorische tijdperken, terug toen er nog geen ... (niet te verstaan) toen
u uw huisje nog niet had, toen u nog onder de grond leefde. Wij gingen terug
en gingen kijken waar de eerste ziekten zijn ontstaan, want God heeft geen
ziekten geschapen. Al deze ellende die u hebt, die de mensheid bezit, was er
niet; voor God was alles harmonisch. Daarom hebben de meesters die boeken geschreven. De ene openbaring na de andere werd er door de meesters
opgebouwd, werd vergeestelijkt en daarna verstoffelijkt, opdat gij uzelf zoudt
leren kennen.
En nu zijn wij er, u hebt het gezien in deze dagen. De dominee, de geestelijke smeekt: ‘Maar mijn God, mensen, wat hebben wij geleerd?’ Ja ... niets is
er geleerd, niets voor de massa. De natuur gaat door, Moeder Natuur werkt
verder. Moeder Natuur, Moeder Aarde maakt haar leven af. Maar in deze
tijd staat het Jehovakind voor u: en maak u gereed, want elk ogenblik kan
dit alles instorten. Nóg, in 1950, zijn er bezielden die denken dat de God van
al het leven Moeder Aarde en haar leven kapot kan maken. Maar de katholieke kerk hoeft dat kind niet te verdoemen, ook uw theoloog niet, want zíj
verdoemen ook. En dat moet u nu eens begrijpen, dat moet u uit uw leven
verbannen. Verdoemdheid, vernietiging is er niet! Er is alléén reïncarnatie en
daarom draait alles: de wedergeboorte voor het planetenstelsel, voor de mens,
voor dier, voor bloem en plant, voor het kleinste insect.
Wij kwamen vanuit de sferen van licht en keerden terug naar de aarde.
We maakten op een kerstmorgen een reis naar Bethlehem en we zagen de
geboorte van Christus. Ik heb u gebracht tot in het goddelijke Al, waar ge
Goden zijt als man en als moeder. En toen kwamen we terug naar de aarde
... Stil waren we één ... in een heilige sfeer. Jazeker, uw harten gingen open,
maar is dat ook en tevens, bovendien het hart van deze mensheid? Voelt
deze mensheid dan niet, voelt de kerk, voelen de geleerden dan niet dat dit
gevoelsleven tóch niet te vernietigen is? Dat er een nieuwe bezieling moet
komen, dat een evolutie moet ontstaan en dat dit de verklaring is van en
door de metafysische leer, waardoor het oude Egypte zichzelf heeft kunnen
manifesteren? Waarom is dat oude Egypte geboren?, heb ik u gevraagd. Dat
waren openbaringen! De Groot Gevleugelden kwamen vrij en maakten een
reis in de ruimte. En daar lag het lichaam, maar het sprak.
Nu zijn we meer en dieper, verder ontwikkeld, nu wandelen wij hier voor
u neer en toch beleven we dezelfde wetten. Er vloeit geen bloed meer, maar
wonderen en openbaringen zijn het; niet alleen voor u alléén, voor de volkeren der aarde, voor deze ganse mensheid!
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De mens kreeg zijn zelfstandigheid, zon en maan kregen dat ook en dacht
ge de volkeren der aarde niet? China en Japan ... wat is er gebeurd in die
enkele jaren? Belééf dat nu eens. Bent u daartoe in staat? Japan in 1939, wat
was dit volk, hoe was het bewustzijn van dat volk? (Het Huis) Israël ... stond
dat kind open voor (het Huis) Israël? Dat kind leefde in de oosterse mystiek,
in de ‘heiligheid’ van een vernietiging. Een vernietiging van het kind was het
allerheiligste dat er was – en wij zeggen: nee, vergrijp u niet aan het leven, aan
God, weiger! Weiger te doden, indien ge niet gedood wilt worden. Weiger
mee te doen aan afbraak, want ge zijt een godheid. Hoever staat dat Japanse
bewustzijn van u af? Had de Japanner, had dat kind, had die massa Boeddha maar aanvaard, dicht in die omgeving. Maar in vijf jaar, mijn geliefden,
in slechts vijf kleine uurtjes, korte tijdjes, is daar een miljoenenbewustzijn
tot (het Huis) Israël gebracht! Japan staat gereed om ... om de tempel van
(het Huis) Israël te betreden. Zegt dat de wereld niets? Kan de professor, de
geleerde deze fundamenten zien? En wat nu nog? Nu nog het Chinese volk.
Stalin maakt oorlog; we zouden hem elk ogenblik kunnen bezielen om
het niet te doen. Waarlijk, deze mensheid heeft een pak slaag verdiend. Deze
mensheid, dit Europa, uw land, uw volk, dit geweldige bestaan heeft een
níéuw pak slaag verdiend; kijkt u maar naar de massa. Dat er kanonnen en
vernietiging opgebouwd wordt is noodzakelijk nu, want ge staat voor het
kwaad. Maar niets is er in staat – aanvaard dit nu en neem dat in uw hart
en slinger het gerust naar uw universiteiten – om het volk van (het Huis)
Israël kapot te maken! Want het volk van (het Huis) Israël is in handen van
de meesters, heeft en krijgt de bezieling van de Messias. Want voor deze
bewustwording ... (Het Huis) Israël zegt niets, maar dit is het hóógste bewustwording voor de ruimte. (Het Huis) Israël heeft contact gekregen met
de meesters. En dat volk is niet meer uit te sterven, dat volk is niet te vernietigen. Een volk van zoveel miljoenen kinderen werd in vijf jaar tot (het
Huis) Israël gevoerd. Zegt het u niets? Staat u stil, staat de ruimte, staat God,
staat Christus op een dood punt? Doet Christus niets meer, doet God niets
meer, laat Hij Zijn kinderen alleen? Ja, men kijkt naar de wolken, maar dat
gebeurt niet meer. Galilei laat zich geen tweemaal door de katholieke kerk
vernietigen. En dan Christus ... wéér terug Christus naar Jeruzalem? Niet om
Hem nu – dat is nu voorbij – om Hem op te hangen aan het kruis. Nee, om
Hem neer te knallen op straat!
De mens die met hoger bewustzijn, met diepere gevoelens, met geest, ziel,
verruiming en liefde tot deze maatschappij komt, kan niet meer verbannen
worden, maar wel bezoedeld, mismaakt. Men kan dat leven, dat bewustzijn
ook niet meer op een brandstapel neerleggen, geachte kerk, die tijd zijn we
ook weer voorbij. ‘Ja, het waren er maar tien’, zegt het hoofd. ‘Tien mensen
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waren het maar, zo erg was het niet.’ Maar die kardinalen en bisschoppen
kwamen eens tot dieper denken en voelen. Die pastoortjes, die nonnetjes
kwamen óók achter de kist en konden nu aan hun eigen geestelijk leven beginnen en mochten nu reële, ruimtelijke, goddelijke vragen stellen, waarop
en waarvoor het antwoord gegeven werd; dat antwoord is gereed. ‘Waarvoor
heb ik nu gediend?’
Had de mens geen geloof gekregen – geloof het en aanvaard het – dan
was het immers ook niet goed geweest. Maar nu komt de ontleding. De
openbaringen die u thans te beleven krijgt, is de ontleding van de Bijbel,
de ontleding vóór en ván dit universum, uw maatschappij, de volkeren der
aarde. U zult openbaringen ontvangen en beleven wanneer u gaat kíjken,
wilt zíén, eindelijk uzelf gaat afvragen: já, zó is het. U moet beginnen om die
openbaring in u op te trekken en te zeggen: ‘Ja, de mens heeft reeds miljoenen tijdperken beleefd op de ruimte vóórdat de Bijbelschrijvers begonnen!’
Dat is geschreven uit het menselijk brein. De mens ging denken. Zoals we nu
boeken schrijven op kosmisch bewustzijn, was dit de menselijke geschiedenis. U kunt het dagelijks beluisteren, de dominee spreekt reeds. Hij geeft u
... hij geeft u niet díé weg te zien, maar hij laat u éven thans linksaf slaan. En
wij zeggen: réchtsaf, de wet leeft dáár. Nu links ... Nu kunt u die wet beleven.
Ja, heel voorzichtig begint de theoloog stukjes en brokjes van die machtige openbaringen van en voor de Bijbel af te knabbelen, want hij wéét, de
bioloog, de geoloog, het wetenschappelijke kind dat naast hem staat, zegt
en: ‘Kijk, je kunt wel studeren nu, je kunt de Bijbel wel vertegenwoordigen,
maar er zijn nieuwe openbaringen gekomen. De mens was reeds mil-, mil-,
miljoenen eeuwen oud – hoort u het? – voordat de Bijbel werd geschreven.’
En wíé stond nu op dat fundament? Niemand! Nu kunt u niet alleen de
bloemen zien. Men moet u vertellen: ‘Daar staan bloemen, die zijn wit, rood,
groen en geel.’ Maar ze zíjn er niet. De Bijbelschrijver kreeg van hem en van
haar een verhaaltje en die verhalen kent de mensheid en uw maatschappij.
Vertel vandaag iets ... eens iets aparts aan een vriend, aan een mens die u
niet kent; u krijgt het over twee, drie jaar terug, uit Europa, uit Frankrijk en
Amerika, maar dan is het bezoedeld, dan is het verdraaid. Het is hemelhoog
naar de ruimte geslingerd, of u en uw verhaal wordt in de bodem getrapt. U
wordt mismaakt, er blijft niets meer van u en uw verhaal over, want de mensheid heeft het in zich opgenomen. Miljoenen kinderen willen daarvan en
daardoor iets beleven, maar er blijft niets van dat verhaal over, niets! Het was
niet zo’n visje, maar zó een die hij thuisbracht voor Onze-Lieve-Heer. Het
was er één zó groot! Zeker, zó zijn de goddelijke openbaringen verhaspeld en
bezoedeld. Zo kwamen mensen op deze wereld en begonnen te denken: dat
is wel de moeite waard, dat moeten we vastleggen. En nu begon het ... en lees
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nu maar de eerste passages. Daar staat deze eeuw voor open, deze mensheid
staat nóg voor de klei en de levensadem en wil de andere openbaring niet
beleven: de mens die die levensadem en dat klei kan verklaren en ontleden
ten opzichte van de ruimte. Wij léven in die ruimte. Wij flitsen door die
ruimte en kunnen één zijn met de maan, zon en planeten. Wij zíén dat Jupiter onbewustzijn bezit, dat Jupiter, Venus, Saturnus geen leven kán bezitten
en dat de maan stervende is, waardoor, waarom die kraters, waarom dat die
levensadem oplost. Waarom heeft Moeder Maan geen atmosfeer meer, geleerde? U kunt daar niet leven. Ze willen er nog heen, daar willen ze naartoe,
maar híér leven de fundamenten. Hier zijn de openbaringen gebracht door
Christus, door de meesters, door uw vader en uw moeder. Staat de mensheid
hierbij stil? Wil de mensheid deze openbaringen, deze fundamenten zien?
Daar gaan we nu weer aan beginnen.
De openbaringen voor deze mensheid zeggen, vanuit de hemelen, de meesters, dat de Bijbel met kletspraat begint! De God die daar een gestalte en een
persoonlijkheid krijgt, is een hater?! Hard, vreselijk, schrikt u niet?
Dat moet u eens in uw kerk, in die kerken vertellen. Voor tweehonderd
jaar terug waren er mensen die zeiden: ‘Ja, er is geloof ik bezieling te beleven van achter de kist. Een dood is er niet.’ Maar die gingen de brandstapel
op! De mens mocht en kon geen geestelijk gedichtje maken, dan werd ge
reeds gefusilleerd door de kerk, kerk, kerk ... En die kerk staat daar, miljoenen mensen willen niet ontwaken. Openbaringen? Ze wachten op nieuwe
openbaringen. Alles gaf de Christus, álles gaf God aan Zijn leven door Zijn
manifesteren. Maar hoe zit dat universum nu in elkaar?
U kunt mij begrijpen, u hebt ‘Het Ontstaan van het Heelal’, u hebt ‘Een
Blik in het Hiernamaals’. Hellen zijn er niet geschapen, geen verdoemdheid!
We moeten er opnieuw aan beginnen om u te laten zien dat híér uw verdoemdheid te beleven is, plaatsvindt, indien gij uzelf, uw karakter en uw
maatschappij, uw vader- en moederschap smoort. Indien ge haat, indien ge
praat, verkeerd denkt van de mens – ik heb u dat geleerd – dan bent u reeds
weg.
Heb elkaar lief, aanvaard elkaar. U behoeft die mensen niet te dragen,
dat moeten die mensen zélf doen. Maar híér, hier leeft ge in de openbaring,
in de universele eenheid, waar nimmer een einde aan komt. U kunt alleen
slechts voor een kort ogenblik inslapen. Inslapen slechts ... en dat is het sterven; daarachter wordt u weer wakker. Of u gaat bewust als mens voort, óf u
keert terug naar de aarde en zult de wereld voor het onbewuste, het embryonale leven opnieuw beleven, parapsycholoog, psycholoog! Opnieuw zult ge
in de moeder tot ontwaking, tot evolutie uitdijen en dan komt ge als kind
op aarde. In 1950 kan de wetenschap nóg niet aanvaarden – het westerse,
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nuchtere gevoelsleven – dat het kind dat nu in de moeder leeft en aanstonds
geboren wordt, reeds miljoenen jaren op aarde is en reeds miljoenen levens
achter zich heeft voor vader- en moederschap, maatschappij, ruimte, Christus, God. Dat kan hij niet aanvaarden; en dat zijn de openbaringen voor
deze eeuw! Dat is het Koninkrijk Gods, dat is “De Eeuw van Christus”, Zíjn
universiteit, waardoor wij deze wetten ontleden. En dan kunt ge miljoenen
vragen stellen, die worden ook tot de ruimtelijke openbaring gevoerd. Ik zeg
u: na al die honderden lezingen moeten wij nog aan de eigenlijke ontleding
voor uw karakter, uw persoonlijkheid – ik heb lief, ik heb godsdienst, ik heb
gevoel, wat is ziel, wat is geest, wat is vader- en moeder-zijn? – beginnen! Wij
moeten er nu nog aan beginnen de wetten te verklaren, om die óm te zetten,
om die te vergeestelijken en te verstoffelijken. Wat geen Ramakrishna heeft
gekund en wat Krishnamurti niet heeft gekund en geen Annie Besant en
geen Blavatsky. Nú eerst vertegenwoordigen wij al die leerstellingen, sekten,
die mystiek. Die openbaart zich nu voor deze eeuw, voor nu, nu op dit ogenblik. Ook waanzin, ook niet waar? Madame Blavatsky bracht: ‘Eerst was de
mens natuur, toen dier en toen mens.’ Wij zeggen: néé, dat hebt ge Bijbels
gevoeld, Blavatsky!
Ook Max Heindel (1865 -1919, stichter van de Rozekruizers in 1909), die
dacht dat de mens zich in zijn leven ééns zou kunnen bevruchten. Dat zag hij
zeker op een slak die zijn huis droeg. De mens is alleen niet vader en moeder,
maar de mens heeft ook nog een huis op zijn schouders en dat is een slak.
Maar mensen zijn geen slakken!
Nee Blavatsky, Max Heindel, ge waart ernaast! Ge hebt nimmer, nooit in
uw leven een bewuste uittreding beleefd, zoals ge zegt. Dat is niet waar, want
dan had ge de waarheid verteld. Dan was er in die tijd geen scheuring meer
gekomen voor de theosofie. Dan had de mens de goddelijke openbaringen
reeds gezien door de metafysische leer, door de geestelijke wetten, door het
Koninkrijk Gods op aarde, maar vanuit de Universiteit van Christus, en dát
zijn openbaringen.
Indien u waarheid verkondigt, indien u de waarheid hebt beleefd, kan er
geen ... kunnen er geen fouten meer zijn. En dat heeft niets met de maatschappij te maken, dat gaat door de maatschappij heen. Zeer zeker, dat behoort tot de persoonlijkheid, tot het menselijke karakter. Nee, dit zijn universele, goddelijke fundamenten en openbaringen, die ik u wil laten zien.
Dat niet Blavatsky noch Krishnamurti, noch Rudolf Steiner het hebben gekund. Zij hebben die ogen, dat gevoel niet gehad. Lees de boeken van Rudolf
Steiner, lees de geheime leer van Madame Blavatsky en vergelijk het nu met
de boeken van de meesters. En kom dan terug en zeg: ja, u hebt gelijk; ik
moet mij buigen.
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Wanneer een dominee zegt: ‘Ja, eh ... de Bijbelschrijvers dat waren apostelen, geleerden, zoals we nu een godgeleerde, een Bijbelkenner, een theoloog
(hebben)’, waarvoor ge het professoraat hebt geschapen. Die man, dat leven,
die geleerde verklaart u de Bijbel.
‘Neemt u plaats’, en hij begint.
Maar altijd moet hij die doolhof aanvaarden. Hij gaat spreken vanuit een
bron die geen bestaan heeft, want God heeft nóóit en te nimmer als mens tot
de mens gesproken! En nu begint u maar met de Bijbel, begint u maar waar
Abraham, waar Isaak, Noach, maar waar Mozes tot bewustzijn kwam. En
die lezingen die heb ik u gegeven, en nu is alles anders. Ja, en toch weer zo
dicht bij huis, want gij zijt het zelf. U bent het! Vanuit de sferen kwam er een
kind tot bewustwording en zei: ‘Mijn vader en moeder is daar en ze weten
niet dat ik leef. Hoe kom ik op aarde terug?’ En dan begint het gezoek, dat
beleeft u aanstonds achter de kist, waar u ook komt. Als u gevoel hebt, u hebt
liefde – die bewijzen, die lezingen, die reizen hebben wij tezamen gemaakt
– dan staat ge daar voor Mozes, voor uw eerste begin, uw eerste geestelijke
stap, want dat lichaam dat heeft niets te betekenen. Het is een tempel door
God geschapen. God schiep de mens naar Zijn eigen beeld! Mozes ... dat
werd ... die naam kreeg hij eerst op aarde. Maar, geachte levensgraad, ge zijt
ziel, geest en een persoonlijkheid. Kunt ge nu aanvaarden dat dit menselijke
beeld, dat u vertegenwoordigt, goddelijke ruimten geniet? God schiep de
mens als Zijn beeld, als een openbaring, maar hóé zult ge, wilt ge die openbaring zien en ondergaan? Dat zijn de boeken nu.
Wat hebben de meesters u in deze jaren, vanaf het ogenblik dat wij begonnen, aan uw leven, aan uw maatschappij, aan uw volk geschonken? Aan
Europa, aan deze mensheid? Wij hebben de kosmologie even aangeraakt, wij
brachten u door ‘de kist’, wij gaven u een nieuw leven. Wij gaan onfeilbaar
naar het ogenblik terug waar de eerste gevoelens voor de God van al het leven
een verstoffelijking en een vergeestelijking ondergingen. We gingen terug
naar het eerste ogenblik, waar de eerste baring, het eerste baren en scheppen
voor het embryonale menselijke is ontstaan – door Moeder Aarde? Jazeker ...
later, na verschillende miljoenen tijdperken – maar op de maan is geboren.
En nu, welke openbaringen hebben wij u te schenken? Astronoom, kom
hier, zit neer en u krijgt colleges en we gaan nu die dode maan ontleden
en verklaren. U krijgt kosmologie te beleven, van het ontstaan af van deze
‘maan’, die biljoenen jaren oud is, dit leven, deze Moeder. De Moeder van
deze ruimte die gaan wij u onder uw hart neerleggen. U zult bewust worden.
Wij zullen u verklaren – indien ge dat wilt – of ge met een raket haar leven
kunt bezoeken, maar we zullen u ook vertellen dat ge in een ruimte komt
waar ge nimmer en nooit meer ... totdat de maan oplost, zult gij ook oplos380

sen. Daar komt u niet uit, u zult haar nooit en te nimmer beleven. En wat
dan nog?
Maar híér kan dat, hier op aarde, want de mens bezit zijn Grote Vleugelen,
de mens is van goddelijke oorsprong. Nee, de mens is een godheid!
Kijk nu maar weer naar de aarde hoe die ‘God’ leeft, maar dat zegt niets.
U hebt kunst gekregen. Ik heb u laten beleven hoe de openbaringen ontstonden voor de muziek, voor Rembrandt, Van Dyck, Titiaan. Waarom – altijd
weer – komen wij met diezelfde namen terug, die woorden, die mensen?
Moeder Aarde kreeg kosmisch één-zijn voor kunst. Beethoven, Bach, ze hebben zich uitgeleefd, het leven van Christus is vertolkt.
Dan komt de wetenschap, eindelijk de wetenschap. Elke wetenschap nu is
slechts vijftig jaar oud. Ga even dieper terug en u had dit licht niet eens. Dat
zijn stoffelijke openbaringen, maar de geestelijke openbaringen die worden
nog niet opgenomen. En dat zijn in de allereerste plaats dat u de Bijbel zult
leren kennen, dat ge uzelf zult leren kennen als mens. Niet voor hier, maar
voor achter de kist, voor uw astrale, geestelijke leven.
En dan zomaar vanuit dat leven naar Golgotha gaan? Ja, wij hebben het
gekund, de profanatie die in ons opkwam, die ruimtelijke gevoelens? Wat
is ruimtelijk? Wanneer we zomaar naar Golgotha willen vliegen? U kent
dat leven immers niet, voelt u? Beeld na beeld hebben wij beleefd, wet na
wet. We gingen door de menselijke geschiedenis door eeuwen neer te liggen
in Gethsemane, om tot onszelf te komen; en dan er weer uit, naar Pilatus,
naar Caiphas. Caiphas ... En toen opwaarts naar Golgotha. We werden geslagen, we zijn mismaakt, we werden gekruisigd, voor wat? En toen hebt
ge gevraagd: ‘Laat ons nu ons eeuwige leven zien. Laat ... verbind ons met
de astrale wereld, met een eerste sfeer’, dat is een hemel, ‘met de tweede, de
derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende.’
En toen kwamen we op de Vierde Kosmische Graad. Want is het niet
waar dat God zei: ‘Splits u en vermenigvuldig u’? En nu had elke vonk ...
élke vonk die uit die Albron kwam en die nog niet was te zien, die gaat zich
vergeestelijken, verstoffelijken en moet naar het bewuste goddelijke Al terug.
Dat bent u, dat zijn wij, dat zijn de bloemen, dat zijn de wateren, dat is
het dier. Al dat leven gaat naar God terug, móét tot God terug, anders stort
dat heelalbestaan in. Dat is óók een persoonlijkheid. Een vonk die sterft, die
aura keert terug tot de Al-energie en zal daar dat leven vertegenwoordigen.
God gaf zichzelf gestalte en gaf aan de mens Zijn beeld. En dat beeld wil
zeggen dat ge eens deze aarde – een planeet die in de ruimte zweeft, die
om de zon gaat en een eigen baan beschrijft – móét overwinnen, eens zult
overwinnen. En dan heet het: dan hebt ge de kringloop der aarde volbracht.
Dan leeft ge in een astrale geestelijke wereld. Dan bent u in de wereld waar381

toe gij als leven en als geest behoort. Wij hebben u de beelden gegeven hoe
gij uw goddelijke vonk wakker maakt. En dan stonden wij op die morgen
en nu weer, en in de toekomst zullen wij staan: sla dat kind midden in het
gelaat, bedrieg de mensheid – en ge bedriegt uzelf! Praat onzin en verkoop
wetenschap waarvan ge de wetten niet kent – ge vertegenwoordigt leugen en
bedrog. Maar dat is alweer te ver van uw leven weg, dat voelt de maatschappij niet eens. Maar wanneer we staan voor de Messias, wanneer we Golgotha
aanvaarden – kerk, theoloog – drink dan Zijn bloed; ge zult achter de kist én
voor de universiteit van Zijn leven moeten aanvaarden dat ge uzélf bedrinkt,
bedriegt, slaat.
