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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 GWG 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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Waarom de mens in het embryonale
leven is geboren, waarom de mens
in de wateren is ontstaan
Goedemorgen, mijn zusters en broeders.
U krijgt vanmorgen: waarom de mens in het embryonale leven is geboren,
waarom de mens in de wateren is ontstaan.
Ik heb u verleden het beeld gegeven van de macrokosmos, de Almoeder,
het Alleven, de Alziel, de Algeest, het Alvader- en moederschap. Toen is de
ruimte begonnen, splitsing kwam er. We hebben gevolgd hoe de maan en de
zon aan hun eigen levens zijn begonnen, hoe zij zich hebben verdicht. En dan
zullen wij vanmorgen beleven hoe ons leven als mens, dier en voor Moeder
Natuur aan het eigen leven begon en de menselijke, dierlijke zelfstandigheid
kreeg.
U ziet, we hebben een schoolbord gekregen. Ik wil u enkele dingen voortekenen opdat gij zult begrijpen waar de splitsing voor de eigen persoonlijkheid is ontstaan, waar de mens zich gegeven heeft in de allereerste bron. Wij
beleven dan het eerste vader- en moederschap, de splitsing van ziel en geest,
het één-zijn van twee cellen en de daarbij voorkomende levenswetten en levensgraden die door de Almoeder aan haar leven zijn geschonken. Om u dít
duidelijk te maken, hoe gij uzelf, hoe de mens, hoe de cel, het embryo zich
heeft moeten splitsen, wil ik dat aanstonds aan uw leven geven opdat gij dat
nu zult begrijpen.
We kunnen onmiddellijk beginnen met de vorige lezing en dan zou ik u
willen zeggen: vergelijk dit hier als het heelal. (bord) Er is niets, er is helemaal
niets in die ruimte, alleen leven, plasma; en toch is alles aanwezig. Alles wat
de aarde bezit en de ruimte ... gij voelt als mens, tot het licht in uw ogen, is
hierin, in deze ruimte aanwezig. Toen de schepping nog moest beginnen,
toen was er alleen leven, men noemt dat: protoplasma, aura.
Wat is leven? Het is een bloedkern, bezield door denken en voelen, dat is
ziel, dat is geest. Willen we daar ingaan, dan zou ik u mee moeten nemen tot
dat leven; gij zoudt u moeten verbinden, eerst dan is het te voelen, want alles
wat u daar ziet ís gevoel als plasma.
De mens weet niet wanneer het goddelijke denken in de mens en voor de
ruimte is begonnen. En nu krijgt u het beeld. De mens vraagt zich af: wat
dan, wanneer wij in het Al zijn gekomen? Wanneer u dit beleeft – ik zal dit
bord telkens bij deze lezingen vragen, opdat we aanstonds ook de kosmos
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leren kennen, dan kunt u de planeten zien, zon en maan en aarde – u krijgt
als het ware dit universum ín u. En dan behoeft u niet meer te vragen: wat
heeft de Bijbel verteld? Nee, u staat er bovenop. Elk woord van de Bijbel
kunt u straks voor elk dogma en sekte controleren volgens de levensgraden
zoals het universum is geschapen, zoals de God van al het leven zich heeft
vergeestelijkt en verstoffelijkt. Dat noemen wij de Almoeder, want ik heb u
meermalen verteld dat de Almoeder God heeft geschapen.
De mens op aarde, uw wetenschappen, uw faculteiten hebben een naam
gekregen. U noemt studie ‘psychologie’, nietwaar? Maar voor de ruimte heeft
dat woord en heeft dat bedenken van die en die zaken niets te betekenen:
voor de ruimte beleven wij levenswetten. En dat is het leven, dat is de dood,
dat is de geboorte, dat is het vader-, dat is het moederschap, dat is ziel, dat
is geest. Dat wordt de persoonlijkheid als mens, als vorm, als een beeld.
Niet alleen dit lichaam – ziet u? – maar innerlijk en geestelijk is de mens
als God is. En nu kunt u reeds gaan vragen stellen en dat doen we ook voor
de kosmologie. Wij gaan vergelijkingen maken met uw eigen leven, met de
maatschappij, met uw dominee en uw psycholoog en zeggen wij: maar, mijn
God, waar is de Bijbel mee begonnen? Gelooft gij nog, kunnen we nu reeds
vragen, aan wat klei en levensadem? Heeft God de mens geschapen door wat
stof leven in te blazen?
Hier staan we reeds voor een onwaarheid en dit is in strijd met de goddelijke werkelijkheid. Hier kunt u reeds beginnen om de eerste woorden van de
Bijbel opzij te leggen, helaas, want de Bijbelschrijvers hebben het universum
niet gekend. En ga nu eens verder? Hier voor de kerk, voor de dominee, voor
uw faculteit is de Bijbel Gods woord, maar dat is niet waar. Ja, Gods woord;
maar heeft God dat wáárlijk dóór zichzelf geschreven?
God schreef Zijn leven door de natuur; eerst door de mens, door het dier,
door Moeder Natuur. Kijk die kinderen hier (meester Zelanus doelt op de
bloemen op het toneel), dáárdoor leert ge God kennen.
En nu blijkt het wanneer ge achter de kist komt en uw astrale persoonlijkheid in handen neemt, dan blijkt het, dat het woord God geen betekenis
heeft voor het Al, want wij noemen (het) – zoals ik u dat heb verteld – Wayti.
Leven, plasma, ziel en geest, alles in de ruimte is Wayti. Wayti is leven, is
liefde, is harmonie, is rechtvaardigheid. Dat woord God – zegt u het boek
‘De Volkeren der Aarde’ – heeft alles omvat: de Amon-Ré, de Ré van Luxor
en de Tempel van Isis, de Allah uit het Oosten; het is slechts één leven. Ze
hebben allemaal één God en er is er maar één.
Door dit één-zijn krijgt u als het ware de ruimtelijke kennis, de ruimtelijke
Alwetendheid voor uw ziel, uw geest, uw vader- en moederschap te beleven
en te zien. En eerst daarna kunt gij, indien ge nu de Bijbel in handen hebt,
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kunt ge zeggen: ‘Ja, dit ben ik en dat is dat en dat was van die man zelf, want
hij heeft noch maan noch zon begrepen, hij heeft de aarde niet gevoeld, hij
wist van deze openbaringen als scheppingen niets.’
En toch, mijn zusters en broeders, miljoenen mensen zitten aan de Bijbel
vast. Voor miljoenen mensen is de Bijbel het goddelijke woord. Oorlogen zijn
erdoor ontstaan, door dit woord, en niemand roept dit het halt toe. Er moet
een tijd komen dat de Bijbel wordt verklaard op geestelijke afstemming door
een geestelijke persoonlijkheid. Maar dan bent u er nóg niet; het moet geschieden ruimtelijk alwetend, goddelijk alwetend en die meesters leven daar
– of gelooft ge niet aan een leven achter de kist?
Die meesters die verbinden zich met het ontstaan en gaan terug naar de
allereerste bron, toen er nog niets was, toen er nog geen mens, geen bloem,
geen wind, geen licht, geen verstoffelijking aanwezig was. Alles was leegte
en toch – ik heb u verleden die morgen laten beleven – en toch was er licht
... Wij vóélden dat licht ... een reine, ontzagwekkende stilte kwam er in ons.
En dat was de Almoeder, de Alziel, de Algeest, het Alvaderschap. Dit zouden
worden: elementale en verdichtingswetten. Alles wat in de ruimte aanwezig is, zou zich thans gaan manifesteren en hebben wij te aanvaarden, want
de ruimte werd verdichting, de ruimte werd licht. Er kwamen planeten en
sterren, er kwamen mensen en dieren en bloemen. Alles dus wat daarachter
ligt – in deze wereld op dit bord hier, hierachter – dit is Alziel, Alleven, Alplasma, hier liggen al de eigenschappen die u bezit. Verborgen? Nee, zij leven
hier, dit is álles, dit is denken, dit is voelen, dit is bewustzijn. Want wanneer
dat er niet in is, dan zouden wij dat als mens, dan zal de ruimte, dan zal de
ziel, de geest, de astrale persoonlijkheid ook die wereld niet kunnen beleven.
Maar het dier heeft licht gekregen in zijn ogen, de mens heeft licht gekregen,
het menselijke oog is gaan stralen. U hebt vader- en moederschap, u hebt
geboorte en wedergeboorte, u hebt de reïncarnatie, u hebt voortzetting. En
dat wil ik u vanmorgen op dat bord daar verklaren, zodat gij uzelf als uw
eigen leven, uw persoonlijkheid, maar vooral uw tweelingziel leert kennen,
het leven dat vanuit die Albron tot verdichting kwam.
Ik heb u verklaard dat dit alles ging verdichten. Er kwamen wolken, nevelen tot stand en die nevelen zetten zich voort. We hebben zeven overgangen,
verschijnselen beleefd, tijdperken waren dat, voordat het Al (bord), voordat
die duisternis hier licht werd. En toen scheurde het heelal zich vaneen – dat
was uw laatste lezing verleden – het vader- en moederschap scheidden zich.
Dus wij leren nu de Almoeder kennen, de God van al het leven, laten we
zeggen: God als zon en maan. Nee, dat zegt de aarde, dat zegt de wetenschap, dat zegt de geleerde. We leren nu God kennen als vader en moeder.