Ruk het leven van deze zijde uit de goddelijke voegen, maak die massa
los, maar wee u indien u niets nieuws, niets anders bezit dan afbraak en
vernietiging. Vergrijp u aan het leven van uw moeder, van uw man, van uw
kind, van uw vriend ... en gij vergrijpt u, vroeg of laat, op dit ogenblik toch
altijd aan uzelf. Dat hebben wij u geleerd, dat zijn de openbaringen, omdat
God niets anders dan harmonie heeft geschapen. Dit zijn de openbaringen
voor uw leven, voor uw vader- en moederschap, voor de tijd dat ge nog hier
zijt. Ge behoeft niet te staan op uw kerkhof te schreien, door leed en smart
ten onder gaan, dat is niet nodig. Ik heb u geleerd: de ruimtelijke bezieling
als openbaring is dat dát wat u thans toebehoort, dat nu, dat leven dat nu
van u is, van uzelf, waarover gij alles hebt te zeggen; dat bezit, uw ganse
koninkrijk hier op aarde, als stof, dat behoort een ander toe. U hebt slechts
tijdelijk bewustzijn, dat moet u loslaten. Ge moet aan uzelf toch eenmaal
beginnen. Het is niet dat de meesters u brengen, dat zij u tot de aarde ... tot
de aarde, dat zij u één maken met deze maatschappij en dat ge geslagen moet
zijn voor deze ruimte; de meesters brengen u de ruimtelijke jubel, het gemak,
het geluk, de Grote Vleugelen, om die uit te slaan! Een ‘kist’ is er niet meer,
een verdoemdheid is er niet. De mens is een eeuwigdurend product, een
pronkjuweel van scheppingskracht, de mens vertegenwoordigt Zijn godheid.
Ik heb u gezegd: ge zijt Goden!
Kijk nu naar de massa, kijk nu naar uw maatschappij, ga weer terug, éven
naar uw kerk. Luister naar een katholiek priester, naar uw dominee. Luister
goed en leg het boek ‘De Volkeren der Aarde’ en ‘Het Ontstaan van het
Heelal’, ‘Zij die terugkeerden uit de dood’, ‘De Kringloop der Ziel’, leg die
boeken op uw schoot, sla ze open en maak een innerlijke, maar gééstelijke
vergelijking. Durf die te maken en dan te zeggen: ‘Nu weet ik het, nu is het
volmaakt af. Waarmee de Bijbel begint, dat behoort ook tot 1950. Dat zijn
slechts vier dagen die voorbijgingen. Dat waren maar mensen, maar nu krijg
ik het goddelijke woord.’
U behoeft ons niet te aanvaarden, u behoeft voor de meesters, voor die
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boeken niet te buigen: buig voor uzelf. Buig alleen voor de waarheid en zet
daar uw persoonlijkheid voor in. Zolang nog het woord ‘sentimenteel’ over
uw lippen komt, kunt ge geen stap voor uw geest, voor uw persoonlijkheid,
voor uw vader- en moederschap meer verzetten, want God en Christus, deze
ruimten zíjn niet sentimenteel. Dit zijn waarachtigheden, waarlijke openbaringen, die niet alleen verstoffelijkt werden, maar ook vergeestelijkt, want wij
kregen een astrale wereld.
Word moeder en vader, word broer, word vriend, word zuster en broeder
en dán komen wij tot de diepe, geestelijke, góddelijke wetenschap, waarvoor
we de fundamenten zullen leggen. En dan staan we voor elkaar: wanneer
zijn we goed, wanneer zijn we waar? Is dat leven dat hier neerzit open voor
de waarachtigheid, die dan de God van al het leven moet zijn? Wat is kunst,
wat is bezieling?
De mens, deze mensheid had weer angst. Maar voelt ge dan niet, toen wij
schreven dat de Dominions van Engeland een eigen zelfstandigheid zouden
krijgen ... Kijk nu eens, ga de geschiedenis nu eens even na, volg dat eens
even. De Dominions ... die eeuwen en eeuwen hebben gewerkt aan die volken, die zeggen op een goede dag – hebben de kracht, hebben het bewustzijn, voelt u dan niet dat daar God achter leeft of Christus? – : ‘U bent vrij,
morgen bent u vrij. U krijgt uw zelfstandigheid, wij willen niets meer met u
te maken hebben. U zult uw eigen leven mogen beleven.’
Waarom ... waarom ging uw volk naar Indië? Om die kleurlingen tot een
ander bewustzijn te brengen. Waarom moest gij daar naartoe? Om die mensen te bezitten? Christus wist wel, en God ook, dat ge ze aanstonds weer
alleen zult moeten laten. Waarom? Omdat elk insect, en vooral de mens, een
bloem ... dat zijn zelfstandigheden! Ook de kleur kreeg door God, door de
ruimte een eigen zelfstandigheid en werd rood, geel. Nietwaar?
Indië kreeg, dat kind krijgt een eigen zelfstandigheid, omdat elk volk een
hogere bewustwording móét beleven, wat nu voor u oorlog is, nietwaar? Er
komt weer zo’n massa en valt het ene leven aan; is voor de ruimte, is voor
God, is voor de volkeren der aarde evolutie, een doodeenvoudige evolutie.
Die dingen móéten komen. En ga nu dan eens even na ... gaat u nu eens even
over de aarde, kijk nu toch eens even naar de volkeren, en ge krijgt weer ontwaking en bewustzijn indien u opnieuw ‘De Volkeren der Aarde’ openslaat,
want gij staat nu voor elke zelfstandigheid die door God werd geschapen.
Elke levensgraad als volk, ook het oerwoud, krijgt een zelfstandigheid. Is het
niet eenvoudig?
Verlang nu maar als mens veel te bezitten, straks bent u het kwijt, u gaat
toch ‘de kist’ in! En dan zult ge toch aan Gene Zijde moeten beginnen om
daar fundamenten te leggen voor uw nieuwe openbaring, die nu niet stoffe383

lijk is, die ge niet kunt kopen noch kunt betalen door stof, maar híér zal moeten leven, onder uw hart. En nu tast men uw levensbloed aan. Zegt u maar:
‘Ik zal het aanstonds wel zien.’ Goed, maar dan willen wij, dan wil de ruimte,
dan wil God – noch Christus – met u nog niet te maken hebben, omdat u
wilt slapen. U kunt rusten, u kunt uw krachten, uw persoonlijkheid hier in
deze maatschappij verbruiken en beleven, maar dan sláápt u. U leeft niet óp
de aarde, maar eronder. U hebt geen Bijbels gevoel en u hebt ook geen gevoel
van (het Huis) Israël. U behoeft niet naar een katholiek en een protestant te
kijken; u hebt helemáál niets, die dat kan zeggen: ‘Ik zal aanstonds wel zien.’
Heb heilig ontzag voor de kerken die zijn geboren, want de mens zou een
geloof ontvangen, heb ik u geleerd, hebben wij verklaard. De meesters moesten beginnen om de mens ergens aan vast te leggen, dat zeggen u ‘De Volkeren der Aarde’, dat zegt u Mozes. De mens die van dit alles niets wil weten, die geen kerk heeft, geen gevoel, óók de natuur natuurlijk niet ... Want
er zijn mensen, die hebben geen kerk en geen dogmatische stellingen, geen
fundamenten nodig. Er zijn mensen die gaan door een boom tot God, en
(door) een plas water tot de ruimte. Die mensen, dat zijn de mensen, dat zijn
metafysische kinderen, die zijn ontstaan door Ramakrishna en de tempels in
het oude Egypte. Maar de mens die hier ‘bewust’ leeft, die geen God, geen
Christus, geen kerk moet, die leeft niet óp de aarde, maar die leeft eronder
en is armoediger dan de gek die gij door zijn ziekten hebt moeten opsluiten.
Indien u er iets aan hebt, neem het ...
Het is niet de bedoeling om het leven op aarde af te blaffen, maar er zál
bewustwording komen. Dit is geen geschreeuw, het is alleen reine bezieling
om u tot de ontwaking te brengen. Het is het woord dat ruimtelijke bewustwording bezit en in staat is om nú niet alleen de stoffelijke openbaringen
tot Golgotha te voeren, maar de geestelijke – het waarachtige, universele,
eeuwigdurende fundament – rein menselijk, rein moederlijk en vaderlijk te
bezielen. En dat is het geschenk dat de Universiteit van Christus u heeft te
geven, in uw handen kan neerleggen. En nu kan ik zeggen tot u, ook al waart
ge met uw honderdduizenden: wilt ge dat ik dicht bij u blijf, bij u ben? Ik kan
... ik heb het gevoel en het bewustzijn om u te vragen: uit welke levensbron
moet ik uw lezing opmaken deze morgen, in de uren dat we één zijn? Ik heb
u vroeger gevraagd: wilt ge mij vanmorgen zien dichtbij, dicht bij u? Ja, dan
ben ik dicht bij u. Of wilt ge een lezing, wilt ge de wetten verklaard zien, wilt
ge de openbaringen zien vanuit de astrale wereld, uw geestelijk leven? Wilt
ge ze zien waar ze eigenlijk zijn ontstaan, uit de Albron, de Almoeder? Die
lezingen, die wetten die kan ik in uw handen neerleggen en vragen: waaraan
moeten wij nu, na zeshonderdenvijftig lezingen, beginnen? Bent u thans uit
de grond van uw hart, met al uw weefsels en vezels, gereed? Is uw ziel, is uw
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verlangen, is uw persoonlijkheid gereed om thans aan de goddelijke colleges
te beginnen? Dan zal de eerste en de volgende lezing voor ú zijn: ‘De maan
als de Almoeder voor deze ruimte’. En eronder: de mens – geleerde, universiteit! – is niet door de Bijbel ontstaan, maar de mens is in de wateren geboren.
U moet maar eens gaan kijken, u moet eens goed luisteren en lezen nu. In
deze tijd ontwaakt de universiteit, de geleerden zeggen: ‘Zo, dominee, pak
dat maar aan.’ Er moet toch een tijd komen dat de universiteit op aarde een
bewuste persoonlijkheid krijgt en dat de universiteit – waar dus de astronomen toe behoren, de psychologen – eindelijk kunnen zeggen: ‘Dominee, wij
bewandelen één levensweg. Wij krijgen beiden colleges hier, maar jou verkopen ze onwaarheid, die ik ken, die ik kan ontleden.’
En nu zit daar de dominee en daar de godgeleerde – met de katholieke
kerk hebben we nu niet te maken – maar het is de dominee, dat is het protestantse, gereformeerde geloof, de Bijbel, die naast de astronoom en de bioloog
eenzelfde goddelijke wijsheid krijgt. Deze beleven het wetenschappelijk en zíj
volgens een geloof, de Bijbel. En nu bedriegt de één de ander. De astronoom
kan vertellen, de bioloog kan het vertellen reeds, já, geleerden zijn er: ‘Wij
zijn in de wateren geboren, dominee! Gij moet miljoenen tijdperken terug,
wilt ge de Bijbel beginnen te schrijven.’
En nu blijkt het dat de universiteit, uw volk dus, uw parlement, niet de
macht, niet de persoonlijkheid is die het wíl zijn, om te zeggen: nu roepen
wij die theologen eindelijk een halt toe, wij geven die theologen, wij geven
de Bijbel ruimtelijk, geestelijk bewustzijn. Nee, want dan weet u te veel, dan
is er geen houvast meer! Maar waarvoor zijn wíj er dan? Geef me de radio,
geef God uw radio en wij slingeren deze woorden over Europa en over de
wereld en wij leggen de nieuwe fundamenten voor uw nieuwe Bijbel, voor de
Universiteit van Christus. Wij hebben het woord, we hebben de bezieling, we
hebben de waarheid, we hebben de rechtvaardigheid, harmonie, liefde, leven,
licht, geest en ruimte. Nee, krijgt u niet; de dominee heeft ’t, zijn uurtje. Hij
begint wéér – een duizend jaar lang, nee, tienduizend eeuwen! – begint hij
weer, nog in 1950: ‘En Abraham zei ...’ Wat Abraham? Die doofstomme daar
uit die tijd? Dat ongelukkige, krankzinnige gevoelsleven? Wát Abraham?
‘Er was maar één Abraham en één Eva.’ Ja, de katholieke kerk komt ook
... Er is wel evolutie, maar kom niet aan die ene Adam en Eva. De slang is
er ook nog. Ja, ‘heilige vader’, de slang leeft in uw kerker, waar ge het leven, het bewustzijn, de evolutie van Galilei hebt gesmoord! Dat is een vloek
voor uzelf. Geef ons even een kwartiertje ... (niet te verstaan) wij beginnen
de nieuwe Bijbel te schrijven. We zijn er reeds aan begonnen; Jozef Rulof,
André-Dectar, die heeft de eerste boeken voor de nieuwe Bijbel in zijn handen. En als de maatschappij die in handen krijgt, dan kan uw psycholoog,
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uw astronoom, uw dominee, uw godgeleerde kunnen daar neerzitten om
de colleges te aanvaarden en te beleven, van Christus, van de meesters, van
God. Wij zijn gereed, wij zijn klaar, ziet u? Dát is de openbaring voor deze
mensheid! Wij kijken niet naar, wij horen geen kanonnengebulder, wij zien
alleen evolutie; nietwaar, Christus heeft u toch verteld, ook al hebben díé
mensen dat bewustzijn nog niet. Wat kan Stalin Christus schelen? Maar zijn
hart klópt door Christus!
Het communisme? Ffft ffft, we blazen het van de handen van Christus!
Eén levenswetje, één hartelijkheidje, rustig en persoonlijk gegeven, direct
vanuit Christus aan Stalin en aan het communisme – geloof het toch, mens,
dat zijn de openbaringen die God verstoffelijkt en vergeestelijkt heeft – en ge
kent, ge hebt geen communisme meer. Eén ster uit de hemel naar beneden
laten vallen, dat is mogelijk, kunnen wij reeds. ‘Gá en bedek dat Kremlin,
bedek dat onbewuste’ – en wég is Stalin!
Maar wat heeft Christus ons geleerd? Waarom liet Hij zich slaan, waarom
liet Hij zich geselen door Pilatus? Daarvoor heb ik u neergezet. Waarom kon
men Hem een doornenkroon opzetten? Eenmaal slechts heeft Hij gezegd ...
toen Caiphas zei en vroeg: ‘Zijt Gij de Messias?’, toen zei Hij: ‘Gij zegt het.’
Ja, wat heeft het voor nut? Waarom geven wij nog langer deze lezingen?
Kunnen wij de maatschappij tot een nieuw bewustzijn, tot ander voelen en
denken brengen?
‘Jazeker, ik doe dat voor mezelf’, zegt elke geest. ‘Ik doe dat voor de vogelen, voor Moeder Natuur.’
Caiphas, waarom hebt ge u toch aan Zijn leven vergist? Waarom hebt ge
u, en uw volk, aan Zijn leven vergrepen? Zoudt ge willen aanvaarden dat gíj
dat voor Caiphas goed moest maken, terwijl u met Golgotha, met Jeruzalem
niets te maken hebt? Daar alléén was Adolf Hitler voor nodig (zie artikelen
‘Hitler’ en ‘Evolutie van de mensheid’ op rulof.nl). Daar had men de mens
voor nodig die zijn fouten heeft begaan. Eens zullen wij die eenheid wéér
beleven en dan komen we tot de úniversele eenheid en dragen wij het leven
van God. Gij zijt ééns in staat om het leven van Christus te beleven en te
bevoelen, maar ook om het uit te dragen!
Om dit vanmorgen af te sluiten, wil ik u voeren naar de volgende stap. Ik
zou u willen vragen uit naam van uw innerlijke ruimte: zijt ge nu wáárlijk in
staat om naar de colleges te kunnen luisteren, om die in u op te nemen? Wilt
ge weer dat ik de hellen met u beleef, dat we weer opnieuw door de hellen
gaan, naar de hemelen? Maar wilt ge eindelijk uw ontstaan thans leren kennen? Het zijn openbaringen! Dan vraag ik u: bent u gereed door de volgende
lezing, het één-zijn met God, met Christus, met uw ruimte, om de maan als
de Almoeder voor deze ruimte te beleven en te aanvaarden? Is dat zo? Dan
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is dat ons volgende één-zijn hier, voor ú, voor uw maatschappij en voor uw
ruimte, want na die colleges gaan wij ze stoffelijk en geestelijk afmaken, zodat ook uw theoloog, uw Bijbel, de godgeleerde er iets aan heeft.
Ik dank u voor uw heerlijk gevoel, ik dank u voor de bloemen, die ik aan
meester Alcar zal schenken. Ik zal het innerlijke leven terugvoeren naar Golgotha.
Mijn zusters en broeders, ik wil niets, ik hoop ook niets. En toch is er een
klein, zacht, kinderlijk verlangen in mij, of mijn leven, mijn voelen en denken had geen bestaan. Ik hoop waarachtig – dat gevoel is er in mij – dat ik u
een kleinigheidje in deze uren mocht schenken. Meer is er niet voor nodig.
Dan dank ik u hartelijk voor uw mooi gevoel, voor ons één-zijn, voor deze
morgen.
Tot over veertien dagen.
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Het begin van de schepping
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. We beginnen vanmorgen met de
kosmologie. Ik heb u verleden de inleiding gegeven en gevolgd in welke tijd
dat u leeft, wat u hebt ontvangen. Ik gaf u de inleiding over de Universiteit
van Christus. U weet van uw Bijbel, van de geleerden, kunst, muziek, wetenschappen, psychologie en thans staat ge voor de kosmologie. Ik zal trachten
om het heel eenvoudig te maken en tezamen die wetten vastleggen, beleven
en aftasten. U gaat denken. U kent de boeken. En hierna keren wij terug
naar de aarde, naar deze wereld, naar uw persoonlijkheid, naar uw ziel, uw
geest, uw innerlijk leven voor maatschappij, God, Albron, Alliefde, licht, de
Algeest, om te kijken wat u er voor uzelf van bezit.
Wij gingen door de boeken van de meesters door het hiernamaals, naar
de ruimte. Wij betraden de duistere sferen en de hemelen. Vanzelfsprekend
is dat deze maatschappij, het bewustzijn van deze tijd nog altijd schouders
ophaalt of het wel zo zal zijn dat de mens achter de kist een astrale persoonlijkheid bezit.
Wat zegt de Bijbel over het leven na de dood? En wat kan het de mens
schelen? Aanstonds zullen al die miljoenen wel zien wat er alzo achter de
kist, achter de dood te koop is. Door deze wetten, door de boeken ‘Een Blik
in het Hiernamaals’ – heb ik u verteld – ‘Kringloop der Ziel’, ‘Tussen Leven
en Dood’, ‘Het Ontstaan van het Heelal’, ‘Zij die terugkeerden uit de dood’,
‘Geestelijke Gaven’ en de andere boeken hebt u een beeld ontvangen dat
waarlijk de ziel achter de kist, achter de stof een astrale persoonlijkheid is. En
wat wil dat zeggen?
Ik moet u aantonen, en dat zal ik doen, dat u nú in die oneindigheid leeft.
Het menselijke organisme, de maatschappij waarin u leeft, heeft niets te betekenen ten opzichte van de ruimtelijke wetten, levensgraden voor ziel, geest
en stof, de menselijke persoonlijkheid. Uw leven hier heeft niets te betekenen, alleen het leven, de persoonlijkheid, de ziel, dat is alles!
Wij gaan zo ver, wij komen tot ... wij komen voor Socrates te staan, uw
faculteiten, de universiteiten. Wij komen aanstonds voor het beeld dat maatschappij heet en dan vragen wij ons af, door al deze lezingen: wat hebben
wij er ons van eigen gemaakt? Nietwaar, u bezit rechtvaardigheid – of dat
rechtvaardigheid is, zullen u de wetten, de levensgraden voor de ruimte verklaren. U komt voor uw wereld, uw ruimte te staan, en dan kunt ge zien dat
elke gedachte ruimte bezit. Iedere gedachte krijgt vleugelen en daar hebben
verschillende profeten, verschillende meesters over gesproken, maar door het
beeld van Christus krijgt u toch die geestelijke gestalte voor uzelf te zien en
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te beleven.
Ik maak u vrij van de aarde, u bent vrij van uw Bijbel, er is niets meer dat
u bezit dan alleen het leven. U bent een mens, u kunt denken, u kunt voelen.
Waar we heen gaan daar is nog niets, niets! De mens, het leven, Moeder Natuur moet nog ontstaan. En vanuit die bron komen wij terug naar de aarde
om enkele fundamenten voor de mens, als vader en moeder, als mens vast
te leggen, zodat ge houvast krijgt in dit leven en voor aanstonds wanneer ge
eindelijk ‘de kist’ ingaat, of verder, of terug naar de aarde om iets te doen,
om u weer in harmonie te brengen met die ruimtelijke wetten, met de God
van al het leven, zoals dat heet, om u van die plaats, die ruimte, dat licht, dat
leven en die liefde te verzekeren.
Voordat de schepping begon was er niets, niets, niets. Er was alleen leven,
er was ziel en er was geest. En dat noemt de meester, de kosmisch bewuste
– u kunt van engelen spreken, wat zegt het woord engel; in de ruimte is de
mens kosmisch bewust, hij kent elke wet – die noemt dat: het protoplasma,
de bron, de Albron waardoor alles is geboren. De bron die alles bezit wat wij
nu – dat zult u aanstonds zien – op de aarde bezitten, dat is Moeder Natuur.
U kunt een boom zien, u hebt uzelf, u kijkt naar de ruimte, u ziet zon, maan
en sterren, de dierlijke wereld; ál dat leven is uit die bron ontstaan.
Op dit ogenblik komen we reeds voor de vraag natuurlijk: waar is de Bijbel
mee begonnen? En dat doen wij aanstonds ook; wij stellen die vraag en leggen dán voor uzelf een nieuw fundament, de fundamenten voor uw tempel,
wij schrijven dat in ‘De Kosmologie’, de Universiteit van Christus. En hierna,
eerst hierna komen wij voor de bron van deze ruimte te staan. En die bron
heet nu Almoeder, de Almoeder van deze ruimte; de bron waardoor het leven
een zelfstandigheid kreeg. En dat bent u als mens, dat is het dier en dat is al
het leven van Moeder Natuur.
Wanneer de mens, wanneer ge aanstonds de stoffelijke wereld verlaat, dan
moet ge natuurlijk eerst gaan denken. Het gevoelsleven dat nu harmonie
bezit – dat noemt men liefde – zal u zeggen en vertellen: gaat u maar verder,
of – u hebt dat beleefd – of u hebt uw gevoelswereld te aanvaarden. Dat is
het innerlijke leven, dat is uw bewustzijn, uw handelen, uw denken. U geeft
aan een daad gevoel en dat gevoel zal zeggen: die daad heeft afstemming op
een levensgraad, zoals God dat alles in Zijn ruimten en voor Zijn werelden
heeft gezien en geschapen.
Wij gaan nu ... We maken ons vrij van de maatschappij. U kunt desnoods
uw ogen dichtdoen, dan ziet u dit licht niet meer, dan maakt u zich vrij van
deze ruimte, maar u kunt ze ook openhouden om het bewust te ondergaan.