Dat gouden licht – wat ik u verklaarde – dat hier toch in die duisternis aan21

wezig was, komt nu naar voren. Dat is de bezieling, dat is de vader, dat is de
scheppende kracht voor de ruimte. Dat is het organisme dat u als man, als
scheppend wezen bezit, want dat heeft zich geëvolueerd; dat is verder gegaan,
dat heeft tijdperken beleefd. Dát reeds hier, die verdichtingen alleen, voordat
de schepping begon, heeft miljoenen jaren, tijdperken volgens de aardse, uw
tijdberekening geduurd.
We gaan beginnen om u het beeld te geven hoe zon en maan op elkaar
hebben ingewerkt, hoe die levens zichzelf hebben geschapen. En nu voedt de
Albron, de Algeest; die Alpersoonlijkheid, die vader en moeder is, die stuwt
en bezielt verder.
U krijgt hier (bord): zacht ... zacht komt de zon door, het vaderlijke gezag. Langzaam, langzaam, langzaam maar rustig komen die aura’s bijeen en
heeft hier zich het moederschap geschapen. Kan niet? Ik ben met die ruimte
verbonden, u krijgt hier de splitsing, u krijgt hier de aanraking reeds. Langzaam, overal gaan de stralen door de ruimte. Dit leven straalt reeds uit en
zendt uit wat het aan bewustzijn heeft gekregen. Langzaamaan komen die
wetten tot verstoffelijking. De kern hier gaat beginnen.
Er zijn boeken geschreven – die liet ik André verleden lezen – waarvan een
geoloog zegt, een reiziger die in Tibet, die in Brits-Indië, in het Oosten is
geweest en met de meesters heeft gesproken, die zegt dat de zon telkens weer
een planeet uitspuwde – en dat is nu een ‘meester’. Een waanzin! Die man,
dat leven kent de kosmos niet, want elke geleerde had hem kunnen vertellen
dat het niet zó is gebeurd. Maar nu zegt een ‘meester’ uit het Oosten en ook
Christus, Jezus loopt daar ook bij – een vreselijk, universeel schandaal is het
om dat de mensheid te geven in deze tijd – dat de zon planeten uitspuwde en
dat de ene planeet plaats moest maken voor de andere. Jupiter en Venus: Venus nam even de plaats in van Jupiter en later kwam Jupiter en duwde Venus
aan de kant. Zou dat zo waarlijk zijn gebeurd, dan waren er in het begin van
die verdichtingen stoornissen ontstaan en was de schepping in elkaar gestort.
Hier ziet u het moederschap, dat heeft zich verdicht, dat heeft zich waarlijk
verdicht, dat heeft zich tezamen getrokken. Meer is er niet in de ruimte. Hier
is alleen nog moeder- en vaderschap. Hier is het vaderschap aanwezig. Die
Albron, die splitsing hier heeft zich verdicht. Voelt u dit? Begrijpt u dit? Hier
is alleen vader- en moederschap aanwezig. En in die Albron ís dat moederschap ook aanwezig omdat we duisternis en licht hebben gekend. We hebben
dit zien geboren worden. Die ruimte hier heeft zich vaneengescheurd, heeft
zich gesplitst.
En nu, dit is reeds – onthoud dit – dit is reeds een tijdperk dat miljoenen
jaren later is gebeurd. U ziet hier de zon reeds in de ruimte komen. Maar
die zon die moet weg, want langzaamaan is het gebeurd, langzaamaan is
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die verdichting tot stand gekomen. Slechts zwak – ziet u – zwak. Kunt u dat
waarnemen? Maar in die ruimte ... dus die ruimte heeft zich gesplitst. Men
heeft André verteld verleden: ‘Maar wanneer de maan zich kon verdichten
...’, de maan hééft zich verdicht. Hier hebt u de goddelijke kern, het hart, het
middelpunt van haar. Ook voor de zon, ziet u? Vanuit het middelpunt is die
uitdijing gaan verstoffelijken. U hebt André gevraagd: ‘Als de maan hier begon, waarom dan dáár niet? Als de maan hier tot verdichting kwam, waarom
is dít leven dan niet ontstaan en verdicht? Waarom juist in die kern?’
Maar die kern is vader- en moederschap! Voordat de scheppingen begonnen was dit moederschap en vaderschap als een eenheid; dat was inéén, u
kon dat niet van elkaar scheiden. En nu heeft zich dit dóór de verdichtingen,
die wolken, dat plasma, heeft zich dit door miljoenen tijdperken vaneengescheurd, gesplitst. Duidelijk?
God zou zich splitsen in miljarden deeltjes. En wat hebben we nu? Wat zien
we nu? U krijgt hier (bord) deeltjes. Hier zijn lichamen bezig, hier ... Dáár in
die ruimte, daar. Ziet u. Hoe ver gaat de straling van de zon? Hoe ver? Waar
leeft nu de middelpuntvliedende kracht? Hier (bord). Maar dáár was het
leven ook langzaam overstraald, in de ruimte, in de verte. De maan is begonnen aan verdichtingen. Ik hou dus nog even het macrokosmische lichaam
vast, opdat ge zult begrijpen hoe wij aan ons embryonale leven konden beginnen. De wetenschap neemt aan dat de macro(kosmos) de micro(kosmos)
heeft geschapen. Dat zult u aanstonds waarnemen.
Hier intussen: overal komt er leven, komt er beweging. Overal zijn er cellen. Overal zijn er cellen bezig want dat leven kan hen hier niet bereiken.
Dus dat goddelijke plasma zal zich verdichten. U krijgt dat te zien, u krijgt
dat te beleven. Overal ziet u vonken, werkelijke vonken. Indien u wilt weten
hoe Saturnus zich heeft verdicht hier, als een bol daar, dan kunt u dat zien.
Zij heeft die omgeving gemaakt, die draaiing, dit draaien; maar toen de zon
sterker werd en de maan reeds haar krachten, haar uitstraling uitzond. Ziet
u? De maan zendt door die verdichting aura uit. De zon straalt bewuste
vaderlijke kracht uit en de maan moederlijke bezieling. Voelt u? Dat leven
leeft reeds en gaat zich nu in deze aura verbinden. Dan krijgt u hier al de
dampkring te zien. Dat verruimt zich. Dit wordt de dampkring. Ook de
zon heeft een dampkring, dat gaat zich al verdichten. En hier leeft nu die
kern. Die kern die gaat door. Zó ging het leven verder. Er kwam beweging
– ziet u? – beweging. En die beweging die ging zich verstoffelijken; dat was
nog altijd geestelijke stof. Die geestelijke aura moest zich zó lang verdichten
totdat de stof naar voren kwam. Toen de maan dit stadium had bereikt, die
verdichting dus, had ook de zon zich kunnen evolueren en zien wij sterkere,
krachtiger aura tot ons komen. Die wetten krijgen ontzag voor elkaar. De
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maan stuwt en bezielt, de maan (wellicht bedoeld: zon) straalt op het moederschap en nu krijgen we dit hier: hier komen dichtere wolken (bord). Het
protoplasma gaat zich meer en meer verruimen en sterker maken. Er komen
vonken, aanstonds, dan komen wij op het embryonale leven te staan – ziet
u? – dat die wetten, die verstoffelijking, en door de levensgraden onderging.
Maar intussen is hier méér gebeurd, hier zijn ándere planeten ontstaan.
Hier ziet u bijvoorbeeld Venus, daarzo, hier komt Venus. Hier krijgt u Saturnus. En Saturnus kreeg dit – ik zal u de ring van Saturnus even verklaren
– omdat Saturnus díé uitstraling niet kreeg – voelt u dit? – die uitstraling
van zon en maan kwam tot hier. Maar Saturnus leeft al, toch nog in een ijlere
kern. Dus we krijgen nu graden van bewustwording te zien. Er zijn immers
in de kosmos zeven verschillende graden vast te stellen en te beleven voor
bezieling, bewust bezielend vaderschap en bewust bezielend moederschap.
En nu gaat zon en maan, doordat deze lichamen zich als vader en moeder
verdichten, gaan deze lichamen het gewaad scheppen, het organisme voor de
macrokosmos, dat gij het uitspansel noemt.
Hier (bord) krijgt u Saturnus te zien. Saturnus leeft hier, dat was een kleine en een deel dus van die Albron, zonder vader- en moederschap nu – want
u zult aanstonds het vader- en moederschap zien – dát heeft nog geen vaderen moederschap. Hier komt het vader- en moederschap, op de maan, maar
Saturnus ligt niet in de straling, niet direct in de bezieling van zon en maan.
Voelt u dit? Hier krijgt u dus: een planeet, een deel van dit goddelijke aura,
een deel van dit protoplasma dat de Almoeder is, is óók bezig zich te verdichten. Want dit zijn slechts twee bewuste vonken, vader- en moederschap:
zon en maan. Maar er zijn er myriaden – begrijpt u dit? – myriaden vonken.
Overal (bord) ziet u beweging komen, overal verdicht zich iets, maar buiten
die zon om – ziet u – buiten de zon. In deze aura, in deze oneindigheid van
het universum verdichten zich sterren en planeten.