Wij komen vrij van de aarde, wij zweven nu in de ruimte; u zweeft altijd
in die ruimte. Dat gevoel moet de mens ontnomen worden, want de mens
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voelt een houvast, hij stáát ergens op. U kunt die wereld ... u kunt van deze
wereld niet heengaan, die aarde houdt u gevangen, maar wij zweven in de
ruimte. En nu gaan wij van de aarde weg. Wij gaan, wij komen tot eenheid
met de stoffelijke kosmos waarin zon, maan en sterren, de nevelen leven,
aanwezig zijn, die voor de mens zijn geschapen. Dat moeten wij natuurlijk
nog afwachten, maar we zullen aanstonds zien wat dat eigenlijk – het begin
van de schepping – te betekenen heeft ten opzichte van miljoenen mensen,
godsdiensten, sekten, tempels, Egypte, China. Alles wat de mens maar bedenken kan, dat openbaart zich thans voor uw persoonlijkheid en is nu het
geschenk voor en van deze eeuw. Dat is het geschenk van Christus. Dat is het
geschenk van de universiteit, de ruimtelijke universiteit die alles ontleedt, die
alles bezit, die elke gedachte terugvoert tot het Al. Tot wat?
Toen God zich manifesteerde – ik moet het woord God verstoffelijken
– maar toen die Albron begon om te baren en te scheppen, was er van dat
woord God en God geen sprake, er was niets te zien. Hier staan we reeds
voor een woord, voor iets dat geen fundament bezit ten opzichte van de
ruimte, want de mens is in een dwaalhof, een doolhof gebracht door het
woord God. De meesters, Christus Zelf heeft dit allesomvattende in één
woord tot de aarde gebracht, tot deze mensheid, want de mens zou dit alles
wat God moet zijn inééns kunnen omvatten. Zeer zeker heeft Christus, hebben de meesters begrepen dat dit eigenlijk geen beeld is van de werkelijkheid,
van de waarachtigheid, maar de mens zou iets ontvangen op aarde waardoor
hij ontzag kreeg voor deze ruimte. U kunt dus het woord God veranderen
door Ruimte, wij noemen het Wayti. Wayti is leven, is licht, is liefde, is álles.
De mens in het Westen, de dogmatisch, orthodox ingestelde mens bezit
deze God. En nu moet u na deze lezingen, na de boeken, na het lezen van de
boeken moet u maar eens gaan luisteren dat die dominee, die godgeleerde,
uw katholieke kerk, de theoloog altijd toch nog, wanneer hij over die wetten
spreekt, over God en Zijn Almachten, altijd weer toch een menselijk wezen
aanraakt – ziet u? – een gestalte ziet. Jazeker, een gestalte. God is een gestalte, is een beeld. En wanneer we dan aanstonds, straks de Bijbelschrijvers
beleven, dan ziet u dat ook de Bijbelschrijvers vanuit zichzelf aan die ontleding zijn begonnen en opnieuw staat er een goddelijk mens voor ons. En dat
is waar, dat kan, dat zult u allemaal leren kennen en dan zult u begrijpen
waardoor uw godheid ontwaakt. Ge zult aanstonds, straks aanvaarden: ja
waarachtig, ik ben een deel, een vonk van dat Al. En dát Al vind ik terug op
aarde en in de ruimte, door dat Al ben ik geboren.
Wij krijgen nu aanstonds te zien, zoals de wetten het bepalen, dat de mens
een goddelijke zelfstandigheid is geworden voor het vader- en het moederschap. En meer is er niet, alleen vader- en moeder-zijn.
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En nu gaan we God zien, nu gaan we God beleven, nu zijn we één met die
Almacht. Waarom? Omdat de moeder tijdens het baren en het scheppen die
goddelijke, ruimtelijke, universele eenheid ondergaat, want ín haar leven de
verdichtings-, de verhardingsprocessen als levensgraden en wetten. Zij heeft
die ruimte, die godheid, die Alziel ontvangen doordat de mens zich heeft
kunnen evolueren, doordat de mens door de ruimte ging, door prehistorische
tijdperken naar het nu. Maar dat nu heeft zich ook weer geëvolueerd. Dat wil
zeggen: er zijn astrale en stoffelijke werelden ontstaan. Ik hoop waarachtig
niet dat het te veel, dat het te diep voor u wordt, maar nu: door die ruimte,
door die stoffelijke kosmos ... die stoffelijke kosmos die maken wij vrij van
het eigen fundament, die zelfstandigheid en beginnen nu te leren denken.
Waardoor is die bloem, waardoor is die ruimte ontstaan? Door ziel en
geest, door de astrale, geestelijke kracht, goddelijk plasma! Dus die stof die
moet verdwijnen, die moet oplossen voor onze ogen, willen wij achter die
ruimte gaan kijken, want daar leeft de Alziel, de Algeest. Wat u hier ziet,
dat is allemaal af, dat is de bestaande ruimte. De wetenschap spreekt over
onderbewustzijn; hij, de psycholoog, kent dat niet. Maar dat is de Albron in
de mens, tot nu, tot deze tijd. Wij gaan erdóór, die stof lost voor ons op, want
wij moeten naar het beginstadium van alles, willen wij de God van al het
leven, willen wij de Albron, de Alziel, het Alleven zien en beleven; daarheen
gaan wij.
Wanneer een geleerde aan Gene Zijde komt die waarlijk betekenis heeft,
die het gevoel bezit: ik heb iets voor de aarde gedaan, ik heb waarlijke realiteitswetten ontleed, dan kan hij zich openstellen voor de meester. Indien
hij het gevoel en het bewustzijn bezit, de eenheid kan ondergaan voor elk
stelsel en levensgraad, heeft hij geen meester nodig, want nu zegt de bloem:
‘Kom met mij, maak u één met mijn leven.’ En dat is eenvoudig, daar heeft
Christus ook over gesproken. ‘Zoals de moeder één is met haar kind, zo zult
gij mij beleven en daarvan mijn fundamenten, mijn ruimte, mijn geest, mijn
ziel beleven en vaststellen.’ En dan zijn we één, dan vertelt een bloem hoe
zij is ontwikkeld. Dan komen wij vanuit dat kleurenrijk, dat is een bewuste
wereld, dat is een uitstraling, ook van God, aura. Nu moeten wij terug, wij
komen dus ... wij komen dus vóór dat die bloem ontkelkt, te staan. Wij gaan
terug naar de aarde en dan lost langzaamaan ook die bol, dat zaadje, op en
dan komen wij weer tot die ziel, die geest. Wij weten niets meer, het lost in
onze handen op. En nu zegt de geleerde van de aarde: ‘Moet ik mij nu ... en
moet ik me nu dit alles eigen maken? Kan de ruimte, kan de astrale wereld,
kan deze macrokosmos mij vertellen en opnemen hoe het ‘ik’ is geboren?’
En dan zegt de ruimte: ‘Kom in mijn leven en kom in mijn hart en ik voer
u tot mijn eerste geboren-zijn.’ Dat zegt Moeder Aarde, dat zegt de maan, dat
391

zegt de zon, dat zegt Jupiter, Venus, Saturnus. Elke ... elk insect kan u met
die ruimte verbinden.
Voor de kosmologie ... Toen de meesters uit het Al wisten dat de aarde bewustzijn moet krijgen, dat de aarde, de mensheid gereed was om iets méér te
beleven en dat die fundamenten, voor de Bijbel gelegd, géén evolutie schenken – u weet het, tweeduizend jaar spreekt de mens al over de Bijbel, over
de liefde, over de rechtvaardigheid en harmonie, maar waar leven de wetten? – kon de meester zeggen: ‘Ja nú, nu zal het geschieden. We moeten een
instrument, we moeten de mens opbouwen die gereed is om die eenheid te
ondergaan, zodat de Albron als moeder op aarde wordt gebracht.’
En nu hebben verschillende meesters, verschillende mensen op aarde hebben die Albron reeds aangetast (aangeraakt en afgetast), bijvoorbeeld Ramakrishna. Ramakrishna trad uit, de Egyptenaren traden uit, beleefden in de
ruimte iets. U leest ‘Tussen Leven en Dood’ maar, maar ga naar uw faculteit,
naar uw egyptoloog, hij kan u wellicht iets verklaren. En dan traden ze uit,
ze maakten zich vrij van het organisme en dan begonnen de zittingen. Dat
zijn geen nonsens, die cultuur hebt u nog! Er is geen geleerde op aarde zo
dom en zo ongelukkig om te zeggen: dat Egypte dat was niets, dat is maar
waanzin. De Egyptenaren kwamen vrij van het organisme, de tempels van
Ra, Ré en Isis – ik heb u die lezingen gegeven – hebben die ontwaking, dat
contact, die eenheid beleefd. En dan lag daar de priester, hij kwam vrij, het
lichaam lag daar; de ziel, de geest trad uit dat organisme en dan konden de
hogepriesters vragen stellen. En onmiddellijk begonnen zij: ‘Waar leeft gij?
Hebt ge daar uw ogen? Kunt ge spreken? Hebt ge gevoel? Vertel ons, geef
de Godin van Isis dit zaligmakende bewustzijn.’ En dan werden de wetten
ontleed tot zover, zover en zo hoog en zo diep dat de Groot Gevleugelde aan
gevoel bezat; boven zichzelf kwam hij niet. En nu kunt u dat weer met deze
tijd vergelijken, want men sprak in Egypte over Goden. Een stuk steen, een
bloem, een ruimte, de nacht, het vuur, de zon, alles was een godheid. Eigenlijk – niettegenstaande uw Bijbelse gevoelens, de dogmatische instellingen
– hebben de Egyptenaren gelijk, want de mens, een stuk steen, een bloem,
nacht, licht en duister, wind, bliksem zijn Godheden, iets uit God ontstaan.
En elk ding ... en elk ding kreeg die zelfstandigheid. Dus voor drieduizendachthonderd jaren, -negenhonderd jaar; vijf- en zesduizend jaar reeds terug
waren er mensen op aarde die konden zeggen: ‘De mens en alles wat door de
Godin is geboren, is een godheid, bezit goddelijke afstemming.’
U merkt en u voelt zeker dat we reeds weer op aarde zijn, maar houd dat
beeld vast van de ruimte, want wij gaan achter de stof kijken en zullen het
één-zijn met de Almoeder beleven. U kunt het! De mens die deze zittingen
eerst, deze lezingen eerst nú volgt, moet ‘Het Ontstaan van het Heelal’ in
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zich opnemen, die drie boeken (aanvankelijk verschenen in drie losse delen).
Maar ik neem aan dat ge gereed zijt en nu uzelf, zoals u nu hier op aarde
bent, wilt verliezen voor korte tijd en u met alle kracht en macht en gevoel
instemt, afstemt, instelt op die bron, waar we de stilte van de ruimte zullen
beleven, want daar was er niets anders. De stilte die de mens kan beleven in
de diepe zeeën is niets in vergelijking met het gevoelsleven van daar, want
élke gedachte, elk timbre zou daar nog geboren moeten worden. Winden
zoals gij die op aarde kent was er niet ... die waren er niet. Een gekraak, een
gefluit, een getjilp, al het leven dat we achter ons hebben, moet nog geboren
worden. Waarin we zijn, dat is een onmetelijkheid en we zullen aanstonds
zien en later, of later, dat daar ook weer een einde is te beleven. Zoals gij zelf
aan André hebt gevraagd: ‘Wat zijn wij wanneer we God zijn? Wanneer we
de goddelijke afstemming bezitten, gaan we dan terug of gaan we dat nóg
eenmaal beleven?’ U zult aanstonds zien dat u uit die kracht bent geboren,
de kracht waardoor gij zijt ontstaan, dat alles vertegenwoordigt; u zult nacht
zijn en licht, u zult leven bezitten, u zult zijn ziel en geest, maar boven alles
uit vader en moeder. Dat het vader- en moederschap voor de ruimte en voor
al het leven de essentiële bron is waardoor gij evolueert, moet gij aanvaarden.
Dat de maatschappij, dat de kerk nu nog in staat is om haar eigen kind uit
die bron te slaan, is ontzagwekkend droevig, want de mens – u zult dat beleven – remt zich nu voor de goddelijke evolutie.
Neem aan en voel aan: waarin wij zijn, is er alleen stilte en die stilte moet
leven zijn. Leven ... Maar wat is leven? Wij spreken over protoplasma, maar
wat is plasma? Dan kan ik u vertellen: indien u zich daar één mee voelt, krijgt
u als het ware het gevoel om te willen uitdijen, om tot werking, tot gevoel,
tot daden te komen, tot manifesteren. Het is een kracht die van binnenuit
u komt, het gevoelsleven omvat en dan een opwekkend realisme geeft, een
rechtvaardigheidsgevoel. Het is een gelukzaligheid die u overstraalt, die u
opneemt, die u inzuigt; en dan raakt u op dat ogenblik het levensbloed van
de Albron.
We zullen nu even gaan kijken wat die Albron bezit. Want dat kunnen
wij, omdat we nu een vergelijking kunnen maken wat de macrokosmos bezit
en wat gij op aarde hebt leren kennen, wat Moeder Natuur heeft geschapen
voor zichzelf, de dierenwereld en de mens. Of er geestelijke sferen zijn als hellen en hemelen, daarmee willen we nu nog niet te maken hebben, want die
komen eerst wanneer de mens de kringloop voor de ruimte heeft volbracht.
Verveelt het u?
Wanneer ... wanneer ... wanneer de ruimte, wanneer de meesters over God
en Albron, Alziel, Alleven gaan spreken, dan krijgt de mens op aarde een
druk. ‘Eh’, zeggen ze dan. Dan is het kind van Moeder Aarde nog niet in
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staat om zich eens even te ontspannen. Dit behoeft helemaal niet zwaar te
zijn, we hebben het alleen maar over duisternis, over een bron die álles is.
Maar wij nemen die bron bij de voelhorens. Wij hebben het recht, dat vraagt
die bron, om die bron af te tasten. En dan is het menselijke ik hier, het bewustzijn hier niet in staat om dat op te nemen, want men zegt: ‘Wat interesseert mij dat!’
En die gevoelens die krijgen wij, die gaan naar de ruimte, want elk bewust
insect, elke meester, de ziel, het leven, het licht van de ruimte voelt hoever
de mens voor zichzelf is gekomen. God weet precies, Christus weet precies,
de eerste sfeer weet precies hoe u denkt, hoe u voelt, hoe u leeft. Dat weet de
maan. Ja, astroloog, verbeeldt u zich maar niet dat Jupiter en Venus u ook
opvangen en dat ze u bezielen, dat is weer heel iets anders. Maar elk insect,
de nevelen, de spiraalnevelen, het kleinste insect, het kleinste vonkje van God
weet hoe de mens voelt en denkt, of de mens dat opneemt en de mens het kan
verwerken. Ik moet er natuurlijk niet te diep op ingaan om u te verklaren: is
dat levensbloed, is dat levensaura, wat is plasma? Wij nemen aan – en zo is
het – u moet wanneer u de kosmologie, wanneer u de ruimte beleeft, moet u
toch door dat levensbloed heen om ook daarvan het allereerste ontstaan in u
op te nemen, zodat ge kunt voelen: ja, wanneer ik nu doorga, doordenk, dan
gaat er iets geschieden, en dat is reeds de nieuwe baring, ik ga baren.
Die ruimte nu, die onmetelijkheid, waar géén licht is, dat is alleen moederschap, dat is baring. Dat is het huis van de ruimte, het hart, de bloedsomloop, dat heeft persoonlijkheid – dat zullen we aanstonds zien – dat heeft
alles. Baring, dat is levende fluïde, levensplasma. Dat is een ijle stof die niet
te zien is en toch zichtbaar is. Want wij zien: in deze ruimte is er als het ware,
wanneer we doorkijken, even wennen aan deze duisternis, dan kunnen we
zien, dan kijken we mijlen en mijlen, miljoenen jaren in die ruimte, en in die
diepte totdat we daarginds, heel in de verte, denken: is daar reeds iets bezig
zich te verstoffelijken? Er is tóch licht en er is duisternis.
Wanneer u een tijd neerligt en uw ogen sluit en daarna opent en u komt tot
de vereenzelviging, tot het één-zijn met die ruimte, die moeder – dat is een
moeder, er wordt gebaard aanstonds – dan lijkt het alsof de zon opkomt. Een
machtiger licht is er ontstaan, scherper, krachtiger dan de zon op haar hoogtepunt aan kracht en persoonlijkheid bezit voor uw eigen tijd, voor het huidige stadium. In die duisternis komt er een gouden aura naar voren, die er niet
is, die niet zichtbaar is, die u niet kunt voelen. En toch, u voelt die warmte,
die heerlijkheid, die stilte, die rechtvaardigheid. U bent hier beschermd tot in
het oneindige. Er is geen licht, er is duisternis en u ziet iets. Dat wil zeggen,
en dat zien we aanstonds terug, dat de mens ook in zijn diepste duisternis op
aarde, waar dat leven straks komt en verstoffelijkt is, dat er in die allerdiepste
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werelden toch licht aanwezig is. En nu moeten wij beamen dat de Albron, die
Almoeder – dat is de Almoeder – die oneindigheid, die onmetelijkheid waarin niets leeft, daarin leeft alleen de Almoeder. En dit geheel wil alleen zijn:
baring, moederschap. Er moet gebaard worden, er zal een evolutie komen die
leven naar voren brengt. En nu stellen de meesters, wanneer u daar komt –
de meesters uit het Al, dus de mens die reeds het Al, het bewuste goddelijke
Al heeft bereikt – die stelt nu aan uw bewustzijn vragen. Wanneer de mens
niet in het Al leefde, dan zou nimmer een woord, een gedachte vanuit die
bron tot de aarde zijn gekomen en leefde de mens, leefde de maatschappij nog
steeds in het oerwoud, in de prehistorische tijdperken. Maar dat kunt gij niet
meer aanvaarden, want wij hebben de universiteiten gekregen, de maatschappij is opgetrokken, ook al is die maatschappij tien seconden voor de ruimte
oud en bewust. Wij moeten aanvaarden: de mens op aarde – in het Westen
althans, niet in het oerwoud – gij hier in deze maatschappij hebt denken,
voelen gekregen ten opzichte van God, Christus, ruimte, uw Albron. In deze
wereld, als u daarin bent, dan kunt gij als mens van de aarde, ook al bent u
een wezen met licht, met ruimte, met gevoel, kunt u geen woord spreken, u
kunt u nergens aan vastklampen. Dat leven – zoals ik zei, u beleeft een eenheid met uw bloem, met de moeder, met het kind – die eenheid, die bron
móét nu tot uw leven spreken. En dat is de eenheid met God.
U voelt wel, als ik even af wil slaan, dan schrijven we dadelijk onmiddellijk het boek en dan stellen we duizenden vragen. Theoloog, welke eenheid
beleeft gij? Godgeleerde, welke eenheid? Wanneer u over eenheid met God
spreekt, wat beleeft u dan, wat bedoelt u dan? Goeddoen, harmonisch zijn,
liefde geven? Wat hebben de wetten voor het Al, de Albron, de Almoeder,
verteld? Wat hebben die wetten verstoffelijkt? Is dat één-zijn van u op aarde
universeel goddelijk, is dat waarachtig? Nu kunt u reeds gaan denken. Wanneer u aanstonds, vandaag of over vier weken en twee dagen, de radio hoort
en die doctor, die theoloog, die pastoor spreekt over de goddelijke eenheid,
wat is dat dan? Dan moet u dít beeld vasthouden waarin we nu leven.
U komt, die bron vraagt nu ... Wij zijn mensen, wij leven daar, met zijn
allen kijken wij om: oneindig, duisternis! We hebben het gevoel dat ge elkaar
wilt omarmen, ge krijgt nu de onmetelijke ruimtelijke kus! Want dit is een
aanraking die gaat regelrecht naar uw hart, naar ons vader- en moeder-zijn.
Hand in hand zijn we daar. Wanneer we ... De ene mens kan mee, de andere
niet, de ene mens kan zich geven, de andere wil zich niet geven. We krijgen
hier nu al stoornissen. Waarom geeft ge u niet? Waarom maakt gij u niet los?
Waarom zit ge daar zo stijf en bekrompen in deze ruimte? Laat u dan gaan
en maak u één. Verlies dit karakter nu eens even, want gij zit aan mij vast en
ik kan deze eenheid niet ondergaan. Kruip niet onder mijn gevoelsleven weg,
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maar wil nu dit beven, deze bezieling aanvaarden.
Ja, daar staan we ... Niet één verkeerde gedachte moet er nu in ons zijn,
willen wij die Albron, dit goddelijke één-zijn beleven, want nu zal God, zal
de Albron tot ons spreken. We gaan baren, ik dij uit, ik straal uit en hier
staat een mens die mij remt om mijzelf te laten uitstralen. Die mens wil niet
denken, wil niet voelen, die mens zegt: ‘Ja, wat kan mij dat nu schelen. Ik
hou me dan maar liever weer vast aan de aarde, dan zink ik niet in elkaar.
Dit gaat te ver van me weg.’
‘Nee’, schreeuwt er iemand, roept er iemand, is er een stem uit de ruimte,
‘het veraf-zijn is het dichtbij-vertoeven! In mijn bron, in mijn leven, in mijn
baring is er geen veraf-zijn, dat zijt ge zelf. Aanstonds zult ge mijn eenheid
beleven, maar leg nu toch die menselijke gevoelens af. Gij zijt wel mens,
maak u vrij van die maatschappij, maak u vrij van de verdichte, stoffelijke
kosmos. Kom in mijn levende hart, want ik ben de Almoeder die u wil ontvangen. De Almoeder!’
En nu dit: in die Almoeder komen wij tot denken en voelen, het overgeven
van de mens. We durven niet te denken. U moet niet denken, want wanneer u denkt dan betreedt u reeds het huidige stadium. Dan heeft de wil, de
menselijke wil u reeds uit het niets-zijn uitgeschakeld en u moet nu niets zijn,
want u bént álles. ‘U bent álles’, zegt Socrates, zei Christus, ‘indien u niets
zegt, dan bent u alles.’ De mens die vraagt is niets, maar de mens die deze
stilte, die deze ruimte wil beleven, is alles, ook al leeft hij onder de grond.
Christus gaf beeldspraak en die beeldspraak die krijgt nu vergeestelijking in
deze ruimte, in die Almoeder. Wij gaan zien, wij gaan voelen dat wanneer
we op aarde zijn teruggekeerd, de Almoeder is als het groen van uw roos.
En wanneer we dieper gaan, komen wij in het hart van die bron, waardoor
de moeder zich heeft geopenbaard. Ze maakt zich open; die donkerte, die
duisternis is de Almoeder, en het licht dat wij gaan waarnemen, die warmte
die we gaan voelen, dit één-zijn dat we nu gaan beleven, is het geel van uw
rozebloem – die als baring en schepping één zijn. En nu voelen wij reeds dat
ook God als Vader aanwezig is op het ogenblik dat de Almoeder als baring
zich nog heeft te vergeestelijken en te verstoffelijken. Kunt u dat vasthouden?
God is, het vaderschap als God is in die ruimte, in deze onmetelijkheid
aanwezig, want wij zien dat er een licht is. Want door eenheid, door die eenheid te ondergaan, dat hart te beleven, gaan we innerlijk voelen dat er licht is
en warmte. Wij zien, die God ziet: dat leven is reeds bezig zichzelf zichtbaar
te maken. En nu, nu indien u die gevoelens bezit, indien de meester, de
kosmisch bewuste, indien hij dát even vasthoudt en een vaart neemt even,
twee, drie, vier, vijf tijdperken verder, dan ziet hij voor zichzelf ... want dat
kunnen we allemaal beleven in deze bron, aanstonds. Wanneer we de maan
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gaan beleven – ik heb u gezegd: wij komen tot de maan, maar dit is even
het voorstadium, waardoor de maan weer is ontstaan – dan gaan we voelen
hoe het menselijke, stoffelijke oog licht kreeg en zichzelf manifesteerde. Nu
kunnen we aanstonds beleven hoe het menselijke oog ziende werd, want het
is vanuit het gevoel ontstaan. Dat gevoel, dat neemt u toch aan? Alles in de
ruimte bezit gevoel, elk dier, ook graniet, steen, diamanten en paarlen hebben gevoel, want het gevoel is verstoffelijkt. Dat neemt u aan, dat neemt de
bioloog, de geoloog aan. Dat zijn wetten waardoor we kunnen zeggen: wij
leven in het Alziende oog, wij leven in de bron die alles is. Die álles is: baring
en schepping, ziel, gevoel, leven.