Nu moet u eens kijken hoe wonderbaarlijk juist en rechtvaardig alles is geschied. Ik zal u even het beeld van Saturnus laten zien. Saturnus kwam hier
in beweging. Alles is in beweging, dat weet u, alles is aan het omwentelen,
alles is eigenlijk aan het baren. Elke vonk heeft werking, elke vonk beschrijft
(wellicht bedoeld: heeft) reeds een dampkring, beschrijft reeds een baan, is
in beweging dóór die uitgezonden kracht van de zon. Dat is de schepping,
dat is de stuwkracht, de bezieling voor al het leven in die ruimte, voor al het
leven dat deel uitmaakt van dit organisme. Dit is een organisme. Dit is niets
anders dan vader- en moederschap, meer niet.
En nu krijgen we hier Saturnus te zien (bord). Saturnus is bezig. Die planeet hier, dat leven hier, beschrijft een baan. En die baan die gaat zich verdichten en zou verdichting krijgen op dat ogenblik indien de krachten van
24

de zon sterker waren geweest tot Saturnus – ziet u? – maar die waren er niet.
En wat gebeurt er nu? Hier in die ruimte, daar verzwakt enigszins de kracht.
Waarom? Omdat die planeet uit een baan is getrokken en zich daarheen
beweegt. Eerst krijgt u hier de verdichting ... maar nu wordt die verdichting,
dan wordt als het ware dat leven naar zon en maan getrokken – begrijpt u
dit? – dat trekt het vader- en moederschap aan. En nu heeft u hier: nu komt
die verplaatsing, die verruiming – dat is verruiming – en nu blijkt het dat
de baan die dit leven heeft beschreven en beleefd, zich heeft verdicht en nu
komt de planeet in die baan tot verdichting. Dus Saturnus heeft door die
verruiming, door het bezielen van het vader- en moederschap van het macrokosmische organisme, heeft die planeet haar eigen baan verstoffelijkt. Ziet u?
Die ring van Saturnus is de baan die dat leven, vóórdat de scheppingen zich
konden verdichten, heeft beschreven. Is dat duidelijk? Iets anders is het niet.
En dat is nu alleen Saturnus. Waarom een ander lichaam weer niet? Dat is
vast te stellen, dat kunt u beleven. En dan komen wij in verbinding met die
planeet. Dan stellen we de levensgraad voor vader- of moederschap vast. Begrijpt u dit? En dan voelen wij dat geen andere planeet dat kon bezitten, want
juist dat deel van de Almoeder leefde in die bestralingsruimte. De andere
cellen als macrokosmische lichamen die waren er juist uit, meer is er niet.
Maar we gaan door en nu krijgt u: hier (bord) is iets bezig, hier is al iets
bezig. Intussen gaat dit leven verder. Ik sta even hierbij stil, maar ik ga onmiddellijk op het embryonale leven over en zullen we zien hoe de mens is
ontstaan.
Hier hebt u de maan. De maan gaat beginnen en verduistert als het ware
eerst zichzelf. Er komt beweging, er komt verstoffelijking, maar dit alles is
nog geestelijk, er is nog niets te zien.
Het licht in de ruimte is ook verzwakt. Naarmate de aarde (wellicht bedoeld: maan) de krachten opzuigt, krijgt de zon weer een andere uitstraling.
Wat wij voor dit Al hebben gezien, beleeft ook de zon: even was er licht en nu
krijgen we weer verduistering als het ware. En nu zien wij dat het vaderschap,
het licht voor de ruimte, zich gaat veranderen en verdichten, verdichten, het
waren tijdperken: eerst tot de reine, zuivere, bewuste bezieling en daarna
weer het terugzinken, want ook de zon heeft zeven tijdperken te beleven.
Ook de maan heeft zeven tijdperken te beleven. Die tijdperken hebben
wij voor de Almoeder gekend. En wanneer we nu voor de kosmologie vergelijkingen gaan maken, dan zegt meester Alcar: ‘Waar zijn die verschillende
tijdperken nóg te beleven, André of meester Zelanus?’
En dan plaats ik mij, dan hebben wij ons onmiddellijk te verplaatsen naar
de wet die verdicht is en dan komen wij op aarde en dan zeggen wij: ‘Ja,
meester, de mens begint op aarde in het oerwoud.’ Die zeven kosmische gra25

den zien we in de kosmos terug als lichamen, planeten, meteoren, zonnen,
sterren – nietwaar? – maar wij zien ze ook als mens. En nu komen wij vanuit
het oerwoud naar het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.
nl), dat zijn overgangen. Die overgangen heeft de kosmos beleefd, want wij
zijn door de kosmos ontstaan. En indien ze er niet waren, had ook de mens
die wetten niet beleefd. Duidelijk? Dat móét u aanvaarden, dit zijn kosmische goddelijke wetten.
Maar wat gaat er nu gebeuren? We hebben het over de middelpuntvliedende krachten – dat woord doen we weg – maar het hárt van alles, het hart
van de Almoeder ging baren, nietwaar? Elk orgaan bezit een levend hart, een
substantie, een kracht waar de bezieling leeft en waar eigenlijk de Alpersoonlijkheid aanwezig is. En eerst daarom is het dat juist hier, in het hart van de
maan, van dit lichaam, gaat zich iets verdichten. Ik heb u verleden gezegd: u
kunt het eerste ontstaan van de maan, kunt u op uw handen nemen en dat
is waar, want het was niet groter, niet dieper. Miljoenen cellen waren het in
één ogenblik die gereed waren, die aan de verstoffelijking konden beginnen;
maar dat kon u nog op uw handen nemen. En u ziet het, het is slechts een
kleine vonk. U weet nu hoe groot de maan is, nietwaar? Maar dit is slechts
een kleine vonk en in die kleine vonk gaan wij beginnen, daar gaat het leven
beginnen. Dan zien we nevelen komen en die nevelen worden wolken. De
zon wordt intussen alweer dichter, krijgt meer licht, dat gaat door; die Albron
die stuwt verder. Maar hier (bord) krijgen wij meer beweging, meer leven,
meer ziel. Kunt u het daar zien? Hier krijgt u het begin van het embryonale
bestaan; de mens komt. De maan gaat zich nu als leven, als astraal goddelijk moederschap, als een goddelijk deel van de Almoeder gaat die bron,
die maan gaat zich nu splitsen; wat ook in het oneindige is gebeurd. Is dat
duidelijk? Kan dat een kind begrijpen?
En wat krijgen we nu? Toen de eerste cellen dus, toen die eerste afscheidingen – dat waren afscheidingen, voelt u wel, want dit leven kreeg bewustwording – toen dát leven begon, moest en zou, wanneer die cel het bewustzijn
van die wet, dus baring, het úíterste ogenblik had beleefd, dan zou die cel
hetzelfde beleven wat in die macrokosmos is geschied, nietwaar? Want uit
die bron is die cel geboren en die cel heeft licht, is leven, is ziel, is geest, is
vader, is moeder. Dus we krijgen nu de microkosmos te zien, het embryonale bestaan voor de mens in de wateren. Die cel heeft alles. Deze punt, dit
puntje, die cel bezit álles van de Albron. Dat moet u aanvaarden, want dat
is waarheid.
We gaan nu kijken, we gaan beleven hoe zich dat heeft verdicht, maar dat
kunt u natuurlijk van daar niet, ik zal een aparte tekening maken, dan kunt
u dat eens zien.
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Dát gaat door en dat ging miljoenen jaren door, tijdperken heeft dat geduurd; en kwamen er embryonale levensgraden tot stand. Hier (bord) leeft
nu al reeds de mens. Maar hier in dit kleine deeltje – waar? – in het hart van
dit lichaam, hier leven op dit ogenblik reeds miljoenen levenswonderen als
wetten en als levensgraden, als vaderschap, licht, leven, liefde. Dit alles is
harmonie, want dit is door harmonie ontstaan.
Wat heeft deze cel van de ruimte, van de Almoeder ontvangen? Voelt u?
Kijk, wat gebeurt er nu? Die maan hier die blijft astraal. Dus wat gebeurt
er nu hier? Die punt hier (bord), dat kleine deeltje, die punt, dit hart als het
ware, is alleen nú te zien; de astrale maan die verdwijnt omdat dit verstoffelijking krijgt. Duidelijk? Nu moeten wij aanvaarden – en wanneer u straks
achter de kist met ons naar de maan vertrekt en wij u met dat leven verbinden, dan ziet u dat – ik heb u in het verleden verteld: dit alles is de maan.
Maar hier (bord) komt er verdichting. En nu moet de maan zich, als Alwezen
voor deze ruimte, want de maan vertegenwoordigt nu het moederschap, nu
moet de maan zich zoals de Albron dat heeft gekund – ik zal het woord God
maar blijven noemen – zoals God dat heeft gekund en heeft moeten doen,
moet dat lichaam zich ook verdelen en splitsen in myriaden deeltjes. En dat
is nu de ziel die door de maan voor al de ruimten van God is geschapen.
Hier liggen wij voor de essentiële, absolute levenswetten en levensgraden die
de moeder voor deze ruimte voor haar leven en haar splitsing en haar uitdijing voor de God van al het leven heeft gekregen, ziet u? Maar wat zegt men
nu op aarde van de maan? Men kent de maan niet. Wat is nu het essentiële
ogenblik? Wij hebben gezien tot nu toe, dat al het leven zich splitst en al het
leven moet baren en scheppen. Waarom? Er zal verstoffelijking komen, er zal
vaderschap komen en moederschap, nieuw leven, nieuwe geboorten.