Zo zweeft de mens door die ruimte heen, links en rechts, broeders en zusters hebben elkaars handen vast, de meesters gaan voor. Of gij zijt één met
uw moeder die u vroeger, voor eeuwen terug hebt gekend. Of ge ziet daar een
moeder met haar kind – natuurlijk, nu bewust – hand in hand gaan, gekleed
in een machtig schoon, universeel gewaad. Zeker, met de gouden sandaaltjes aan. Hand in hand, als goddelijke kinderen geven zij zich over aan deze
stilte, aan dit álles, deze Albron; die is moeder, maar die ook is: ziel, geest.
Die is een persoonlijkheid, maar die persoonlijkheid is alleen nu nog te zien
als plasma. Die is te voelen als stilte, want er is nog geen werking. Langzaamaan – rustig is het – zien wij dat er een kracht door deze ruimte gaat die deze
onmetelijkheid, dit lichaam – want het is een lichaam – dit organisme vult.
De moeder, de Almoeder is aan haar baringsproces begonnen.
Er komt aura en die aura verbindt zich, verspreidt zich door deze onmetelijkheid. Dat is het lichaam, het organisme voor de Almoeder waaruit God
geboren is, waaruit de Vader is ontstaan. Wanneer de Bijbel spreekt over de
Vader, dan is dat reëel, dan is dat essentieel, maar wanneer we spreken van
God, dan staat God reeds hier achter ons, want het is slechts een woord. Het
is een omvatting om het vader- en moederschap, het scheppen en baren, de
macht, het gevoel, de rechtvaardigheid, de liefde, de harmonie uit te beelden.
En dat is God, dat is de Almoeder als Vader.
Wij gaan dit alles na en we zien nu, we zien langzaamaan dat die aura ...
Overal komt er aura, overal komen er nevelen, zo nu en dan lichtend, met
een prachtige omstraling, een omlijsting. Het is alsof – zoals gij dat op aarde
beleeft wanneer de zon ondergaat en de wolken worden omstraald – u die
gouden flitsen ziet. Zo zien we zo nu en dan in deze ruimte een lichtend gewaad ontstaan en dan staan we nu voor levend plasma. U voelt zeker, de zon
is nu reeds verstoffelijkt. Dat is een heel andere wereld, u raakt die wereld niet
aan, dit is allemaal ijle stof, dit is bloed, dit is de moedermelk van de ruimte.
Dit is baring, dit is levend, levende substantie, dit is ziel, dit is geest. Want
wij gaan ... Ziel eerst! Wij gaan nu zien een verschijnsel en dit verschijnsel is
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een vonkje van de geestelijke persoonlijkheid als Almoeder. Doordat we licht
zien, doordat we de duisternis hebben gezien en in deze duisternis de warmte
voelen, voelen we reeds iets van die persoonlijkheid als kracht, rust, vrede,
rechtvaardigheid, want stoornissen zijn hier niet te beleven.
Dit proces, mijn zusters en broeders, heeft biljoenen tijdperken geduurd.
Biljoenen tijdperken, miljoenen jaren volgens uw denken en voelen gingen er
voorbij totdat die nevelen dichter werden. En toen zagen wij, nu zien we dat
die nevelen afstemming vinden op de wolken die de kosmos voor de aarde
bezit. De wolk in deze ruimte is dus een afstemming van het beginstadium,
die wij hebben gezien, die wij beleven voor de Almoeder, nietwaar? U kijkt
in deze ruimte, het is mooi weer; u ziet elk verschijnsel van de Albron –
waarin we nu zijn, die Almoeder – ziet u als stof terug, als een zelfstandigheid. U kunt elk verschijnsel terugbrengen naar de Almoeder, het begin van
de schepping, want u ziet elk ogenblik in de ruimte opnieuw het ontstaan.
Wanneer de mens zo naar de hemel kijkt en het is allemaal blauw daar ...
Dat is niet eens blauw, dat is een uitstraling die wij ook weer – voelt u? – die
wij ook weer zien waarin we zo-even leefden. U ziet daar het gouden licht, u
voelt het gouden licht van het vaderschap, die warmte, dat ziet u ook in deze
ruimte, want wanneer u in de kosmos komt, is er geen blauw meer. Maar
het is er vanaf de aarde te zien. Maar langzaamaan ... er komt een wind, er
komt een kracht. Ja, de mens zegt reeds: ‘Er is een onweer in aantocht.’ De
elementen zullen zich verdichten en in slechts enkele minuten – nietwaar, dat
beleeft u toch? – ziet ge daar de wolken komen, dichte zware koppen. Waar
komen ze ineens vandaan? Er is een reactie gebeurd. Tijdperken beleeft nu
deze ruimte ten opzichte van de Albron, want in harmonie met de Albron
heeft dat miljoenen jaren – zei ik u – geduurd. Voor de ruimte speelt zich
dat nu in slechts enkele seconden af. En nu komt er duisternis, die wolken
gaan zich scheiden, het regent. Die toestand beleven we aanstonds precies
op de maan. Die toestand van de ruimte is de Almoeder in stof, maar nu als
levensadem gezien voor de mens en deze kosmos. Maar de maan heeft precies
hetzelfde beeld beleefd, want zij heeft haar leven gesplitst. Het embryonale
stoffelijke leven kon beginnen en dat beeld zien wij, beleven wij nu voor
de Almoeder. In niets is er verschil. Zo begon het eigenlijke baren voor de
schepping, meer is er niet.
Maar in dat ‘meer is er niet’ ligt álles. Daarin beleven wij de ziel, de geest,
de persoonlijkheid. Ik zei u: de flitsen die we waarnemen is een deel van de
Almoeder zoals zij zal zijn en zij als persoonlijkheid moet worden. Want
zij heeft zich te vergeestelijken? Nee, zij moet zich manifesteren, jazeker, zij
moet zich verstoffelijken. Zij beleeft aanstonds elementale verdichtingswetten, verhardingswetten. Die ganse macrokosmos, deze ruimte waarin zij
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leeft, zal gestalte krijgen, want vanuit haar leven zal deze ruimte en andere
ruimten worden gevuld. Ja, waar gaan we nu naartoe?
Als u dit vasthoudt, hebben we niet meer nodig, dan kunnen we de vaart
nemen, het ene tijdperk na het andere beleven. Maar wanneer ge daarin zijt
aanstonds, dan moet ge door die duisternis heen, door die wolken heen.
Maar ge weet: dáárachter leeft de Alziel, het Alleven, de Albron, maar en
vooral en voor alles het Almoederschap. Want door te baren, toen de moeder
ging baren en in deze ruimte wij een verdichting ondergingen ... dat plasma,
dat is reeds vaderschap, want vanuit het niets is het zichtbaar geworden.
Vader- en moederschap zijn één, die ruimte gaat door, er komt steeds meer
leven. En eindelijk, eindelijk – dat beschrijven de boeken ‘Het Ontstaan van
het Heelal’ en nog even ‘De Volkeren der Aarde’ – komen wij tot het verlichten van deze ruimte. Wij zien nu, dat het vaderschap verstoffelijking kreeg,
zichtbaar werd, dat gouden gevoel, dat timbre; zelfs de stem spreekt nu tot
ons leven. Wij zien dat dit universele gewaad één licht is geworden.
En wat is er nu in die biljoenen jaren gebeurd? Wat heeft zich hierin verstoffelijkt? Dit is nog geen stof – want u voelt wel, wanneer de stof naar
voren treedt, dan moet er iets zijn die die stof kan waarnemen – dit is nog
altijd Alziel, Algeest. Maar de Albron als moeder heeft zich verdicht als een
gouden licht. Is dat zo? Ziet u, door baring heeft de Almoeder en de Alvader
een eenheid ondergaan. Ze zijn beiden licht geworden, want dat licht, dat
onzichtbare voelende licht heeft zich nu door die tijdperken, die miljoenen
jaren zichtbaar verstoffelijkt, vergeestelijkt. En nu zien wij de Almoeder en de
Alvader in een goddelijk, lichtend waas gehuld.
Nu zegt de mens, nu zegt de katholieke kerk, nu zegt de theoloog: ‘God
is een persoonlijkheid, God in Zijn oneindige persoonlijkheid ...’ Dit is nu
het lichtende beeld, het licht als God, als Vader voor de ruimte. Dit is universeel diep, onmetelijk diep, maar dat is God als licht. Want uit de baring,
uit de moeder is dit licht ontstaan. Dus de Almoeder heeft in zich baring en
schepping! De Almoeder ging baren, maar dat werd schéppen. Want toen
dat gevoel, dat plasma uit haar heenging, ging ook ... bezat dat licht, die
aura dezelfde krachten die zij bezit: het gevoel om te scheppen en te baren,
te veranderen, te evolueren. Want achter en in dit alles leeft de gedachte, de
wil: ik wil mij manifesteren, vergeestelijken en verstoffelijken voor mijn lichaam. Mijn lichaam. Nu is de ruimte slechts het goddelijke organisme, het
goddelijke beeld. De astronomen zeggen nu: ‘Dit is ruimte.’ Maar dit is geen
ruimte waarin ge leeft, dit is een organisme, dit is een tempel. Nu kunnen
wij, nu kunt ge nu voor uzelf reeds vergelijkingen maken en die moet u maken aanstonds, of u hebt er niets aan. Dat wil de kosmos, daar moeten wij,
daar moet elk insect, elke levensgraad aan beginnen. Nu staat ge voor het
399

analyseren van uw Bijbel, van de maatschappij. Hierin zijn geen stoornissen
ontstaan, hier is harmonie, hier is alleen licht. U voelt wel, ik kan de sprong
niet maken om u nu onmiddellijk met de verdichte kosmos, met de planeten
en de sterren te verbinden, maar ik kan u wel verklaren dat we aanstonds
niets anders zien en zullen beleven voor die ruimte, geen Jupiter, geen planeet
Saturnus, geen Venus, geen zon en geen maan; wij beleven aanstonds alleen vader- en moederschap. Nietwaar? En nu wordt dit ganse, dit machtige
geheel nemen wij op de palmen van onze handen en zeggen: ‘Aan de linkerkant, aan mijn hartzijde, leeft mijn moederschap en rechts het vaderschap. Ik
ben één, want ik ben die goddelijke vertegenwoordiging.’
Wanneer we aanstonds, wanneer ik nog vijf minuten, tien minuten een
vergelijking maak en u vragen stel: wat hebt u daarvan, wat hebt u hiervan?
– dat kunnen we nu reeds doen – dan zien we ... dan zien we, dan beleven
wij dat alles wat de aarde, de mens gestalte gaf, een naam gaf, schonk, niets
te betekenen heeft met de eigenlijke levensbron, die moeder is, vader is, ziel
is, geest is. Want nu zal het uiteindelijke komen, wij leven in dat stadium
en – ik heb u meermalen met die wetten verbonden – nu moet dat splitsen.
Dat moet ook beginnen te splitsen, dat moet zich delen, dat strakke kleed
barst aanstonds uit elkaar – en nu staan we voor de wet van evolutie. Vermenigvuldig u, splits u; of dit is reeds voor de Albron, de Almoeder, de Alziel,
de Algeest het dode punt. Een dood punt. Wanneer dit niet waar zou zijn
geweest, wanneer dit niet had kunnen gebeuren, dan waren er geen mensen
op aarde geweest, dan was er geen dierenwereld, dan was er geen natuur, dan
was de schepping op dit ogenblik bewust vastgelopen. Dan had de schepping
die ruimte niet gekend en dan was er ook geen Bijbel geweest. Maar maak
nu eens, dúrf nu eens uw vergelijking te maken ten opzichte van de theoloog,
uw faculteiten op aarde. Wat weet de mens, wat leert de theoloog nu van
God, van de Albron, de Almoeder? Men spreekt nooit over de Almoeder,
maar in die ruimte is er alleen baring! De theoloog kent alleen zijn God door
zijn Vader-zijn: de Heer sprak. De Heer sprak ... De maatschappij beeft, de
maatschappij is angstig wanneer men zegt: ‘God heeft nimmer als mens gesproken’, maar is dit dan geen spreken?
Wij waren in het niets ... We waren in het niets en toch waren we in de
Alkracht, het Alvermogen om te baren en te scheppen. We hebben gezien
dat er licht gekomen is, we zullen het aanstonds tot splitsing, tot de nieuwe
en volgende evolutie voeren. En dan komt er weer duisternis. Totdat wij zien
dat weer die bron – maar nu miljoenen eeuwen verder – zichtbaar wordt, en
staan wij voor de Almoeder – de maan, de Eerste Kosmische Graad – en het
vaderschap in de ruimte en voelt u hoe de eerste baring voor Moeder Maan
als Almoeder voor deze ruimte kon beginnen. En dan draait zij? Zíj doet dat
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niet aanstonds, dat zal de áárde doen. De wetenschap weet niet waarom de
maan slechts aan één kant is te zien. Ja, zeggen zij ... er zijn nog geleerden
die kunnen zeggen: ‘Op de ene kant die verlicht is, is er geen leven, maar in
die duisternis daar leven mensen, daar leeft nog, daar is nog iets aanwezig’,
omdat ze die kant, die zijde van Moeder Maan niet kunnen zien. Wanneer
beleeft de mens goddelijke feiten en kunt ge voor uw maatschappij, voor uw
ziel, uw geest, de astrale wereld de ruimtelijke fundamenten leggen? Wanneer gebeurt dat?
Ik zal u nu eens het machtige beeld geven, totdat we de maan bereiken. In
‘Het Ontstaan van het Heelal’ en in de tempels aan Gene Zijde, te beginnen
met de eerste, tweede en de derde sfeer zijn tempels waarin gij die eenheid ...
Dat leest u trouwens ook in het boek van meester Alcar, ‘Het Ontstaan van
het Heelal’, dat u in een tempel de ruimte kunt beleven door technische wonderen. Dat wil zeggen dat ook de aarde die over vijftig, over vijfhonderd jaar
zal ontvangen, waarvoor ge nu reeds fundamenten hebt gelegd. U hebt uw
planetariums, nietwaar? Maar dan krijgt u de Albron te zien, duizendmaal,
duizendmaal meer verdicht, miljoenen malen eenvoudiger en toch ruimtelijker. Want u ziet het, dit is nog maar alles een beginstadium. Wat de aarde
aan technische wonderen heeft om de ruimte af te tasten, dat zal ook evolueren en eerst dan beleeft ge een planeet, beleeft ge een wet, beleeft ge een
levensgraad. Dan beleeft ge de ziel, de geest, de persoonlijkheid, het vader- en
moederschap voor elke vonk. Macro- of microkosmos, die komt onder uw
hart, want u beleeft die eenheid. U voelt, u denkt.
Deze ruimte scheurde dan ook vaneen. De Almoeder als vader – dit is
vaderschap – splitst zich. Zeven tijdperken hebben wij kunnen vaststellen
in deze ruimte. Niet ineens was de Almoeder gereed en was dit universum
klaar, dat heeft tijdperken ... dat waren tijdperken, zei ik u. En nu hebben wij
kunnen zien – dat leert ons aanstonds de stof, dat bewijzen de hellen en de
hemelen – dat er zeven overgangen zijn ontstaan voordat de moeder vaderlijk
gezag kreeg, voordat de moeder baarde en haar kind, haar vaderschap schiep;
dit is het licht van de ruimte. Is dat duidelijk? Dit bent ú – aanstonds zult u
dat zien – als een godheid. U bent dus universeel diep in baren en scheppen.
Dit scheurt vaneen, deze ruimte splitste zich in myriaden vonken. En na
deze gebeurtenis ... het vloeide zo uit elkaar, zoals de wolk in de ruimte nu
nog uiteenvloeit en zich mengt. Wanneer de zon, wanneer het klimaat, wanneer het timbre, wanneer de krachten van de kosmos milder worden en de
spanning ontlaadt, dan krijgt u het losscheuren van een wolk. Dan krijgt u
opnieuw een compacte zelfstandigheid, waarin geen trilling, geen scheuring
meer aanwezig is, die spanning is ontladen. En bliksem en donder is er niet,
want dan moet er werking komen, dan moeten die wetten zich verdichten,
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verstoffelijken en dan scheurt dat en broeit dat tegen elkaar op. En wanneer
die graad is bereikt – wilt u weten hoe de bliksem ontstaat? – krijgt het ene
leven voor het andere de eigen zelfstandigheid terug, omdat het ene klaar
is om te gaan uitdijen, te gaan evolueren en geschiedt nu wat wij voor God
waarnemen en op dit ogenblik vaststellen. Hier heeft nog niemand over gesproken. Dit heeft nog niemand op aarde als stofmens gezien, geen Socrates,
geen Blavatsky, geen oud Egypte, dit is nieuw voor deze mensheid. Dringt
dat tot u door?
Er zijn nog geen boeken. Ja, er zijn geleerden die zeggen: Wij zijn zo en
zo en zo en zo. Maar dat daarachter de levensbron ligt en dat daarachter de
Almoeder leeft, de Alziel, de Algeest en dat dat allemaal ziel en geest is, en
dat we die ziel, die geest weer als een vonk van God – als mens, als een dier,
als een bloem – terug zullen zien in een later aards tijdperk, dat weet men
nog niet.
Waarom hebt ge dan de Bijbel geschapen? Waarom klampt gij u dan vast,
theoloog en astronoom, dat God zei: Ik zweef over de wateren. De Godsgeest
ging over de wateren? En dat wil dus zeggen dat die wateren al klaar waren.
In die wateren was ook leven, want God zei: ‘Daar zijn walvissen.’ Waarom
heeft de Bijbelschrijver niets van het prehistorische tijdperk verteld? Waarom
zei hij niet: Er zijn daar dieren in die wateren, dat zijn reuzen, maar wanneer
ze willen, fladderen ze zo de ruimte in? Ja, zo nu en dan komt, maar dan weer
door de geleerde – de Bijbelschrijvers hadden het niet – dat is de geleerde
van deze tijd, die zegt: ‘Kijk daar eens, wat is dat voor een beest van twintig
meter, twintig voet groot? Waar heeft dat dier geleefd?’ Tempelschrijvers,
geleerden uit die tijd, waren jullie blind? Waarom hebben jullie niets van de
ruimte gezegd? Kon men niet. U voelt wel, duizenden vragen stormen er nu
reeds op uw leven af, waarvoor ge de fundamenten kunt leggen. En die zullen wij nu met elkaar leggen en beleven.
Dan weet ge wat voor u goed is en verkeerd. Ja, dan staat ge tevens in uw
duisternis en uw licht, want dat hebben de wetten voor de ruimte, voor de
macrokosmos, maar ook voor God als vader en moeder beleefd en moeten
aanvaarden. Want dit licht dat zo-even splitste, is goddelijke zelfstandigheid.
Wat gebeurt er nu, wees nu eens menselijk en eenvoudig, wat gebeurt er
nu wanneer we van dit licht hier waarin ik sta miljoenen vonken afnemen?
Wat gebeurt er dan? Dan gaan we terug naar de duisternis. Dit is de Albron,
dit is God als licht en nu splitst dit licht zich, dat scheurt, dat vloeit zo uit
elkaar omdat het een oneindigheid heeft beleefd. Omdat dit het uiteindelijke
stadium is om vanuit het moederschap tot het vaderschap voor God – ziet
u – voor God te komen. Omdat dit het uiteindelijke manifesteren is voor
God als geest, dit is de goddelijke geest. God is dus geen gestalte, maar geest.
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De geleerde, de katholieke kerk zegt: Een geest is een zelfstandigheid, dat
is niet te splitsen, dat is God. Dus de kerk ziet nog altijd de Godsgeest, maar
als mens, als een gestalte. Ja, ziet u, nog een trapje verder, nog een graad dieper, godgeleerde, en gij krijgt uw goddelijke geest te zien als dit organisme,
deze ruimte, deze onmetelijkheid. Bent u er nu? Duidelijk voelen, voelen en
denken – zei ik u – gaat naar de ruimte.
Miljoenen, biljoenen zielen van God hebben gehoord waar gij mee bezig
was op dat ogenblik, toen André u die verklaring gaf. God zei – goddank
– de meesters zeiden, riepen en de kinderen Saturnus, Jupiter, het licht van
de ruimte riep: ‘Er is een mens bezig, die vraagt: “Maar wat dan wanneer
ik God ben?”’ En dan krijgt u zich vanzelf te zien. Ze hebben u bloemen
geschonken in de nacht, ze hebben u losgemaakt om de ruimte af te tasten.
Want men zegt: ‘Durf als mens uw godheid te zien.’ De ruimte, de Almoeder, de Alvader, ze hebben heilig ontzag voor de vonk van hun eigen leven dat
begint te denken en te voelen.
Heilig ontzag had de Christus voor de mens die zei: Sla mij maar, voor u
en voor het leven wil ik sterven. Dan hebt ge de Christus, dat leren wij ook.
Voel nu, in deze ruimte is er weer duisternis en toch is er licht. Ziet u? Er
is licht. Het vaderschap hebben wij gekend. Het vaderschap, dit licht is vaderschap voor de Almoeder, de Albron, God, God als vader! Wij hebben nu
God als licht leren kennen, als geest, uit baring, uit de moeder. Daarachter
leeft dus weer ... daarachter leeft de Almoeder en nu gaat dit manifesteren als
een tijdperk, als een zelfstandigheid in het nú – nu in dit ogenblik – verder,
want het heeft zich gesplitst.
En nu zien wij, nu kunt ge vragen gaan stellen. Bent u vader? Bent u moeder? Waarom bent u eigenlijk moeder? Vraag het eens aan uw geleerde. Hier
leggen wij fundamenten voor de Universiteit van Christus, aanstonds. Dit is
ook reeds het woord uit de nieuwe Bijbel. Wanneer we spreken dat we bezig
zijn en zeggen: wij schrijven de nieuwe Bijbel, haalt de maatschappij, haalt
de wereld de schouders op. Maar voelt ge dan niet dat aanstonds de nieuwe
eeuw, het nieuwe bewustzijn die fundamenten moet vastleggen, die fundamenten moet vergeestelijken en verstoffelijken en dat dáármee de Bijbel begint? U beleeft dus uw nieuwe Bijbel. Dat is niet zo ontzagwekkend, dat is
doodeenvoudig, gij leeft in “De Eeuw van Christus”. Dat wil zeggen: u zult
de wetten, u zult de ziel, de geest, de persoonlijkheid Christus leren kennen.
Is dat niet de moeite waard? Kunt ge dit bij uw faculteiten ontvangen? Kan
men, kan de godgeleerde u dat schenken, nu gij weet wat ze van de Bijbel ...
wat ze het kind van Christus hebben gegeven? Wat ze van uw leven, wat ze
van God hebben gemaakt? Ga dan maar terug in uw Oud Testament, dat is
waarlijk oud.
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U bent moeder, u bent vader. Wat hebben wij nu van dit licht? Is die ziel,
dat onzichtbare, die bron, die Albron, is die niet, nóg in u aanwezig? Hebben
we dat als mens, heeft het dier, heeft Moeder Natuur die Albron? Natuurlijk,
als u even doordenkt, dan komen we reeds in het huidige stadium. Maar we
gaan nu eens kijken waardoor zon en maan zich hebben verdicht, waardoor
de aarde is ontstaan, waarom de aarde juist tussen moeder- en vaderschap in
een plaats kreeg om zich te verdichten.