Ik ga hier apart een cel tekenen en dan moet u dat begrijpen. Ik voel de
druk daar van de mensen. Ik ga u hier de cel, de menselijke cel laten zien.
Hier (bord). In dit stadium leven er op het ogenblik miljoenen cellen in één
graad. Dus de uiterste graad – u voelt wel, dít zijn andere graden – want
wanneer de maan, wanneer dat leven is verstoffelijkt ... dat duurt wellicht
miljoenen jaren voordat de maan gereed is. Dus dit is de eerste cel, het eerste
leven dat verdichting kreeg in het embryonale stadium voor de maan; en
hierbij is nu Christus. Hier leren we reeds Christus kennen. Deze allereerste
cellen hadden, ook voor God, de allereerste verdichting – begrijpt u dit? – de
allereerste voortgang. Daarna van vooruitgang en vóór-zijn is er geen sprake,
dat zult u aanstonds zien. Hierbij krijgen we aanstonds, straks, later wanneer
de mens op aarde is ...
Hier komt zo meteen de aarde, hierzo (bord), dat is reeds bezig. Maar ik
zal de aarde laten verdwijnen weer, die aarde is nog niet zover. Hier leven bol27

len, hier leeft meer, daar, daar, daar, verder. U gaat verder uit het zonnestelsel
weg, hier zijn grotere lichamen. Alles is reeds bezig zich te verdichten, omdat
dít zich ook verdicht en dat blijft dus buiten het vader- en moederschap.
Waarom hebt u Saturnus, Uranus, Venus, Jupiter gekregen? Dat wordt allemaal duidelijk.
Maar hier gaan we nu beginnen, dit punt tracht ik u hier duidelijk te maken. Wij zien – ik neem nu twee cellen – twee cellen komen er tot verdichting. En hier leven er duizenden bij elkaar, maar deze twee cellen, deze twee
cellen, die zijn van één kracht. Twee cellen, u kunt ze met het blote oog niet
zien, microscopisch zou u ze kunnen waarnemen voor die tijd; maar goed,
dat leven dijt uit. Maar dit zijn nu twee cellen, deze cellen drijven hier, gaan
hier rond, leven hier en hebben geen licht, geen oog, alleen twee afscheidingen dus van het goddelijke stadium, dat de Albron, het Allicht, het Alleven,
de Algeest, het Alvader- en moederschap is. Begrijpt u dit? Nu komen wij
zover dat ook die cel zich moet splitsen. Die cel, die levende cel van God –
dat moet de mens worden – heeft alles wat door de Albron is geschapen, tot
nu toe. Hierin is alles aanwezig wat we hier, door God, door de Almoeder
hebben ontvangen.
En nu krijgen we hier (bord) de eerste aanraking, die komen dichter bij
elkaar, ziet u? En hier, ineens komt hier de aanraking op dezelfde kracht;
dezelfde kracht, dezelfde ruimte, dezelfde bewustwording. Die cellen komen
tot eenheid, ziet u? Die klampen zich aan elkaar vast, zeiden wij. Nee, die
zuigen zich aan elkaar vast, omdat er één wereld is gekomen, één gevoel, één
bewustzijn. Die cellen moeten zich splitsen en dat splitsen is gekomen vanuit
de ruimte, uit die bron die vader en moeder is, wat de zon heeft en de maan
bezit. En nu gaan die cellen zich ook weer splitsen, die moeten zich verdelen.
En nu ziet u hier dus miljoenen cellen, een, twee, drie miljoen cellen hier op
dat plekje bijeen die aan die verstoffelijking gaan beginnen. Ziet u? Die gaan
beginnen om zich te verdelen, om dezelfde wetten te vergeestelijken en te
verstoffelijken, zoals de Albron dat heeft gekund.
Naarmate ... nu zijn deze cellen één en dit heeft even een tijd geduurd. Dat
ineensmelten is gekomen ... is gekomen voor de aarde vanaf de bevruchting
tot het uiteindelijke stadium, dat dus de geboorte is. Dat waren ook weer
tijdperken, dat ging zomaar niet ineens, want dit leven groeide ineen – ziet
u? – dit groeide aan elkaar vast. En toch zien wij daar een ijle, innerlijke
splitsing in, een verwazing, zodat wij weten dat dit leven zich straks weer
vaneen scheurt. En dat is gebeurd, dat stadium gaan we nu beleven. Wij gaan
dus nu als mens, als embryonaal leven, onze eerste liefde beleven, onze eerste
kus, ons eerste één-zijn als embryonaal bestaan; en dat is dit (bord). Deze
cel – moet u goed luisteren – en deze cel bezitten al de eigenschappen van
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God en die scheiden dít af. En nu komt hier een nieuwe kern, tussen deze
twee levens in. Ziet u dat lichtende puntje? Dat is de nieuwe kern, dus dat is
de nieuwe geboorte. Die cel gaf leven, gaf ziel, gaf geest aan díé cel, en déze
cel gaf dezelfde wetten, bewustwording en persoonlijkheid aan de andere cel.