Wij zullen nu beleven dat wij de maan hebben ontvangen en uiteindelijk
in ons hebben opgenomen. Maar we gaan nu beleven dat de volgende graad
voor óns is en dat we aanstonds kunnen zeggen: dit universum hebben wij
geestelijk en stoffelijk overwonnen! Dan eerst gaat ge zeggen: ja, ik sla daar
een godheid. Miljoenen vonken hebben we zien ontstaan – nietwaar? – in
die ruimte, maar dit, u allen, gij allen als vader en moeder vertegenwoordigt
een ruimte, een universum, de macrokosmos. Wat bent u? Wat geschiedt er
nu? Ik laat dit dus los, wij blijven in dit stadium. De volgende zitting voert
ons onmiddellijk in dit vader- en moederschap. De volgende zitting, voert
ons onmiddellijk het één-zijn naar de maan als moeder en dan krijgt u de
titel voor de lezing ‘De maan is de moeder, de Almoeder voor dit universum’.
Waarom? Dan kunt gij naar de universiteiten gaan, naar uw theologen, uw
godgeleerden en kunt u zeggen: ‘Gaat u maar zitten, dan zal ik u dat even
verklaren. Dáár is het begonnen.’ Nu zijt ge reeds goddelijk bewust. Wanneer we spreken van goddelijk bewustzijn – de mens kan de Alwetendheid
bezitten voor deze ruimte – wordt er gelachen en smalend de schouders opgetrokken. Maar is dit waarheid, is dit niet waar? Bent u geen leven, leeft u niet
als mens? Leven die bloemen niet, leeft uw hond niet, uw kat niet, miauwt
het dier niet?
Ik behoef u nog niet te vertellen en te verklaren waar al die timbres door
zijn ontstaan, want dit heeft timbre. Moederschap bezit timbre. U kunt de
stem van de Almoeder nu reeds beluisteren, want een wet die werkt heeft
kracht, dat is een timbre, dat is een klank, dat is vloeiing, dat is bezieling, dat
is ontwaking. En ontwaking is het één-zijn met het gevoelsleven dat iets te
zeggen heeft, dat nu die ruimte heeft verstoffelijkt en dat is het Albronnelijke
timbre, waarvan we aanstonds een klank zullen bezitten. Waarom heeft de
moeder ... Indien ik u direct vanuit die ruimte met die oneindigheid, met het
bezit voor u als mens zou willen verbinden, dan voert die ruimte mij tot de
menselijke stem, tot de alt, de sopraan, de mezzo, de bas, de bariton en de
tenor, want die splitsing is ontstaan hierboven.
Wat heeft de moederlijke alt te betekenen, geleerde? Zangpedagoog, kent
ge de menselijke stem? Hoe moet die stem ontwikkeld worden indien gij het
reine, de reine alt van de ruimte wilt verstoffelijken door de klank, de tim404

bres, die ge gestalte geeft door Mozart, Beethoven en Bach? Wat geschiedt
er wanneer u zingt? Maar wat gebeurt er wanneer ge Bacht? Wat gebeurt er
wanneer ge in een organisme rondloopt op aarde, nu ge losgeslagen zijt van
het moederschap? Ge zijt nu in een toestand, in een graad van bewustzijn
gekomen voor vader- en moederschap en ge zult aanstonds terugkeren om
uw leven te vergeestelijken en te verstoffelijken, om het gevoelsleven te laten
uitdijen tot een machtige, geestelijke, ruimtelijke persoonlijkheid voor vaderen moederschap. Ziet u?
De ruimte spreekt. Ik moet mijzelf, ik moet mij als kosmisch, als geestelijk
gevoelsleven remmen om de krachten van het moederschap tegen te gaan, of
ik word hier op dit ogenblik gesmoord, zo fel en ontzettend is het gevoelsleven ten opzichte van de eigen vonk, door haar leven geschapen, gebaard.
Toen wij aan de eerste lezing begonnen – hebt u dat nog, hebt u dat niet
meegemaakt? – en André op die bühne kwam en hier alles vol was, er waren
zevenhonderd mensen, toen zei André: ‘Ik heb een strijd beleefd, vier jaar,
om dat water te kunnen overwinnen.’ Als een bloem tot uw leven spreekt en
die bloem ontdoet u van uw eigen menselijke persoonlijkheid, dan wil dat
zeggen dat gij uw maatschappij, uw leven, uw denken en voelen zult afleggen
ten opzichte van haar ruimte. Nietwaar soms? En dan verliest ge uzelf.
De dichters spreken en maken gedichten, voegen woorden samen, maar ze
raken het gevoel niet van de bloem, van Moeder Natuur. Het één-zijn met
deze ruimte wil zeggen: uw maatschappelijk denken en voelen af te leggen
ten opzichte van de andere levensgraad, die u dan die gevoelens geeft. En
dan spreekt altijd en eeuwigdurend weer het vader- en moederschap tot uw
persoonlijkheid als mens.
Wat hebben wij als mens op aarde, wat heeft de maatschappij nu? Is het
zo vreemd, geleerde? Nu kunt u vragen stellen voor uzelf. Ik zal het voor u
doen, ik moet het doen, omdat de wetten spreken. Wat hebt ge van uzelf,
voor uzelf eigen gemaakt? Begrijpt gij dit organisme? Freud, Socrates, Plato,
Jung, Schopenhauer, de grootsten der aarde kennen zichzelf niet. Vraag het
aan het hoogste bewustzijn hier op aarde. Man, ge zijt man, ge zijt schepper,
maar waarom? Waarom zijt ge geen moeder? Waarom sterft een kind in de
moeder? Waarom zijn er krankzinnigen, melaatsen, godsdienstwaanzinnigen? Waarom, waarom, waarom, waarom?
Voelt u, wij komen niet meer ... wij zijn niet één meer met de reine klaarte,
met de eenheid, de harmonische wetten voor de Almoeder, de Alziel, de
Algeest, want wij beleven nu het menselijke denken en voelen van deze maatschappij, wij zijn reeds disharmonisch. Disharmonisch.
De mens kreeg zichzelf in handen, de mens ging zijn ruimten verkennen
en wilde die ruimte bezitten. ‘Alles’, zegt de Albron, de Almoeder, God, ‘alles
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gaf Ik u. U behoeft niets meer te verkennen, u behoeft die wereld, die ruimte
niet in bezit te nemen. U moet niet die levensbron aanraken van een ander
vonkje, want gij hebt Mij, gij zijt álles. Ik ben de goddelijke vertegenwoordiging als dier, als levende aura, als nacht en licht, als baring en schepping. Ik!’
Indien u dit kunt aanvaarden en wilt begrijpen, indien u dit voelt, dan
zult ge nu tot uzelf moeten spreken. Níét tot het leven van de ruimte, noch
tot de Bijbel, noch tot een andere persoonlijkheid. Daal in uzelf af en leer nu
uzelf kennen, want ge zijt licht, ge zijt ziel van die Alziel, leven van die bron,
geest en stof.
Wanneer de dokter, wanneer de chirurg het mes in uw lichaam zet – en
miljoenen dokters hebben dat gevraagd en hebben ernaar gezocht – en hij
ziet dat dat kind moet gaan sterven, kijkt hij of hij de ziel niet ziet. ‘Ik zie
nog geen ziel. Komt hij nu door de mond, door de ogen? Nee, de mens heeft
geen ziel.’
De mens heeft ook geen ziel, geen geest, wereld. De mens heeft nog niets,
de mens is een stuk stof, die kan praten, die kan denken. Ja, of de mens zich
dat eigen heeft moeten maken, is weer iets anders. Maar we hebben ook nog
mensen die leven in het oerwoud.
‘Daar hebben wij niets mee te maken. Ik ben alleen hier om dat stukje
disharmonie uit dat leven te snijden en nu is het gestorven.’
Wat is sterven? Is die ziel, is die goddelijke ziel, is die Almoeder te doden
door uw vlijmscherp zwaard, uw mes? Kan de dokter de ziel, de geest van de
ruimte killen? Heeft de mens dat in handen? De mens, de geleerde vraagt
zich af: ‘Ben ik ziel? Ben ik geest? Ben ik een innerlijke persoonlijkheid? Wat
is gevoel?’
Wat is gevoel? Ziet u, deze fundamenten, mijn zusters en broeders, moeten
de universiteiten op aarde nog leggen. Dat heeft de Paulus uit de Bijbel niet
gekund, ook al spreekt men elk ogenblik over deze persoonlijkheid, deze
goede ziel, die thans in de vijfde sfeer leeft en adept is van de meesters. Hij
is nog niet in de zevende sfeer, want Paulus was voor deze ruimte, voor uw
tijd, voor uw eeuw, voor de Universiteit van Christus nog een onbewuste.
En daardoor en daarvan en daarmee miszeggen wij niets van dit goddelijke
kind dat de aarde bewustzijn gaf. Wat heeft Paulus gekund? Wat hebben
de profeten gedaan, wat deed Socrates, Plato, wat Galilei? Allen hebben de
Universiteit van Christus gebouwd, legden de eerste fundamenten voor deze
eeuw! Deze eeuw zal spreken, de persoonlijkheid van Christus wil ontwaken.
Zijn Goddelijk denken en voelen – want Hij leeft in het Goddelijke bewuste
Al – komt nu naar de aarde, omdat Hij weet en wij weten en elk licht van de
ruimte kent: Moeder Aarde bezit alleen goed en kwaad, verkeerd. Moeder
Aarde kreeg doordat Christus op aarde is gekomen het Goddelijke men406

selijke bewustzijn. Christus bracht: blijf daar af, want dat behoort u niet.
Verkracht uw leven niet. Moeder, smoor dat kind niet in en onder uw hart,
want ge remt de evolutie, de splitsingen voor uw eigen persoonlijkheid. Hoe
wilt ge aanstonds weer geboren worden?
De geleerde vraagt: ‘Is er wedergeboorte?’ Duizenden sekten zijn er op
aarde ontstaan die zeggen: ‘Reïncarnatie is er niet.’ En indien wij dat niet
hadden beleefd in het ontstaan voor de Almoeder, de Alvader – ik zei u toch
– dan stond de schepping stil. Maar wij gaan baren, de moeder, de Almoeder
manifesteerde zich door het vaderschap; dit licht is vaderschap. De geleerde,
de psycholoog, de parapsycholoog, uw faculteiten hebben daar nog niets van.
Zij moeten de eerste fundamenten nog leggen voor uw ziel, voor uw geest.
Is er een hiernamaals? Stel nu de vragen. Aanstonds komen wij, de volgende
zitting, met de Almoeder voor een nieuwe zelfstandigheid terug.
De Albron splitste zich door myriaden vonken, maar wat is er gebeurd?
Aanstonds, daar beginnen wij, dan gaan we verder, dan beleven wij de Almoeder voor deze ruimte. En dat werd de maan en dat werd de zon. Die twee
wetten, die twee werelden ín elkaar, die dóór elkaar de manifestatie vanuit
het moederschap, het vaderschap, ondergingen, die wetten zijn nu geestelijk astraal verstoffelijkt: dat werd zon en maan. Zon en maan. Die wereld
splitste door myriaden vonken, maar er is alleen vader- en moederschap in
deze ruimte.
Wat bent u? De vergelijkingen kunnen we maken, zeggen dan de meesters,
voor de kosmologie. Waar is deze wet te beleven, André-Dectar, op aarde?
En dan moet ge onmiddellijk bewust zijn. De ruimte zegt het. Indien ge
dus geen eenheid wilt beleven, indien ge, indien André de schouders op zou
halen en zegt: ‘Wat kan mij dat universum, wat kan mij die Albron, die Almoeder, wat kunnen mij al die wetten, die verdichtingen, die levensgraden
schelen? Ik ga heerlijk naar de bioscoop, ik ga eens lekker dansen vanavond.
Hoepel op met uw ruimte, ik ben gewoon mens, ik wil ook weleens genieten.
Ik wil vrij zijn van die ruimte, ik wil er niet mee te maken hebben, ik ben
maar gewoon mens. Ik ben gewoon mens, een doodgewoon mens. Ik sta
liever met beide benen op de grond.’ Nietwaar? Hoort u dagelijks.
Máár hierin – dat zullen wij aanstonds beleven en zien – leeft die goddelijke afstemming, leeft de Albron, de Alvader, de Alziel, de Algeest, de
Alpersoonlijkheid, het Alvoelen; dat is de méns. En toen André dat ging
beleven, toen sloeg hij zich neer, toen het water, toen de natuur, toen een koe,
een paard, een hond, een kat, een muis ging zeggen: ‘Maar ziet gij dan niet
wie ik ben?’ een worm, een slang ... ‘Ik ben uit uw leven geboren. Waarom
wilt ge mij vernietigen? Wilt ge mij niet herkennen, wilt ge mij niet beleven?’
Wilt gij zeggen: wat moet ik met die ruimte? – u bént ruimte, u bent
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oneindig! U bent God, u hebt een goddelijke afstemming, met ziel, geest.
Waartoe leeft u dan?
‘Ja, ik leef.’
‘Knijpt u zich eens’, zei een stem uit de ruimte tot André.
‘Ja, dat deed ik al als kind’, zegt André, ‘dan sneed ik mezelf in mijn handen en dan kwam er bloed, want ik wilde een kruis zien, ik wilde Christus
beleven.’ Deed het pijn? Wat is pijn? Pijn wil zeggen dat ge de werkelijkheid
aanraakt, aftast, door een bruut iets. Knijp erin, snij erin, verbrand iets, ga
uit de harmonie door God geschapen en ge beleeft disharmonie, het verscheuren van de aura als stof. Is het niet zo?
‘Denken, hoe moet ik leren denken? Wat heb ik met die ruimte, wat heb
ik met God, wat heb ik met het hiernamaals, wat heb ik met hellen en met
hemelen en met Socrates, wat heb ik eigenlijk met die Bijbel en al die dikdoenerij, dat geschreeuw over de wereld: ‘’Bid, bid, bid, bid, bid’’, uit te staan?
Het helpt mij toch niet. Mijn moeder ging weg, mijn vader ging weg, mijn
kind heb ik verloren. Ik ben bestolen en bedrogen. Ze hebben mij onschuldig
in de gevangenis gestopt en in de oorlog hebben ze mij met gloeiende peukjes
verbrand.’
Maar wat deed u?
‘Niets, niets, we hebben niets gedaan.’
Aanstonds zullen we zien, wanneer de rechtvaardigheidswetten naar voren
treden en dan zult ge tegen uzelf zeggen, dan kunt ge berekeningen maken,
wereld, aarde, mensheid: waar hebt gij u mee bemoeid?
Hoort u dit? (Meester Zelanus klopt op het spreekgestoelte.) Dan tikt de
goddelijke hartslag op uw hart, uw hersens, uw verstand, uw gevoelsleven,
uw ziel en geest en klopt aan de deur. De klop van de ruimte: mensheid,
hoort u mij? De tik uit de ruimte ...
Geboorte, leven en dood; ontwaking, evolutie; ziel, geest en stof. Zijt ge
waarlijk één? Ja? Bent u moeder of bent u vader? Dan zult ge aanstonds evolueren. Ge komt in de wereld van het onbewuste, want de mens ... de mens
nu in zijn maatschappij vertegenwoordigt de Almoeder en de Alvader als
mens. Maar ook een bloem, ook een boom, ook een dier vertegenwoordigt
de Almoeder – voor die dierlijke afstemming. Darwin kunnen we aanstonds
roepen. U stond bovenop het universele denken en voelen, op het ruimtelijke-ik-zijn van de aap en de mens, maar tevens op het schaduwbeeld van de
vorige incarnatie, Darwin!
De mens kijkt tot Darwin op. Jazeker, hij begon te denken en te voelen.
Voelt u die ontzagwekkende rem, het gemis aan bewustzijn voor Darwin,
uw geleerden, dat hij zijn goddelijk stadium, zijn goddelijk vader- en moederschap gaat afstemmen op de aap in het oerwoud? Nu vraagt zich de wereld
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nóg af: zijn wij uit de apen geboren? Of de aap uit ons, daaraan komen ze
niet, daaraan denken ze niet; is de aap soms ons schaduwbeeld? Wij zullen
aanstonds, straks zullen wij zien, mijn zusters en broeders, dat dat dier waarlijk uit onze ribben, uit ons eerste menselijke ego, de schil als stof is geboren,
en dat die schil ook weer zeven werelden heeft moeten aanvaarden. En dan
zal de aap ons dienen. Hij zal het licht in zijn ogen, maar weer zeker het
menselijke voelen, het kijken, maar ook handen en toch het klauwstadium
moeten aanvaarden, hebben te beleven. Waarom? Omdat dit het schaduwbeeld is van ons leven en ons gevoel, ons vader- en moederschap, onze ziel,
onze geest, onze goddelijke persoonlijkheid.
De Almoeder splitste zich, de Almoeder baarde om vader te worden. Wat
doet de moeder? Wat gebeurt er als het kind ontwaakt? Dan is het kind op
de wereld. Dat is geen kind meer, een mens is dat, jazeker. Maar dat baren is
scheppen geworden! En nu is het kind, het levende kind, in deze menselijke
graad ontstaan; en de nieuwe geboorte begint, het nieuwe leven, het nieuwe
denken, het nieuwe voelen.
Houd dit vast, kijk rustig naar het leven, naar uzelf. Voel aan hoe uw gevoel is, innerlijk. Elk woord nu, elke gedachte die snauwend over uw lippen
komt, is afbraak, is de vernietiging van uw baren en scheppen. Is het halt
voor nu en voor straks, voor deze week, voor de tijden die zullen komen, voor
tijdperken. Blijf snauwen en blijf grauwen, blijf bedriegen, blijf beliegen de
mens, zijn maatschappij – gij liegt en bedriegt tenslotte altijd en eeuwigdurend uw goddelijk vader- en moederschap!
Beef nu maar niet, ik wilde u alleen de goddelijke en ruimtelijke orchidee
schenken op deze morgen, in naam van de meesters en Christus. ‘De kus’, zei
André, ‘van de ruimte.’ Maar dat waren míjn gevoelens om u te laten zien, te
laten voelen dat ik ook dáár bij u ben (meester Zelanus bedoelt een vraag en
antwoord avond van Jozef Rulof).
Ik dank u voor uw mooie gevoelens, voor het stil zijn, voor de heerlijkheid die u door uw denken en voelen aan mij gaf. Geef dat míj niet, maar
zend dát bewustzijn naar Golgotha, want daar heeft men het hoogste, het
heiligste, het goddelijke Ik aan het kruis genageld. En hebben wij nog altijd
voor te buigen. Duizenden malen zult gij en zullen wij ons moeten uitputten.
Bloemen zullen we verdienen, ze gaan regelrecht naar de Christus. Ik wil ze
van u aanvaarden, want ik leg ze daar aan de voeten van Zijn leven neer voor
u, omdat ik geen dank aanvaarden kan. Omdat Hij alles, alles, Zijn Goddelijk moeder- en vaderschap aan de mensheid heeft gegeven, en toch werd
gekraakt!
Dat niet de Caiphas in u zal ontwaken op dit ogenblik, maar de Christus.
Ik dank u.
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De maan als moeder van dit universum
Goedemorgen, mijn zusters en broeders.
‘Goedemorgen, meester Zelanus.’
Wie zegt dat? Veronderstel dat het niet zo is.
Wij gaan beginnen met de voortzetting over de lezing die wij verleden
hebben beleefd. Ik heb u verteld dat de mens, dat de Albron licht, leven, ziel,
geest, persoonlijkheid is en de Almoeder zich in die ruimte heeft gemanifesteerd. De wetenschap is nog niet zover dat wij dat allemaal kunnen aanvaarden. Of de mens waarlijk een ziel en een geest en een geestelijke persoonlijkheid is, dat moeten wij natuurlijk en moet u voor de aarde afwachten; de
faculteiten zijn nog niet zover. Maar toch, hierdoor krijgt ge een beeld wie u
bent en waarvoor ge leeft. De ene mens staat open en heeft het gevoel voor
die ruimte, maar ik zal trachten om vanuit die onmetelijkheid terug te keren
naar de aarde om te zien wat wij er als mens van bezitten. Hierdoor krijgt u
uw Bijbel te zien – heb ik u verteld – uw maatschappij, uzelf, uw vader- en
moederschap. Miljoenen problemen lossen aanstonds door dit verkennen,
dit ontleden, dit één-zijn op. En hierna moeten wij kunnen aantonen of er
waarlijk leven is achter de kist. Daar gaat het over, dat is de bedoeling.
Voordat de scheppingen begon – verklaarde ik u – was er alleen leegte,
maar die leegte dat was de Alziel, het Alleven, het Alvader- en het moederschap. En deze lezing die u vanmorgen krijgt, wil zeggen: de maan als moeder voor deze ruimte. Dat wil zeggen dat de maan de ziel voor al het leven
in deze ruimte heeft geschapen en dat gaan we nu ontleden. Voor de één is
dat te ver weg, maar u zult aanstonds voelen dat het veraf-zijn het dichtbijvertoeven wordt en dat al die wetten, die miljoenen levensgraden ín u leven.
U bent deel van dat alles. Het is zeer zeker de moeite waard om u in deze
eeuw te leren kennen. We hebben de Bijbel beleefd, we hebben voor jaren
terug ... gaven wij lezingen over het ontstaan van Mozes. We gingen terug, zó
diep totdat de mensheid nog geen geloof bezat. En een geloof is toch nog altijd het essentiële, het gevoel voor de massa, want de mens die zegt: er is geen
Christus, dat is een legende, er is geen God, die mens heeft niets. Wij komen
allemaal eens voor die bron te staan – de miljoenen op deze wereld, kinderen
van God die zoeken – en willen eens weten wat nu eigenlijk waarheid is.
Er zijn duizenden boeken geschreven; de één raakt de werkelijkheid, een
ander is er weer naast. We hebben Brits-Indië, Tibet, Egypte leren kennen.
Ook de Egyptenaren hebben gezocht, waren mensen als gij zijt, met gevoel,
en vroegen zich af: zijn wij ziel en geest van die Albron? Naarmate de mens
ontwikkelde, de occulte wetten, de gaven, het helderzien naar voren traden,
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kreeg de mens bezit voor zichzelf. De priester die zich vrij kon maken van
zichzelf, van de stoffelijke stelsels, beleefde nu dat hij de dood had overwonnen, nietwaar? Gij weet: uw maatschappij is nog onbewust. Maar indien
dit alles eens waar is, wat dan? Hoe zal de maatschappij zijn, hoe zullen de
volkeren der aarde zijn indien de volkeren der aarde, miljoenen mensen dit
moeten aanvaarden? En dit zullen we u bewijzen door de wijsheid! Dat wij
hemelen naar beneden trekken dat is niet mogelijk; dat heeft Christus ook
moeten aanvaarden toen Hij de wonderen bracht, daarna sloeg men Hem
tóch aan het kruis. Voor enkele mensen natuurlijk hadden die wonderen
betekenis. Maar wanneer u de kern – ik heb u die lezingen gegeven – gaat
beleven, het essentiële, waarvoor Christus toch stond, had ook Hij (dat) weer
te aanvaarden. Ook al beleefde Zijn apostel de wonderen, toen het kind had
te bewijzen: ja, dit is het, dit is de goddelijke persoonlijkheid, dit is de bron
waardoor alles is geschapen, toen kraaide de haan voor Petrus en kwam er
over de mensenlippen: ‘Ik heb die Man nimmer gekend.’
Daar staan we ... De één van u wil dat we maar op aarde zijn, de één wil:
ontleed mij en vertel ons iets. Ja, waarover? Over hart, nieren, zenuwstelsel,
ziel, geest en stof? Een ander kind wil zich met de ruimte verbinden. Eindelijk, na al die honderden lezingen zijn we dan zover dat gij uw ruimte zult
zien! Dat wil zeggen: in u moet de Albron tot ontwaking komen en eerst dan
kunt ge zeggen: ik ben mens. ‘De kist’ is weg, de dood is weg, u hebt geen
verlies meer. U leeft in die oneindigheid, nu reeds, want u bent ‘achter die
kist’ niet veranderd; dat zeggen u de boeken, dat hebben wij u weer aangetoond. Wanneer u de ruimte kent, krijgt u ontwaking, bezieling, u zweeft ...
Er is niets meer in u dat u kan storen. U staat alleen nog voor uzelf op aarde
en dat wil zeggen: zorg dat ge hebt te eten en te drinken. Maar trek u niets,
maar dan ook niets van alles aan, gij gaat toch ... indien u de harmonie kunt
beleven zoals dat daar geschapen is, waarin we één zullen zijn en waarvan wij
de wetten zullen leren kennen ...
Dat de mens – heb ik u verleden verteld – in de ruimte leeft, moet u aanvaarden, want ook de aarde zweeft om de zon. Aanstonds, na deze lezing,
wanneer we tot het embryonale leven komen, dan zal ik u die embryonale
stadia voortekenen. Ik zal het hier op een bord (Zie de foto van dit bord
elders in dit boek) doen, zodat gij dat kunt begrijpen hoe die schepping, hoe
de maan is begonnen, hoe dat universum zich heeft verdicht – dat beleven we
nu – maar wanneer de maan weer die splitsing, die evolutie moet voortzetten, zoals gij beleeft, de natuur beleeft, het dier beleeft, nietwaar? Door uw
menselijk één-zijn schenkt ge nieuwe, baart ge nieuwe levens. Dat wonder
is er nog. De mens, de wetenschap, de geleerde staat voor dit wonder, maar
kent de wetten niet. Wordt de ziel aangetrokken? Komt de ziel vanuit de
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ruimte? Is het kind dat geboren wordt voor het eerst op aarde? Ziet u, problemen, miljoenen vragen, en al die vragen lossen voor u op. U gaat uzelf, u gaat
de ruimte, uw Christus, uw godheid kennen en eerst dan kunt ge alles in uw
maatschappij opvangen, er zijn dan geen stoornissen meer. Er zijn geen problemen meer. U kent de ruimte, u kent uw eigen gevoelsleven en nu komt u
voor de wetten te staan van harmonie, van liefde, van geluk, welvarendheid,
welwillendheid, rechtvaardigheid. U hebt hierna dus te beslissen: waarheen,
welke weg zal ik nu aanvaarden?
Dat krijgt u van de meesters in handen, dat is de eeuw en de universiteit
voor deze eeuw, voor de Christus, voor Jeruzalem, voor Golgotha. Dat is
eigenlijk alles en daarin liggen die wetten, daarin leven die wetten.
Nu moet ik u weer losmaken om het beginstadium ... Wij bleven op de
vorige zitting, bleven we één toen die ruimte vaneenscheurde; God had zich
gesplitst door dit licht. Er was alleen licht. Uit het niets, uit die duisternis zijn omwentelingen ontstaan, zijn verdichtingen gekomen. We hebben
de nevelen gezien en die onmetelijkheid hier die heeft zich gevuld en nu
kwam er splitsing, een volgend stadium. Daar bleven we stilstaan, wij hebben dat ogenblik verlaten en toen gingen wij kijken op aarde wat wij daarvan
hadden. We hebben de splitsing, de mens splitst zich nog. Indien gij u niet
splitst, kan er geen nieuw leven geboren worden. Heel de natuur, alles in de
natuur, dier en mens hebben die splitsingen nog, het verdelen van zichzelf,
het geven van zichzelf. Er wordt nieuw leven geboren. Door die splitsing ...
die heeft de Almoeder – dat is de Almoeder – beleefd, waardoor God zich
heeft gemanifesteerd.
En dan krijgen we aanstonds te zien, hierna, straks, dat men aan dit alles
een woord, een naam heeft gegeven en dat noemt men nu God. Ik heb u
gezegd, u kunt het Wayti noemen. Het doet er niets toe of u nu met Boeddha te maken hebt, met de mohammedanen, met het protestantisme of het
katholicisme: dit is God, maar alléén hier op aarde voor deze maatschappij.
Het Westen kent men die God, dat Albewustzijn nog niet; en daarin leven
wij. Dit is de metafysische leer, dit is de geestelijke wetenschap van de Universiteit van Christus. En wat wil dat nu zeggen?
Christus kwam vanuit het Al, dat zullen we ook beleven. U krijgt na tien,
zes, zeven, acht, negen zittingen krijgt u het beeld. Wij komen in dat bewuste
goddelijke Al te staan. Wij zien in die ruimte. Ik heb u verleden daar naartoe
gebracht en we gingen er weer uit; u hebt dat even gezien, maar nu gaan we
die wetten verklaren. Die Universiteit van Christus is het bewustzijn voor de
mens. Christus heeft die miljoenen centra beleefd; Hij ging door die ruimte,
door déze ruimte. Deze ruimte heeft nieuwe werelden geschapen. Wij zijn ...
Wanneer u achter de kist bent, dan bent u nog niet in het goddelijke bewuste
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Al, zodat u kunt zeggen: ik ben een godheid. Deze ruimte – dat zien we aanstonds – heeft nieuwe levens geschapen. Elk insect, elke ‘graad’ noemen wij
dat, elke levensgraad schiep nieuw leven, dijde uit, evolueerde en bracht die
aura naar een ijlere wereld, die áchter dit universum leeft, dat wij de Vierde
Kosmische Graad noemen. Dit is zuiver en eerlijk kosmologie, maar terug
te voeren tot de mens, zodat gij dit als mens kunt zien, kunt voelen en ook
waarlijk kunt beleven. Eerst dan wordt dit alles uw bezit, om te kijken – zoals
ik u zei – wat wij er ons van eigen hebben gemaakt.
We komen vanzelfsprekend aanstonds voor duizenden vragen te staan.
Wij zien dat we de prehistorische tijdperken voor de aarde en voor de ruimte
hebben gekend; daar hebben mensen geleefd. Waar zijn die mensen? Leven
die nog in de aarde, moeten ze wachten op het laatste oordeel? Is er een
laatste oordeel? Is er verdoemdheid? Heeft de Bijbel gelijk, sprak God tot
Mozes? Voelt u, miljoenen vragen, die voor dit ogenblik nog een faculteit
vertegenwoordigen, waardoor volkeren der aarde het onbewuste of het bewuste hebben leren kennen. Is dat goddelijk of is dat menselijk wat men daar
heeft gezegd?
Er zijn veldslagen geleverd, er zijn mensen vernietigd alleen omdat men de
Bijbel niet kon aanvaarden. En nu staan wij voor dit machtige geheel. Is de
Bijbel essentieel in alles? Is de Bijbel onherroepelijk voor al de scheppingen
het absolute woord, de gedachte van God? Zijn die mensen waarlijk door
het goddelijke bewuste geïnspireerd? Heeft de Bijbel geen fouten kunnen
maken? Dat leren wij allemaal kennen. En wanneer u dit voelt, dat is uw
woord, uw gedachte, uw spreken op aarde met elkaar ... het beleven van het
vader- en moederschap krijgt nu ruimte. U staat niet meer voor dit ene gebeuren, u voelt als het ware de ziel aan die tot u komt. U kunt spreken met
de ruimte. Ja, met de ruimte, met de ruimte, met het hiernamaals, of waar
leeft dat nieuwe leven?
Hebt gij, vader, al die ruimten in u als u het één-zijn beleeft voor de moeder, en de moeder baart? Is die ziel van u? Of is die ziel een eigen zelfstandigheid? Wat heeft God eigenlijk, wat heeft die Albron gewild om ruimten te
scheppen en een mens te scheppen op aarde die niets van dit alles kent? Die
in een duisternis wandelt. Dat hebben zich miljoenen mensen op aarde afgevraagd. Daarvoor is geleden en daarvoor zijn miljoenen mensen gestorven,
want zij gingen door krankzinnigheid, door de dood. In de tempels van Ra,
Ré, Isis en Luxor, daar gingen duizenden priesters verongelukken. Bewust
gingen zij in die afbraak, want zij zouden buiten zich om leren moeten denken. Ze moesten dit verlaten, dit organisme overwinnen, ze moesten naar de
slaap, dóór de slaap, om uit te treden en te kijken: wie ben ik nu eigenlijk?
En dat is de God ín u; dat manifesteert zich in hetgeen waarin we aanstonds
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komen.
Hebt u die beelden die ik u gaf verleden nog in u? Dat de duisternis verdween en dat er telkens licht kwam en dat het universum vaneenscheurde?
Op dat ogenblik – zei ik u – was het vader- en het moederschap ontstaan. En
wat is er nu gebeurd? U maakt nu die reis, u gaat mee. Wat is er nu gebeurd
op het ogenblik dat dit universum ... dat is een gewaad, dat is nu een God
reeds als een lichtende persoonlijkheid ... wat is er nu gebeurd nu dit vaneenscheurt? We hebben gezien en dat moeten wij aanvaarden – want de ruimte
gaat nu spreken, wij komen tot die eenheid, dat beleven we achter de kist, dat
beleven we voor een boom, een bloem, een mens, een dier – wanneer ik dier
word, wanneer ik een boom word, dan zegt de boom: kijk in mijn leven en
ga terug met mij, waar ik nog nevel was. En dan moeten wij aanvaarden – die
beelden kunt u zien, die taferelen volgt u – totdat ook de stof weer oploste
en het zieleleven van een natuurkind terugging tot het Al, waaruit het die
verdichting kreeg.
Toen dit alles verduisterde, toen hadden we in deze ruimte, in die onmetelijkheid – waar dan de maan, het moeder- en het vaderschap tevoorschijn
moet treden – hadden (we) niets anders dan kracht die stuwde, bezielde en
kracht die aanvaardde. Achter en door dit alles zien we die gouden uitstraling, dat is het vaderschap, een God dus. De Albron, de Almoeder blijft stuwen en bezielen. En nu zien wij dat die aura, dat plasma zich verzamelt en als
het ware opzuigt in één bron, dat trekt zich tezamen. En nu krijgen wij ... En
dat tezamentrekken manifesteert zich doordat die kracht daar als moeder en
die ruimte hier als vader (zich) manifesteert en de zelfstandigheid als moeder
aanvaardt. We zien nu, we beleven – dat hebben wij te aanvaarden – dat er in
de ruimte, in deze onmetelijkheid niets anders is dan vader- en moederschap.
Moederlijk onbewust bezielen – want dat moet nog beginnen, dat heeft zich
nog te verdichten – en vaderlijke stuwing, bezieling, een persoonlijkheid die
daarachter leeft en alles aanvaardt, opneemt. Dit zijn de eerste verschijnselen
die wij in het Al, in deze ruimte hebben moeten aanvaarden, waardoor dit
onmetelijke beeld, dit organisme die zelfstandigheid ontving.
Voor de mens op aarde erg droog, heel ver weg en dan zegt dit kind: ‘Wat
heb ik daarmee te maken?’ Maar wanneer ge achter de kist komt en uw astrale persoonlijkheid voelt – u bent iets, u kunt spreken, u ziet – dan zijn de
eerste gedachten die in u opkomen: wat is wáár wat men op aarde bezit en
wat behoort tot leugen en bedrog? En indien u – zei ik u – zover bent dat ge
met een bloem, dat ge met al het leven kunt spreken, dan kunt ge alleen, op
eigen kracht, die ruimte beleven. En dan behoeft ge uzelf maar in te stellen
op het eerste ogenblik, op die Albron, en die Almoeder trekt u aan. U wórdt
moeder, u wordt voor de ruimte volkomen vader- en moederschap en nu zal
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het moederschap u zeggen hoe het zichzelf tot die openbaring heeft gevoerd.
Hebt u dat niet, bezit u dat niet? En u hebt toch het licht? Ik heb u duidelijk gemaakt: wanneer u aanstonds de eerste sfeer betreedt – u hebt licht, u
hebt harmonie, u hebt welwillendheid, rechtvaardigheid, u hebt u die wetten
eigen gemaakt – dan is het mogelijk dat uw vader en moeder voor u staat,
uw broer, uw vriend, een meester, die reeds jaren en jaren geleden voor u
heenging, dat die voor u staat en zegt: ‘Kijk’, – indien men u heeft overtuigd
dat u los en vrij bent van ‘de kist’ – ‘ga nu met mij door deze ruimte.’ Want
het allereerste wat u zult leren kennen is: heeft God zich voor ons, voor u
gemanifesteerd. Wie bent u eigenlijk?
En dan moeten wij terug naar dit ogenblik, dan gaan we terug tot de
Albron. Dan zien we niets meer, we komen in die leegte; dat hebben ook de
apostelen moeten aanvaarden. Elk mens die van de aarde afscheid neemt,
staat voor deze oneindigheid, deze onmetelijke wetten. Altijd weer: indien
u licht hebt, want (anders) dan ziet u niets. Dan leeft u in een duisternis,
u bent hatelijk, afbrekend of wat dan ook. Maar wanneer er licht is, dan
staat die ruimte voor u open. U kunt onmiddellijk aan die reis beginnen,
hand in hand met een zuster, met uw vader of uw moeder. Een moeder die u
verleden, voor tien, twintig, vijftig, duizend levens hebt gekend, die nu voor
u staat en kan zeggen: ‘Toen waren we één. Ik ben iets verder. Geef mij je
hand en wij beleven de eenheid van de Almoeder.’ Zij is het, dat eerste baren
dat wij hebben moeten aanvaarden en waardoor het universum begon, die
bron die zal onder en in uw hart spreken. Dit één-zijn wordt baring voor uw
persoonlijkheid en nu is elk tafereel een wet. En die wet neemt u in bezit; als
u dat beleeft bént u die bewustwording. Men hoeft u niets meer te vertellen,
u weet het ineens, want u draagt het mee omdat het leven zélf tot u spreekt.
Hierdoor is ... kan ik u onmiddellijk verklaren: Darwin en al de geleerden
die de aarde heeft gekend, al deze machtige persoonlijkheden die voor de
Universiteit van Christus hebben gewerkt, elk mens die gesproken heeft over
zon, maan en sterren, over ziel, geest en persoonlijkheid, over het leven, over
God, over Christus, al die mensen vanaf de geboorte van Christus hebben
voor Zijn Universiteit fundamenten gelegd, voelt u? Blavatsky, Boeddha, Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, u kunt terug tot in Egypte, u gaat terug
tot in China. Al die mensen die maar even de bron van deze Almoeder en
Alvader hebben aangeraakt, een woord hebben verstoffelijkt – waardoor de
maatschappij waartoe gij nu behoort de fundamenten heeft kunnen leggen,
waardoor daarna de faculteiten naar voren traden – hebben gediend voor de
Universiteit van Christus. Dat is de openbaring, de Albron, de tempel waarin
elk woord verstoffelijkt, vergeestelijkt wordt en waarin de mens zichzelf als
een godheid kan beleven.
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Nu kan ik hier ... Ik ga even door om u dit te verklaren, hoe de ruimte
zich heeft verdicht. En dan gaan we terug uit die bron om op aarde te kijken wat die mensen dan allemaal voor de ontwikkeling van deze mensheid
hebben gekund, hebben gedaan, zodat we door de boeken ‘De Volkeren der
Aarde’, ‘Het Ontstaan van het Heelal’ – die u hebt, die u hebt gelezen – een
oordeel, een nieuw fundament kunnen leggen voor deze eeuw, voor u, voor
deze tijd, voor deze maatschappij en desnoods voor het Koninkrijk Gods,
dus over duizend jaar. Miljoenen jaren kunnen wij nu reeds fundamenten
leggen, waardoor de maatschappij, de Bijbel geestelijk en ruimtelijk bewustzijn ontvangt. En dat is het geschenk van de ruimte, dat is het geschenk van
Christus, dat is het wéten van Christus.
Ik heb u de beelden verteld, we waren op Golgotha. Daar is Christus niet
voor ons mensen gestorven; we hebben dat moeten aanvaarden, u hebt uw
hoofden gebogen. Een mens die waarlijk ruimtelijk, geestelijk kan voelen,
die wil niet aanvaarden dat de Christus daar voor ons gestorven is, maar wij
hebben Hem daar bewust vermoord! Ziet u, dat is heel iets anders!
Mijn kinderen, houdt dit vast. Als u hier in deze ruimte zweeft – doe uw
ogen maar even dicht – dan verwaast dít licht, wij leven nu in een donkerte.
Er is een splitsing gekomen; dat licht heeft zich miljoenen malen gesplitst,
maar zoals de Almoeder en de Alvader het hebben gekund. Dus hier in deze
onmetelijkheid zijn slechts twee wetten aanwezig, meer is er niet dat we hebben te beleven. Meer is er niet dan alleen baring en schepping. En nu zal
dit in dit oneindige geheel zal zich dit moeten verdichten en betreden wij
de verdichtingswetten, de levensgraden en de elementale wetten, waardoor
geest stof werd.
Dat heeft vanzelfsprekend miljoenen jaren geduurd. Het duurde miljoenen jaren, onthoud dit! Voel aan dat het moederschap, die splitsing, tot een
zelfstandigheid kwam, dat de maan, die moeder als maan, zich kon verdichten. Door die scheuring kregen wij vervloeiing, uitdijing natuurlijk, maar
toen heeft de maan zich al die levens en al dat leven, al die aura opgezogen,
omdat zij haar zelfstandigheid tot het volgende ogenblik kon voeren. Begrijpt
u dit? Voelt u dit? Dat daar het vaderschap hier, maar dat híér het moederschap – als de maan, als de moeder voor deze ruimte – zichzelf had te verdichten, omdat wij dat daar voor de Albron hebben gezien.
De geleerde weet ... – u hebt wellicht deze beelden gezien – dat het begin
van de schepping – er zijn geleerden – niet anders tot stand hebben gebracht
dan verdichtingen, wolken die sterker en krachtiger werden, en langzaamaan
de zeeën ontstonden. Dieper gaan dan dit ogenblik heeft men niet gekund.
Om vast te stellen dat daarachter de eigenlijke schepping is begonnen, kon
men nog niet. En indien men die levenstijden had kunnen zien en beleven,
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dan was de universiteit op aarde verder geweest en had de bioloog, de geoloog
kunnen zeggen: kijk, dat was reeds een verdichting, dat heeft reeds miljoenen jaren geduurd voordat de planeet aan de verstoffelijking kon beginnen.
Maar het heeft miljoenen jaren geduurd, volgens uw tijd, dat dat moederschap hier in die ruimte – wat dus tot het moederschap behoorde – zich dat
leven kon inzuigen, dus dat wil zeggen: naar het bewustzijn kon optrekken.
En toen eerst zagen wij dat al, elk celletje daarginds in de ruimte ... dat de
maan deze graad niet meer kon optrekken. Die zien wij ook, die beleven we
aanstonds. Er is daarginds ... heel in die oneindigheid zijn nog vonken van
deze splitsing over – dat zullen we aanstonds zien – machtige macrokosmische lichamen. Wij beleven nu het macrokosmische baren en scheppen.
Straks zal ik het u voortekenen: het ménselijke embryonale scheppen en baren, zodat wij dus onze eigen zelfstandigheid kunnen gaan beleven.
Wat u nu aanvaarden moet, is dat dit moederschap de eigen substantie in
zich opneemt. En dit opnemen heeft reeds miljoenen jaren, volgens deze tijd
en uw berekening, geduurd voordat de maan als moeder voor deze ruimte
kon beginnen. We zien nu in de ruimte niets anders dan daar is een ... Ook
het vaderschap trekt zich en bouwt zich naar die zelfstandigheid; een bloem
komt uit de grond en vertegenwoordigt haar zelfstandigheid, een vrucht, het
dier – voelt u? – het dijt uit. Dat was voor dit stadium alleen het afscheiden
van het goddelijke vader- en moederschap!
En nu zien we in de ruimte, nu kunt u ... u ziet daar altijd miljoenen
mensen en dan zegt de meester: ziedaar, de zon. De zon maakt zich klaar,
het komt ... dat licht komt tot een compacte massa. Die bron stuwt dóór, die
omwentelingen hebben wij gemaakt. En hier is het moederschap; de maan
was groter en machtiger nog dan de zon. De zon die krijgt een verruiming
en staat daarginds. En deze ... en deze kracht die hier zweeft, die nu het
moederschap heeft te vertegenwoordigen, heeft nu reeds werking, bezieling,
stuwing ontvangen. Dit is nu de bron, het essentiële, het absolute dat u voor
gans deze ruimte hebt te aanvaarden en vast te houden. Hieruit komt nu alles
weer terug en tot ons.
Wanneer we dit kennen, wanneer we dit gevoel, deze ontwikkeling voor
ons zien, dan zijn we in staat om het menselijke leven te aanvaarden, om het
te volgen, het ontstaan van de mens te beleven door miljoenen stadia. Alles
ligt nu voor ons open en dat zal ik u aanstonds, straks door de volgende lezing zal ik het u bewijzen, ik zal het u voortekenen, opdat gij die klaarte in u
krijgt. Wanneer we die wetten betreden, die levensgraden, die fundamenten,
waardoor de Almoeder, de Albron als vader en moeder zichzelf heeft gemanifesteerd, dan moeten we ook aanvaarden dat wij – als deel uit dit alles – God
hier in deze onbewuste maatschappij zullen vertegenwoordigen en dat elke
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gedachte die u opmerkt en verstoffelijkt die bron raakt.
We komen nu ... We kunnen nu onmiddellijk een vaart nemen naar Egypte en vragen wij: wat hebt u van die bron bewust verstoffelijkt? Hebt u zich
los kunnen maken, hebt u ook die substantie in u opgetrokken? Want een
handeling blijkt later te zijn: een handeling voor de maatschappij. Een handeling als taak gezien is niet anders: wat geeft u aan uw taak? Hoeveel gevoel
trekt u op om die daad aan de maatschappij te schenken? En nu niet alleen
voor de maatschappij – dat is dus een stoffelijke daad – maar thans voor
uw ziel, uw geest, uw vader- en moederschap. Het wordt zo eenvoudig, dit
wordt zo doodeenvoudig, mijn kinderen, dat u indien u niets – dat zal ik u
bewijzen – indien u niets met deze maatschappij zou te maken willen hebben, u toch in het Al komt! Ik zal u verklaren en dat zult ge begrijpen, dat
het maatschappelijke leven, Bijbel, alles wat de aarde bezit, u niet kan helpen
om er te komen, want alles leeft in u. Dit wordt moeilijk en dit wordt heel
kinderlijk eenvoudig, omdat de bron, de stuwing, de werking u terugvoert
naar dat bewuste Al, ziet u? Omdat u een deel, omdat wij een deel zijn van
dat moeder- en dat vaderschap, wetten en levensgraden die wij door het embryonale bestaan hebben gekregen.
Het lijkt ver, het lijkt moeilijk, en toch ... u hebt niets vast te houden. U
hoeft niets anders te doen, u nergens anders op instellen dan op: in die ruimte leeft – dat hebben wij door die vorige zitting beleefd, hebt u dat? – leeft alleen vader- en moederschap. En dat is een macrokosmisch lichaam, dat is de
maan en dat is de zon. Dat is het begin van deze schepping. Er was nog niets,
er was alleen daar licht, duister licht; dat lichaam verduisterde en hier komt
er een gloed. In die ruimte is die gloed nog aanwezig, dat is het goddelijke
licht, die stuwing en bezieling. Dus die Albron als protoplasma stuwt door.
Daar heeft zich het leven gesplitst; de zon komt reeds. En wanneer we onze
ogen dichtdoen en u kijkt nu in het licht, dan is dat het licht hier – als u de
ogen sluit en u hebt nu het licht voor u en u gaat uw handen bewegen, dan
ziet u toch een schaduwbeeld – dit licht hier is de goddelijke kracht die voortstuwt en die zich nu door deze wetten, door de tijden moet verstoffelijken.
Dus het licht van God moet zichtbaar komen en dat is door de miljoenen
tijdperken gebeurd.
Nu kan ik natuurlijk een sprong maken, tijden en tijdperken voorbijvliegen, maar dan hebt u dat eerste beeld niet – dan krijgt u een verder stadium
te zien – en dat stadium missen wij wanneer wij voor de menselijke wetten
komen te staan, voor Moeder Natuur, voor hellen en hemelen. Ik heb u laten
zien dat toen de Albron, de Almoeder zich ging manifesteren die aura de
ruimte in zweefde; dat waren zeven tijdperken, zeven overgangen, telkens
weer ging die aura veranderen. En die tijdperken zien wij nu voor al het le418

ven, het bestaande waartoe gij behoort, die zien wij terug.
Wij kennen op aarde bijvoorbeeld de zeven graden voor de slaap, de zeven
‘maanden’ voor het kind volgens de natuur. U berekent het in maanden,
maar er zijn zeven tijdperken voordat het kind volkomen volwassen is in
de moeder, dat zijn zeven graden. We zien die zeven graden in en voor elke
wet terug, en dat zijn nu de tijdperken voor de kosmos waardoor moederen vaderschap ontstonden; moeder- en vaderschap een eigen zelfstandigheid
kregen, en nu kan de maan als moeder voor deze ruimte beginnen.
Wat hebben we nu gezien? Dat hier een zelfstandigheid is geboren als macrokosmisch voelen en denken. En dat macrokosmische lichaam dat noemt
men de maan, maar is de eerste graad van bewustzijn, van gevoel, voor dit
universele organisme. Het universum is niets anders dan een lichaam, waarvan wij straks de stelsels zullen zien. En die stelsels zijn dan Jupiter, Venus,
Saturnus, de nevelen, zonnen, manen en sterren, aura. Dat is het macrokosmische lichaam. En die organismen zullen straks deel uitmaken van dit
geheel. Wij zien nu de persoonlijkheid, dat is God, dat is de Almoeder, dat is
het Allicht, het Alleven, de Algeest, gaat u maar verder. Kunt u dit vasthouden? Nu gaan we zien het volgende stadium. Dat duurde tijdperken – zei ik
u – dat duurde miljoenen jaren en zien wij: die planeet heeft zich opgezogen,
die heeft zich verdicht. De grote cel, de scheuring, de eigenlijke bron van dat
moederschap zuigde al die cellen in deze omgeving in zich op. En op hetzelfde ogenblik krijgt de maan, krijgt dit lichaam beweging. Hoort u ... maar u
kunt dat vergelijken op aarde: breng alles in verhitting, u neemt een druppel
water en laat die vallen, u krijgt onmiddellijk weer die eenheid te beleven. U
kunt een voorbeeld nemen door stoffelijke onderzoekingen.
En deze bron, het bewustzijn ... En dat leren we aanstonds weer voor de
persoonlijkheid, waardoor we een Socrates leren kennen, Plato. Want Socrates vroeg zich af: als ík denk en ik wil het goede doen, waarom heb ik
dan hier in mij nog het gevoel dat niet deel wil nemen aan mijn goedheid?
Ziet u? Daar begon Socrates te denken en te voelen: als ik wil, maar dat wat
mij daar wordt gevraagd dat wil ik niet – en nu ben ík het die niet wil. De
man Socrates, het leven Socrates stond voor de eigen wil, de ziel, de geest,
de persoonlijkheid. Zijn dat zelfstandigheden? Is dat een eenheid die wij ín
God kunnen zien? U voelt wel, de mens begon op aarde te denken. De mens
ging zich afvragen: wie ben ik eigenlijk, dat ik deel uit kan maken van deze
ruimte? Waarvoor heeft men mij eigenlijk geschapen? En dat willen wij u
leren, buiten de Bijbel om. We hebben niets te maken met laatste oordelen
en verdoemenis; u zult straks zien dat er geen verdoemenis kán zijn. En dat
wordt u geestelijk-wetenschappelijk bewezen, dat is mogelijk.
Na een tijd zien wij dat de maan een baan beschrijft onder deze kracht.
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Het vaderschap blijft bezielen, dat licht wordt sterker, dat evolueert; dit is
dus reeds een verstoffelijking. Er zijn nog geen mensen, maar na een tijd en
een tijd, weer na eeuwen komt er hier in deze ruimte een klein plekje dat
reeds verstoffelijking bezit. En wat we nu in die Albron hebben gezien – die
Almoeder waar ik verleden over sprak – bezit dus hier de maan als moeder,
als afscheiding uit die bron. Zo is de goddelijke schepping begonnen.
De lezing die u verleden hebt beleefd heette: ‘Het ontstaan van de goddelijke schepping’, en het ontstaan van de goddelijke schepping is niets anders
dan vader- en moederschap (De precieze titel van de lezing waar meester Zelanus hier naar verwijst is: Het begin der schepping.). Hebt u dat? Meer is er
nu niet. En nu krijgen we: in het hart, in het hart van deze macrokosmische
bol, dit lichaam, in dit hart, in het middelpunt daar komt er werking. Dat
had u in die tijd en u staat er aanstonds bovenop, u beleeft dan die planeet
... De meesters zijn hier en dan zegt de meester: ‘Ziet u, in het hart van dit
lichaam komen er nevelen, hier broeit er iets en dat zijn de broeiings- en
groeiingsprocessen.’ Er komt hetzelfde gebeuren – nu zien we aanstonds geschieden wat we dáár hebben gezien – maar nu als een zelfstandigheid. Dus
dit leven, deze bol, de maan – voelt u? – de maan heeft álles van die Albron.
Dit is God reeds als moeder, dit moet God wórden. En dáár ziet u God als
vader.
De oosterse metafysische leer, het kind uit het Oosten ziet meer de moeder in de ruimte, want alles is voor dat leven baring. Voor de aarde, voor het
westerse-ik is de Heer sprekende, voelende, denkende. En de Heer is de zon.
Maar heeft nu God als mens gesproken? Is dit reeds menselijk? Hier is er van
menselijk denken geen sprake. Maar hoe zal de mens worden? Waar ... wat
hebt u momenteel, op dit ogenblik, wanneer u uw gedachten en gevoelens
kunt verstoffelijken? Waar zijn die gedachten vandaan gekomen?
Dit is het begin van de schepping; er is alleen een planeet, een zelfstandigheid gekomen, dat moet aan baring beginnen; daar – dit is lichter – en deze
twee krachten gaan nu tegen elkaar spreken. De zon, die warmte die broeit
hier, er komen nevelen, neveltjes, en nu gaan we de eerste werking voor de
maan zien.
Nu kunnen we hier even stil blijven staan. Die maan op dit ogenblik straalt
reeds uit, nietwaar? De nieuwe verdichting straalt kracht uit, die kracht, die
aura is bezieling, is stuwing. Die kracht van dit lichaam die gaat door die
ruimte, die dijt uit, verder en verder, totdat er niets meer ... totdat die kracht
niet meer verder komt, want die bron houdt hier dat weer vast en zuigt die
kracht in zich op. Kunt u dat voelen?
En nu zien we, zegt de meester, nu zien we reeds dat de maan, dit lichaam,
bezig is, die aura dijt uit – maar de verstoffelijking, nietwaar, blijft hier –
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maar dat straalt uit. En nu zien we reeds dat de eerste elementale wetten, de
eerste nevelen reeds voor de eigen dampkring hebben gezorgd – voelt u? – de
levensadem. En nu dijt dat zeven tijdperken uit. Die aura van die eerste nevelen gaat hierheen en dampt weg; dampt weg maar blijft. Voelt u dit, dan kunt
u straks de zwaartekracht beleven. Nu wordt die dampkring gevoel, bewustzijn. Hier is die dampkring reeds aanwezig en die dijt nu ook uit. Zevenmaal
dijt die uit, zeven tijdperken ontstaan er, zeven graden, totdat de ijlte van
deze stof – kunt u dit nu voelen? – de ijlte van deze stof geen kern meer raakt
– voelt u? – en zien we de dampkring reeds van de maan, de ademhaling. Die
uitstraling die gaat zover weg totdat de voelhorens zijn opgelost, totdat deze
zeven graden, de kracht van deze aura zichzelf heeft vergeestelijkt – voelt u
dit? – en totdat wij dus hier op een ruimte komen waar er geen dampkring,
geen levensadem is. Kunt u dit indenken? En nu ziet u reeds dat de maan
reeds zorgt voor haar eigen afsluiting. Hier kunt u overal leven en u proeft
dat leven, u voelt haar ziel, maar hierachter komt er weer leegte, ziet u?
Nu zegt de geleerde op de aarde ... Wanneer we straks ... Indien u dat interesseert, dan kan ik daar doorgaan en dan zullen we aanstonds, of straks,
het aantrekken en afstoten van het planetenstelsel beleven. Interesseert u dat?
Dan zal ik het u op het bord voortekenen.
Dan blijf ik vanmorgen, op deze morgen blijf ik hier staan om te zien hoe
de maan, hoe de afsluitingen en hoe de dampkringen zijn geboren. Maar
wanneer dit verdicht is en daarginds ... – wij hebben ... ik heb het gehad over
die en die graden – u voelt wel, hier is het uiteindelijke stadium als levensadem van de maan. Voelt u dit? Hier is niets meer, hier komt u weer in de
reine klaarte van de Almoeder. En die bron die behoeft niet meer te stuwen,
die bron ís. Toen die bron, toen dat lichaam, die ruimte werd verdicht, toen
dus die onmetelijkheid waarin wij leven zelfstandigheid kreeg als licht, had
de Almoeder haar taak volbracht. Duidelijk? Er was niet meer leven nodig,
dit was alles! Voortstuwing, die bron is er, die Albron die stuwt voort. Het
zou wellicht kunnen oplossen, dat leven. Dat licht wás er. Dat licht zou kunnen verdwijnen. Men vraagt zich op dit ogenblik af – ik zal u vragen laten
stellen, later – men vraagt zich af of de zon nog miljoenen jaren in staat is
om het licht aan de aarde voor deze ruimte te geven. Komt die bron nooit tot
uitputting? Ziet u, die vragen krijgen we allemaal vanuit de ruimte en dan
gaan we beginnen om te zien hoe, wat wij als mens daarvan bezitten. Dat is
nu kosmologie.
Maar als u dit, dit beeld ... ik leef hier op de maan – ziet u? – de maan. Ik
straal uit. Natuurlijk, ik moet een uitstraling hebben, want dat is uitstraling
geweest. Dat is plasma, onzichtbaar plasma en die heeft een miljoenentijdperk beleefd, levensgraden ondergaan; het werd licht, het scheurde vaneen.
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En nu ben ik dus hier op dit (meester Zelanus tekent hier een en ander op
het bord), deze maan – dat is een macrokosmisch lichaam – en ik neem een
stukje blad van deze bloem in mijn handen: dit is de maan en álles hier is
Albron – een vergelijking bijvoorbeeld van hieruit, zeggen de meesters.
En dan kunnen we wandelingen maken en aanvaard het, nu staan de mensen om de meesters heen, u ziet miljoenen mensen. Eén mens, één meester
spreekt daar met miljoenen kinderen van de aarde – er leven bil-, bil-, bil-,
bil-, biljoenen mensen, vaders en moeders aan Gene Zijde – en dan is de
meester één en verklaart de mens; maar de mens zíét alles, de mens is één met
die nevelen. En dan zegt de meester: ‘Kijk, nu ga ik uit de aura van de maan,
van deze moeder af. Zij straalt uit en zo diep, zo machtig groot, zo groot als
zij is, is nu haar uitstraling ook’, – kunt u dat aanvaarden? – ‘is de diepte van
haar dampkring.’ Als u het lichaam ziet, als u het lichaam ziet aan stof, dan
kunt u ook het bewustzijn vaststellen van dat lichaam. Er is dus voor ons
... Het heeft niets te betekenen om even vast te stellen en te berekenen, te
bevoelen, te zien hoe diep het bewustzijn van Moeder Aarde is. En dat komt
allemaal in de mens, mijn zusters en broeders, dit heeft u allemaal ín u leven.
Dit is ziel, dit is geest en dat is uw persoonlijkheid. Maar dan staan we ...
dan staan we reeds voor: wat hebt u er zich van eigen gemaakt? Maar u bent
reeds op aarde, u bent mens geworden, u hebt vaderschap, moederschap en
u evolueert, u dijt uit, u hebt de oerwouden overwonnen. Ziet u? Door de
kosmologie krijgt u dus het maan-beleven in u, dit is moederschap; dát is het
vaderschap. En dan kunt u hier gaan ... wanneer ik hier van het toneel afga,
dan leef ik al buiten de zelfstandigheid ‘moederschap’ in deze ruimte, ziet u?
Dit is de aura die de maan nodig heeft als levensadem om uit te dijen en nu
kunt u weer ... nu kan ik u nu onmiddellijk reeds verbinden met de kracht,
voor uw tijd, van de zon. Hoe diep, hoe diep raakt de straling van de zon de
aarde? Wat gebeurt er wanneer de kracht van de zon, van het vaderschap het
moederschap raakt? Voelt u, nu kunnen we de afkoelingen aftasten voor de
aarde. U kunt ... als u nu zegt: boven 3000 meter is het zo, dan voelen we
dit, en op 16000 meter hoog voelt u dat; dat is allemaal te beleven en vast te
stellen voor deze tijd. Nog elk ogenblik kunt gij die wetten – die we nu gaan
beleven – kunt u voor het huidige stadium zien.
De geleerde, de astronoom kunnen we onmiddellijk verklaren – nu moet u
eens luisteren hoe machtig dat wordt – waarom daar Jupiter leeft en daar Saturnus en daarginds Venus. Waarom Venus dáár, ten opzichte van de maan,
ten opzichte van de aarde? Nee, ten opzichte van het vaderschap! Hoe heeft
de maan ... hoe heeft de maan zichzelf kunnen afsluiten in deze ruimte,
zodat zij niet daar straks ... Dat zien wij, want er komen méér lichamen. Er
zijn nog altijd miljoenen vonken in deze ruimte, zijn er nog, die dus door de
422

maan niet zijn opgezogen. Waarom? Ik gaf u dit beeld: omdat zij hier reikt
en niet verder. Duidelijk? Dus nu krijgen we te zien dat er planeten straks
zullen komen die het vaderschap niet beleven, niet kúnnen beleven. Waarom
niet? Omdat deze graad niet toereikend is als bewustzijn om dat gevoel daar
van die Albron op te zuigen. En nu krijgen we te zien en te beleven dat die
organen met deze ruimte, dit lichaam hebben te maken. Nu krijgen we te
beleven wat nevelen zijn, wat sterren zijn, planeten zijn, meteoren zijn. Wij
gaan al die stelsels zien en dan stellen we vast dat het vader- en het moederschap de ruimte overheersen, meer niet.
Maar nu krijgen we aantrekking en afstoting: Jupiter doet dít en Saturnus
doet dát en Venus doet dit. En dan kunnen we beleven: ja, Venus, u komt
niet uit uw baan, want wanneer u hier in mijn omgeving komt, dan duw ik
u terug. En nu krijgt u: nu staan wij voor de goddelijke harmonie, harmonische wet.
Het is machtig wanneer we straks, wanneer dat universum verdicht is ...
Ik kan natuurlijk die sprong niet maken nu. Ik moet even ... we moeten vanmorgen de maan afsluiten. Dat leven gaat beginnen. Laten we het overzicht
nemen van de kosmos – ik raak reeds die verstoffelijking voor uw eigen tijd
aan – en dan krijgen wij te zien dat de maan waarlijk aan het embryonale leven kon beginnen. Maar voordat zij, voordat zij, deze moeder, kon beginnen,
tastte zij die ruimten af, zoog zij al dat leven in deze ruimte, naarmate zijzelf
aan ruimte bezit – ruimte is nu bewustwording, bewustzijn, bezieling – trekt
dit lichaam als moederschap, trekt in deze hele omgeving, trekt al die vonken in zich op. En nu krijgen we hier een leegte te zien, een zelfstandigheid.
En zegt de meester: ‘Zie, de moeder maakt zich gereed.’ Het vaderschap is
daar, u krijgt nu hier leegte te zien. Maar daar héél ginds, dáár – wij leven in
de onmetelijkheid van dit organisme – daar heel in de verte zijn ook van deze
lichamen die dus door de goddelijke splitsing een zelfstandigheid kregen.
Het zijn myriaden vonken! Maar het algehele – voelt u? – die ruimte splits
ik dus tussen vader- en moederschap. Die kosmos scheurde vaneen; de overheersende kracht trok die kleine celletjes in zich op – duidelijk? Dus we zien
hier – en dat is de maan. De maan trekt zich nu terug. Het maanlichaam als
astraal lichaam vertegenwoordigde dus een ontzagwekkende ruimte, maar
komt terug tot zelfstandigheid, tot een eigen ruimte. En zien we dat die
astrale macrokosmische bol, als Eerste Kosmische Graad voor het moederschap, zich inzuigt, inkrimpt, verdicht. Door die verdichtingen – voelt u,
eerst ijl in die ruimte, dit is alweer een nieuw stadium – zuigt de maan zich
in, alleen door die warmte. Door warmte trekt u het leven tot u, die wetten
zijn ook stoffelijk te beleven. Is dat waar?
En nu, om een verder stadium te beleven, komen we dan tot ... Ik heb u dit
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uitdijen – dat is het uitdijen van de moeder, het uitdijen van de wetten, het
uitdijen van het vaderschap – heb ik u even laten zien, laten voelen. En nu
gaan we hier in het midden van deze planeet ... dat gaat door, die uitstraling
gaat weg, totdat hier die uitstraling komt en dit is tevens het dagbewustzijn
– zo kunnen wij dat noemen – van Moeder Maan. Hier is geen leven meer.
Maar komt u hierop, dan balanceert er iets. Hier kunt u niet inkomen, als
kracht van die ruimte, ziet u? Hier komt u niet in, want hier houdt u iets
tegen. Wat is dat? Dat is nu het bewustzijn als uitstraling van de maan. Nu
krijgt u het gewicht, het dragen van de dampkring te zien en dan kunt u
al vaststellen waarom, wanneer zich dat straks verdicht – voelt u wel, die
aarde ... die maan die komt hier al niet meer uit – hoe het mogelijk is dat de
planeet zichzelf drijvende houdt, zwevende houdt in deze ruimte. Nu staat
u voor zwaartekracht; later is er geen zwaartekracht. Dit verdicht zich. Maar
dit alles is nieuw, ziet u? Die uitstraling, die dampkring houdt het leven vast.
Dit is ... dit maakt deel uit van het hart, van de ziel, van de geest, van de
persoonlijkheid. Dit kan niet uit die baan gewrongen worden, alleen sterkere
lichamen; die zijn er niet. Wat kan de meester zeggen? Hij zegt: ‘Kijk, mijn
broeders, wat we nu waarnemen is: daar vaderschap, hier moederschap.’
En nu, we zullen de ruimte even loslaten. Wij gaan volgen hoe de maan aan
die verdichting is begonnen en weer zien we die nevelen van de ruimte dus
in de maan komen. Dit maanlichaam is nu ...? Voelt u, wat is nu de maan?
Nu gaan we wetenschappelijk, geestelijk-wetenschappelijk gaan we voor uw
universiteiten verklaren en vastleggen – dat noemen wij in ‘De Kosmologie’
– we leggen dus voor de Universiteit van Christus vast: de maan – dit is de
maan, de maan, hoort u? – dit is voor de ruimte de Eerste Kosmische Graad.
Dit universum heeft drie kosmische graden; en dan krijgen we de vierde.
Deze ruimte zou de vierde, de vierde zou de vijfde, de vijfde de zesde en de
zesde zou de zevende scheppen. Maar dit nu, de maan – onthoud nu goed –
als plasma, als bron voor God, voor vader ... voor de Almoeder, is nu – dat
hebben wij gezien, weet u dat nu? – ziel! Ziel ... maar het is ook reeds geest.
Dit is reeds geest! Dit is de maan, dit is de Eerste Kosmische Graad. Nee, dit
is moederschap als geest, uit de Almoeder ontstaan. Kunt u dat volgen nu,
door de vorige lezing? En nu krijgt u te zien dat de maan zomaar niet aan die
hemel stond en zich heeft kunnen verstoffelijken. Nee, dit is ziel van haar ziel
– nu gaan we beginnen, u gaat nu zelf beginnen – leven van haar leven, meer
niet. Dit is geest van haar geest, bloed, bloed van haar bloed, denkkracht van
haar denkkracht, ja, baring van haar baring!
Gaat u nu na, wat heb ik u gevraagd verleden: wat hebben wij nu van de
maan? Men kijkt en belacht de maan. De wetenschap weet niet wat de maan
is nu – ja, in díé tijd. Wij zien haar straks, later, dat zij stervende is; deze
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maan die nu in de ruimte zweeft is stervende, dood al, heeft haar taak reeds
volbracht. U krijgt dus door deze lezingen te zien het uiteindelijke, waarin we
nu het begin zien en beleven, dat krijgt u. Wat zijn wij hier? Wat is de maan
nu voor God, voor Christus, voor het universum, voor de Albron, Almoeder,
Alvader? Toen wij daar kwamen, in die eerste ogenblikken voor de Almoeder, toen zegt meester Alcar – toen kwam Christus met Zijn apostelen terug
en dat heeft Darwin en dat zult ge allemaal, al het leven op aarde als mens,
zult ge hebben moeten aanvaarden – dan zegt de meester: dit is de Albron!
Hier in deze regeert de Albron, er is nog niets. En die Albron is licht, leven,
een persoonlijkheid, is harmonie, is rechtvaardigheid, voelt u? Maar wil voor
alles zijn liefde, liefde, liefde, liefde.
Nu spreekt men over een God als een Vader van liefde, een Moeder God
die liefde is; wat is nu liefde? Nu is hier een zelfstandigheid gekomen en die
heeft leven, ziel, geest, liefde, nietwaar? Dit is liefde, dit is gevoel, dit is protoplasma. Wat is protoplasma? Houd dat maar niet vast, houdt u het essentiële
maar bij u: licht, leven, persoonlijkheid, geest, maar dit wil zijn liefde! En dat
zullen wij nu moeten zien, dat zullen we moeten beleven, die openbaringen
moeten ons aantonen of dit waarlijk liefde is.
Nu kunt u al ... nu kunt u vergelijkingen maken met uw eigen tijd. Nu
kunt u de dominee voor u neerzetten: ‘Dominee, wat is eigenlijk liefde? Wat
is ziel, wat is geest, wat is leven?’
Wat is leven? Bloedplasma, vloeiende stof, een substantie. Een substantie,
indien u dat even verdicht, dan hebt u dat in handen en indien u dat loslaat
vloeit het zo bij u weg. En nu ziet u het al niet meer en toch is het er. Het is
bezieling, het is ontwaking en het is verstoffelijking, daardoor kwamen de
elementale wetten naar voren. We krijgen de verhardingswetten te zien, verstoffelijking, verharding, door die tijdperken – ziet u? – door die tijdperken,
door die zeven overgangen noemen wij dat die tijdperken, totdat dat uiteindelijke was bereikt. Kunt u dat voelen? Totdat het uiteindelijke kwam en er
verandering naar voren trad en dat is nu de maan hier. Dit Alleven – dat is
nu Alleven – gaat zich splitsen. Er is alleen moederschap en vaderschap in de
ruimte. En nu kunnen we beleven, nu kunnen we vaststellen hoeveel cellen
...
‘De macrokosmos’, zegt de geleerde, ‘dient de micro-.’ Dat bent u, dat is de
natuur. Dat zijn ... de planeten in de ruimte zijn macrokosmische lichamen.
Het leven nu dat hierdoor ontstaat op de planeet is de microkosmische cel.
En nu krijgen we weer te zien wat we daar in het begin zagen – nietwaar?
– voor de Almoeder; dit leven moet uitdijen, moet de evolutie voortzetten.
Dit leven is evolutie, uitdijing, vergeestelijking van zichzelf, voor vader- en
moederschap.
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Wat heeft de maan nu te doen? Kunt u dit reeds voelen, wat de maan in
zichzelf heeft en bezit? Wat is nu de maan als zelfstandigheid? Hier moet
alles uit geboren worden. Geleerde, astronoom, bioloog, geoloog, gij zoekt
naar God, naar Christus. Er is een God die spreekt. Heeft God waarlijk
gesproken, hoort u hier stemmen? U ziet alleen aura, u ziet alleen baring! En
dan staat daar Darwin naast de meester, al de groten van de aarde vangen
wij op en zeggen: ‘Kijk, Darwin, wij zijn nog niet aan het aapstadium, maar
het ligt er reeds. En dat zocht u op aarde, maar híér moet het gebeuren, want
er is nog geen leven.’
U had Darwin moeten zien. De mens die op aarde iets bereikt, boeken
heeft geschreven voor de universiteit, stelsels heeft opgebouwd en dan straks
moet aanvaarden: ik was er glad naast ... Dan staat u daar. En dit is waarheid,
dit kunt ge aanvaarden: dit is waarheid! Indien dit geen waarheid zou zijn,
sla ik neer en loopt het bloed over mijn lippen. Hierin is niets te beliegen en
te bedriegen.
Komt Darwin, Socrates ... Socrates die kijkt zo naar Darwin ...
Ik heb Socrates beleefd, aanstonds met de meesters, met meester Alcar;
Plato, Pythagoras, Boeddha. Boeddha, wat wist gij daarvan af? Mohammed,
wat wist u hiervan af? Blavatsky, kom ... gij hebt geen wedergeboorte nog,
kom ...
En dan komt iemand uit de ruimte: ‘Hebt u dat gezien?’
‘Nee.’
Wie is er nog meer op aarde die stelsels heeft opgebouwd? Wie is er nog
meer op aarde die geschreven heeft over de God van al het leven, over vaderen moederschap?
Ziet u, ... (niet te verstaan) er is geen leven anders in de ruimte. Daar is
duisternis, dit hier een zachte schijn. Als dit licht hier boven mij nu uitgaat,
mijn zusters en broeders, dan houden wij zeven uur lang nog de uitstraling
als licht hier in dit huis. Er is niet ineens duisternis, dat dijt uit en gaat door
de muren heen. Dus de aura van de muren zuigen het op en wanneer het
naar buiten komt, dan krijgt het de ruimtelijke uitstraling. En dan eerst, als
al dat licht – ook hier – opgelost is, dan krijgen wij eerst in deze zaal duisternis te beleven. En dat krijgt Darwin, dat krijgen al deze kinderen te zien; zij
moeten nu aanvaarden: daarginds is er duisternis, maar in de ruimte hier is
er een zwak, zwak, zwak lichtje. We zien hier iets, het schaduwbeeld. Ik doe
mijn ogen dicht en dan zie ik hier in dit licht mijn schaduwbeeld van mijn
handen; dat was de maan en in dat licht hier ... zo was het licht van de ruimte
in die tijd. Dat werd de zon – ziet u, voelt u dit? – dat is het licht in deze tijd.
En hier komen nu, naarmate nu die stuwing ... Het vaderschap heeft zelfstandigheid, die oerbron als vader stuwt door. De zon heeft zich opgezogen,
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heeft zich afgesloten reeds, die kracht gaat uit. Dat is ook astraal, een astraal
lichaam, maar zal zich verstoffelijken als licht, ziet u? En deze warmte is reeds
te voelen.
En nu krijgen we ... na duizenden tijdperken, duizenden eeuwen zien wij
hier in het midden van dit lichaam – daarginds, dat bereiken wij niet – hier
komt het hart, hier beginnen de eerste nevelen te komen, hier; en die kunt u
op uw handpalm leggen. Dit is het eerste stadium voor het embryonale leven.
Voor de moeder, voor de maan.
Wij weten wat dit lichaam bezit, waardoor dit lichaam de eigen zelfstandigheid heeft gekregen. Wij gaan verder. En nu gaan er tijdperken voorbij.
Tijdperken, miljoenen jaren heeft het geduurd totdat deze omgeving hier,
de maan hier, dat lichaam, die astrale, geestelijke, Almoederlijke bron zich
heeft verstoffelijkt. Het zijn wolken. De nevelen hebben zich verdicht, u ziet
overal nu wolken, wolken en wolken. En dít beeld hebben de geleerden voor
de aarde vastgelegd. Men zegt: ‘Zo moet de schepping zijn ontstaan.’ Nee, de
aarde! En zo is ook de aarde ontstaan.
Nu krijgen we hier te zien dat er, naarmate de maan, dit lichaam, die
Eerste Kosmische Graad zich verdichtte ... Nu kan ik natuurlijk reeds in het
embryonale leven afdalen, wij gaan het embryo volgen, want dit lichaam zal
zich moeten splitsen zoals de Almoeder dat voor díé ruimte heeft gekund.
Splitsen, uitdijen, de evolutie vertegenwoordigen, u moet zich vermenigvuldigen. Ja, u dijt uit, u krijgt steeds een andere uitstraling, een ander leven te
zien, een ander karakter. En dit is hier alleen wolken ... en dat zijn hier alleen
wolken. Het zijn wolken, het is licht en duisternis, meer is er niet. Ik kan hier
stil blijven staan voor het embryonale leven, maar daar moet ik terug, straks.
En dat zal ik voor u tekenen, zodat gij de afstemming als vonk nu voor u gaat
zien en gaan we beleven hoe de mens vader en moeder werd als embryonaal
bestaan. Interesseert u dat?
Maar wat gaat er nu gebeuren? We gaan, we laten even deze ... de maan
die laten we even los en dan gaan wij kijken wat zij intussen, in die miljoenen
tijdperken ... Hier zijn reeds de eerste nevelen, die hebben zich verdicht. Er
zijn reeds embryonale cellen ontstaan, ook al volmaakt, en nu gaat reeds het
embryonale leven beginnen. Of dat de mens is? Dat zullen we wórden. Maar
wij weten: dit is ziel, geest, leven, liefde, harmonie. Hier zijn geen stoornissen ontstaan. Wat hieruit komt, dat bezit dus goddelijke afstemming, is dat
duidelijk? Daar hebt u het, dat is goddelijke afstemming!
En nu gaan we eens kijken. Wat ... er komt al meer licht en nu gaan we eens
kijken wat de maan voor zichzelf heeft geschapen. Wat doet nu dit lichaam?
Die aura gaat weg, nietwaar? Die aura van de moeder gaat in de ruimte. En
nu is er in die buurt die aura – ik vertelde u van de dampkring, maar die
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dampkring is er niet – en naarmate die dampkring bewustzijn kreeg, ging
toch die invloed van de maan door zichzelf uit, verder, verder, verder. En nu
is er daarginds een lichaam, een astrale bol, niet zo groot, want niet zo sterk,
want dan was het al aangetrokken door deze overheersende kracht. Kunt u
dat voelen? Maar nu is daarginds zo in de ruimte ... Ik zei het: er zijn my ...,
myriaden vonken. En die cel – ook een macrokosmisch lichaam – die ligt
daar en naarmate de maan nu aan werking, verdichting komt, is ook de bezieling, de bewustwording sterker. Gelooft u dit?
En nu komt die planeet daar, ook een bol, die krijgt reeds een uitstraling
van de maan te voelen. Wat gebeurt er nu? De maan is niet alleen hier voor
zichzelf aan het baren – nietwaar? – maar baart tegelijk voor de macrokosmos. En wanneer die macrokosmos gereed is ... Nu werken zon en maan aan
het lichaam, aan het eigen opbouwen, begrijpt u dit? U krijgt: nu werken zon
en maan aan de nieuwe, de volgende stap voor de ruimte, want dit leven,
als dit leven niet verder kan, als dit leven hier moet blijven – Darwin! – is er
geen evolutie mogelijk. En hebben wij als mens – we staan hier nu – hebben
wij als mens het uiteindelijke, maar ook het dode punt te aanvaarden. Indien
de maan geen leven had uitgezonden, indien zij niet voor nieuwe graden had
kunnen zorgen, moeten wij in dit stadium aanvaarden: meer leven komt er
niet voor de ruimte, dit is het einde.
Maar er gebeurt ... We zien daar dat haar uitstraling bewuster wordt. De
dampkring wordt bewuster, de dampkring is er. En nu krijgen wij te beleven
dat elk – ik heb het over zelfstandigheid – elke zelfstandigheid opnieuw begint om te baren en te scheppen. Neemt u dat aan? Alles wat dus maar verstoffelijking of vergeestelijking, alles wat uit de Almoeder is geboren, moet
beginnen om te baren en te scheppen. Neemt u nu aan wat nu komt: dat die
dampkring hier ook begint te baren. En nu krijgen we zeven uiteindelijke
stadia, zeven graden, die de dampkring nu beleeft als moeder en vader. Die
dampkring van de maan daar – hebben we niets meer mee te maken – die
gaat uitdijen, gaat vragen, gaat bestralen. En nu raakt dit leven hier een planeet, een bol die nog niet door vader- en moederschap aangeraakt is, voelt u?
En dit wordt nu ... Die zuigt die bol, dat lichaam zuigt de kracht van die
dampkring van de maan als moeder op en nu krijgen wij hier de eerste bijplaneet te zien, de eerste overgang. Als de maan dus klaar is en de mens, de
méns, dat nemen wij aan, heeft haar lichaam beleefd – wij zullen zien hoe dat
stadium wordt – dan is er reeds aura en dan is er reeds een lichaam gereed
precies op het bewustzijn van ons, met dezelfde afstemming, want het is door
de dampkring, door de maan als moeder, door de nieuwe geboorte ontstaan.
Is u dat duidelijk? Dan ben ik gelukkig. De mens die denkt: wat heb ik
daarmee te maken? leert zich nooit kennen.
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En wanneer u dit beeld krijgt en u hebt dat in u opgenomen, dan wordt de
aarde en uw voetstap lichter, want uw ziel is nu sprekend, uw geest kan met
die ruimte spreken. U kent de wetten, u kijkt overal doorheen, er zijn geen
problemen meer, geen zwaarte meer, alles gaat nu makkelijk. U voelt zich,
André voelt zich op aarde ruimtelijk in gevoel – u kunt natuurlijk iets vernietigen, u kunt iets doodwerken, dat hebben wij ook gedaan, maar anders
voelt hij zich lichtend, zwaarte is er niet – in zijn gevoel tast hij de ruimte
af. U wordt één, hij is één met zon, maan, sterren, dierenleven, bloem, natuur, vader-, moederschap, met alles, alles – naarmate u uw gevoel uitzendt?
Nee, nu wordt het aanstonds anders – naarmate gij uw leven afstemt op de
verruiming, de vergeestelijking van uw stof, uw vader-, moederschap, maatschappij, uw daden, uw karaktertrekken, ziet u? We krijgen precies dezelfde
werkingen, handelingen te zien die in dit Al zijn geboren. Begrijpt u dit, voelt
u dit? Dan kunt u voelen dat u die schepping niet kunt ontlopen.
Nu gaan we kijken, onmiddellijk gaan we kijken en stellen voor vanmorgen (vast dat) die ruimte – wij mogen niet verdergaan, wij mogen alleen zien
wat die eerste planeet heeft gedaan – dat de maan reeds in staat is en die
aura, die dampkring weer in staat is om dat lichaam daar dat niet opgetrokken is – voelt u wel, dat leeft daar – die heeft, die krijgt nu de bezieling van
de maan, krijgt bewustwording, uitstraling met uitstraling. Dit is bewuste
werking. Dit is onbewust voelen – voelt u dit? – onbewust nog, maar, want er
is nog geen werking. En nu zullen we zien, straks wanneer we het bord voor
ons hebben, dat het embryonale leven ... Wanneer we de planeet hebben beleefd, er komt verruiming, we komen bij de eerste dood, de tweede dood, de
duizendste dood, de miljoenste dood, we staan als ziel, geest, persoonlijkheid
en het uiteindelijke is nu het visstadium voor de maan. Dat beleven we ook
voor de aarde. Wij zijn vissen geweest, kijkt u hier maar, hier zitten uw kieuwen nog, we zijn in de wateren geboren. De paus, de geleerden zeggen: ‘Is de
mens in de wateren geboren?’ Ja, dit gaat zich verstoffelijken, wij krijgen dat
water te zien en te beleven en dan leeft de mens in de wateren. Het uiteindelijke stadium is ... Dan hebben wij de levensgraden, dat zijn er miljoenen – er
zijn er maar zeven – telkens weer opnieuw krijgen wij de verstoffelijking te
beleven van de maan als moeder. En nu kunt u reeds voelen: waar gaan wij
naartoe, wat krijgt u als uiteindelijk beleven van de maan? Haar lichaam,
nietwaar? Wij kunnen dus, voor vanmorgen zullen we vaststellen: wij zijn
geboren uit de Albron, door de maan, de maan die men niet kent. Voel dit
nu eens aan, ga, daal eens even af naar uw universiteiten. De maan staat daar,
is nu voor deze maatschappij gestorven, voor deze eeuw dood. De maan is
stervende. Nu komen wij met de leer en de wijsheid: de maan is de Almoeder
voor deze ruimte ... en de maan bent u!
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Ha ha ha ha ha! zegt men, lach ook maar even. U wordt uitgelachen. En
nu moet men ons straks aanvaarden, want de maan is de Almoeder voor de
Derde Kosmische Graad; de zon is vader. Nu staan we voor de geleerde en
zegt men: ‘Grijp die gek, zet hem vast.’ Toen kwam Galilei bij de paus en
zegt: ‘Vader, vader, ik ben er, ik ben er!’ Hij dacht dat hij de wereld, dat hij
de kerk iets gaf en toen werd die arme Galilei in de gevangenis gesmeten.
Want de aarde draait om de zon! Dat moeten wij ook vaststellen aanstonds.
U wordt dus als Galilei, u wordt Socrates, u wordt Plato, Boeddha, haal alle
bezielingen, geestelijken, het oude Egypte erbij, u krijgt het bewustzijn van
de macrokosmos. Zegt het u iets?
Dat heeft Galilei niet kunnen aanvaarden, hij kreeg het niet, want de paus
zei: ‘Nee!’ Had Galilei nu maar in Holland gewoond, maar Holland had het
nog niet. Had hij maar in Engeland gewoond, wat zegt het? ‘Neen’, zegt daar
een mens op aarde die God vertegenwoordigt, ‘neen.’ Kunt u het gevoel beleven, de smart van Galilei, toen hij de mens gelukkig, de wereld gelukkig kon
maken, een evolutie kon schenken die de mens met een God van al het leven
deed verbinden? Daar zegt het hoofd van de kerk: ‘Neen!’ en sloeg met zijn
vuist op tafel. U voelt toch wel, als mens kunt gij dit niet beleven, u kunt dit
niet bedenken, want haarfijn, essentieel en absoluut zal ik u het bewustzijn
laten zien dat Galilei bezat voor zijn tijd. Maar u stijgt eroverheen.
Wat we voor vanmorgen vast moeten stellen is: wat heeft de Bijbel nu? Die
zwaarte, dat leven laten we los. Wat heeft de Bijbel nu voor úw tijd, voor úw
lichaam, voor God, voor Christus? Wie was Christus, wat heeft de Bijbel
daarvoor vastgelegd en ontleed? Heeft de Bijbel iets gezegd van de maan,
dat de maan de moeder is voor deze ruimte? Waar zijn de Bijbelschrijvers
in vredesnaam mee begonnen? Wie heeft hen geïnspireerd? Ziet u, dat is de
Universiteit van Christus, dat zijn de nieuwe boeken die we zullen en moeten
schrijven, die moeten de meesters op de aarde brengen. Maar daar begint de
evolutie van uw leven, zoals wij voor zon en maan hebben gezien. Dat is de
Universiteit van Christus, dat zijn de eerste fundamenten voor de menselijke
geschiedenis. Want de Bijbelschrijvers kwamen niet vrij van de aarde, die
hebben zichzélf gevoeld, ze kwamen niet vrij van de mens. Maar wij waren
embryonaal! En nu komen er de stemmen, nu zegt deze paus, nu zeggen de
geleerden: ‘Waarlijk, onderzoek of wij in de wateren zijn geboren.’
Er zijn geleerden die zeggen: ‘Ja, wij hebben een embryonaal leven beleefd.
Wij weten het nog niet.’ En u kunt ... dus u krijgt op dit ogenblik, indien u
dit voelt, krijgt u van mij, krijgt u van de ruimte profetieën, geestelijk-wetenschappelijke profetieën. Want hiervan weet de wereld nog niets, uw geleerde
is nog niet zover. Dus ik val en God valt en alles valt indien dit alles straks
geen waarheid zou bevatten. Godheid ... de godheid, de leer, de ruimte, uw
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ziel, uw geest méér uitspelen dan dit kunnen wij niet. En nu moet u maar,
als u zoiets leest in de krant en in uw bladen, dan kunt u al vergelijkingen
maken en voor u vaststellen: waarachtig, meester Zelanus spreekt waarheid,
hij is met die wetten verbonden. En dit is nu het geluk voor uw laatste dagen
dat u nog hier bent.
Wanneer u straks – als ik u dat mag geven – de verruiming krijgt van deze
ruimte ... en niet alleen voor de ruimte, want we gaan de astrale, geestelijke
bewuste wereld vaststellen. U krijgt dadelijk van de maan ... Wanneer we het
embryonale leven – daar begin ik de volgende zitting mee – wanneer we dat
embryonale leven volgen en beleven, dan zitten we daar in de wereld van het
onbewuste, in vader- en moederschap, in wedergeboorte, in ziel, in geest, in
harmonie, in liefde. Al die miljoenen wetten bevinden zich hier in dit eerste
nevelenstadium, in die eerste afscheiding, waar de maan zich splitste. En elk
deeltje nu is – weet u? – elke vonk nu uit dit leven is ziel, geest, vader-, moederschap, een persoonlijkheid, heeft een wil, heeft kracht, dijt uit, kan beginnen aan evolutie. Alles, alles is in die vonk aanwezig! Die vonk ... dat teken ik
voor u en ik laat u daarmee de eenheid beleven en dat zien wij in die ruimte
terug. Dus nogmaals – enkele seconden, mijn zusters en broeders, om vast te
stellen dat wij door de maan als Almoeder aan ons leven in deze ruimte konden beginnen, waardoor wij onze godheid zouden kunnen vergeestelijken en
straks verstoffelijken – stellen wij vast – doet u dat met mij, doet u dat voor
uzelf – dat de Bijbel niets van deze ontwikkeling heeft gebracht op aarde,
dat de Bijbelschrijvers nog aan deze nieuwe fundamenten moeten beginnen.
Wat heeft de katholieke kerk nu van deze waarheid? Wat heeft het protestantisme - wat is boeddhisme, wat is mohammedanisme - wat heeft het oude
Egypte hiervan gekend? Ga na, lees, dij uit, maak vergelijkingen voor uzelf,
voor uw ziel, voor uw geest, voor uw organisme, maar vóór alles: wat heb ik
als ik vader ben, wat doe ik dan? En wie ben ik als ik moeder ben? Want alles
is voor God, voor de Almoeder, de Albron, het Allicht, het Alleven, de Alziel,
alles is, waar u ook kijkt, niets anders dan vader- en moederschap. U kunt
niets anders beleven. En nu beleeft u dat vader- en moederschap volgens de
bewuste of de onbewuste levensgraad als gevoel. Wie bent u nu – heb ik u
verleden gevraagd – in gevoel? Mort u, knort u, breekt u af, bouwt u op? Wat
hebt u van die harmonie, van die harmonische ziel die God is? Wat hebt u
bereikt nu op aarde, wat vertegenwoordigt u nu op aarde voor uw godheid als
moeder? U bent moeder, dan is hij vader. Wat bereikt u, wat hebt u bereikt?
Wat bezit u? Hoe denkt u, hoe zijn uw handelingen?
Wij hebben nu in de maatschappij – daarginds, we ontmoeten straks planeten die geen bewust kwaad hebben gekend, maar we hebben hier de aarde
– we leven op aarde en we hebben haat, afbraak, bezoedeling, hartstocht, ge431

weld hebben we leren kennen. We hebben leren kennen ziekten, afbrekende
ziekten. Heeft God die geschapen? Waren die hier, zien we die later? Wat
bezit de mens voor God, voor de Albron, in alles dat hij is? Harmonie, liefde?
Liefde, zeg het! Zijn wij liefde, zijn wij harmonisch, dijen wij uit? Evolueren
wij in harmonie, in rechtvaardigheid, in die liefde? Wat hebben wij er ons
van eigen gemaakt? En nu kunt u beginnen om die kosmos, om dat Al ín u
tot ontleding te voeren, in harmonie te brengen met zon, maan en sterren,
te vergeestelijken en te verstoffelijken, mijn zusters en broeders, en nu eerst
begint u aan uw universele leven.
Tot zover, tot de volgende keer. Dan gaan we beginnen om de maan als
embryonaal leven te volgen, te beleven en dan teken ik u die eerste splitsing
voor, hoe de eerste cel zich heeft gesplitst en dan stappen we ... laten we dat
los. Ik hoop die lezing te beleven met u. De splitsing, het eerste één-zijn als
vader en moeder – nu als cel, nietwaar? – de splitsing van die twee cellen,
tweelingzielen, wilt u daar gaarne van weten? (Zie de tekening elders in dit
boek, die door mevr. R. Reinderhoff werd samengesteld uit de verschillende
bordtekeningen van meester Zelanus.) Wat is nu een tweelingziel? Het deel
van mijn leven dat tot mij behoort, maar niet als mens ... als gevoel en als
leven! Niet als mens – ziet u? – dat neem ik u zo af. De mens zoekt in de
maatschappij naar zijn geluk, naar zijn ziel. Wát ziel? Ik zoek naar mijn leven! Dat deel dat van mij is gesplitst, krijg ik straks terug, of ik kan dit Al
niet vertegenwoordigen. Die wetten leer ik u kennen, u krijgt op miljoenen
vragen antwoord, niet stoffelijk, niet menselijk, niet aards, maar ruimtelijk,
geestelijk, goddelijk! Wij komen met de goddelijke Alwetendheid tot universeel kennen, voelen, begrijpen, tot universeel vader- en moeder-zijn. U
krijgt de goddelijke Alwetendheid ín u, gelooft u dat? Er is nog niemand op
uw wereld die de mens heeft ontmoet die de geestelijke Alwetendheid bezat.
Neemt u aan dat wij nu met de goddelijke Alwetendheid tot die eenheid
kunnen komen? Want deze cellen, deze werkingen voeren ons tot het goddelijke bewuste Al terug.
Ik dank u.
(Einde Deel 1)
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