Duidelijk? Dat doet u nu nog: wanneer u de moeder bevrucht, scheppende
kracht, als wezen, dan geeft u de moeder zoveel. Maar ook de moeder geeft
de mogelijkheid, geeft haar persoonlijkheid, geeft de bevruchting, maakt de
tempel open en het eitje aanvaardt de schepping.
Wat gaat er nu gebeuren na een tijd? Nu komen ... nu komen deze twee
cellen vrij, want de bevruchting, het splitsen is geschied, nietwaar? Daardoor
hebben wij ... daardoor hebben wij ook voor de Albron kunnen aanvaarden
dat de Albron eerst, het universum eerst verlicht was. Toen die scheuring
kwam, kwam er weer duisternis. Dus wij krijgen hier in het universum,
overal in die tijd al lichtende vonken te zien, lichtende vonken. Begrijpt u
dit? Dat gaat verder, dat gaat door, dat straalt licht uit. Die maan krijgt meer
bezieling, die maan krijgt meer voeding, dat leven wordt sterker.
Maar wij houden ons even hier bij deze eerste twee cellen. En dit is nu,
mijn zusters en broeders, nog onbewust vader- en moederschap. Voelt u dit?
Dit is vader- en moederschap, zeer zeker, maar wie is nu vader en moeder?
Dat zijn ze beiden, begrijpt u dit? Dat zijn ze beiden! En nu gaan straks – ik
kan dat op één morgen niet verklaren, want dan moet ik stil blijven staan
bij vader- en moederschap – nu gaan deze twee cellen straks weer verder en
dat zijn weer zeven tijdperken, weer die zeven overgangen voor vader- en
moederschap. Vanuit het vaderschap gaat u naar het moederschap. U komt
dus hier, dan beleven we hier het onbewuste vader- en moederschap, het
moeder-zijn. U noemt dat op aarde de homoseksualiteit, dat is verkeerd (zie
artikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl). En dan gaat u zo verder. Dat hebben
ook die cellen moeten beleven en nóg zijn die levenswetten in u aanwezig.
Dus Freud, wat wilt ge? – gaan we even naar Freud – waar hebt gij deze wetten gezien?
U kunt Socrates, Plato, Darwin en iedereen er nu bij halen. Maar komt u
maar geleerden, Blavatsky, dan zullen we kijken hoe de goddelijke schepping
is ontstaan en welke fouten gij hebt gemaakt.
Mijn zusters en broeders, deze cel, deze cellen die lossen op want het leven
– de eerste dood, dit is het eerste leven, maar nu is dat leven volbracht – dat
leeft nog even hier, komt vrij. Dat leven gaat door, dat leven lost op, en nu
krijgt u hier nog even dat ronddwalen, dat uitleven van die cel. Dat krijgt u
hier nog even en nu langzaamaan is die cel aan het daglicht verdwenen en
ontstaat er een nieuw rottingsproces. Want zoudt gij kunnen aanvaarden dat
dit ego, dat is de eerste menselijke afgelegde schil nu, reeds het uiteindelijke
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voor de schepping heeft beleefd? Dat kan niet. U komt híér in – nu moet u
even goed luisteren – dit gaat door en beleeft een rottingsproces, nietwaar?
Dat gaat hier, dat beleven we hier allemaal op de maan. Die cel verduistert
en staat nu achter het leven, achter het menselijke leven, achter de menselijke
cel en is niet meer zichtbaar, maar heeft nu óók zeven tijdperken te beleven.
En wanneer ik u daar nu even ... Ik laat dit even rusten nog en wanneer
ik u daar nu even het woord van geef, de wijsheid – want ik zei: wij beleven
hier miljoenen wonderen – dan begint hierdoor een nieuw stadium, ziet u,
rotting, nietwaar?, weer verstoffelijking. Die twee cellen die gaan door daar,
maar ik teken ze hier groter voor u, dan kunt u ze beter zien. Die twee cellen gaan door; en nu krijgen we nieuwe levens te zien, nieuwe verdichtingen,
nieuwe splitsingen. En hieruit nu, mijn kinderen, mijn zusters en broeders,
uit die verrotting – maar in de maan, hier, daar blijft dat bijeen – uit deze
verrotting, uit dit nieuwe bestaan, uit dit nieuwe geboren worden, uit dit
splitsen is nu de dierenwereld geboren. Darwin!
De allereerste graad áchter de mens is als het ware het schaduwbeeld van
de goddelijke persoonlijkheid, de mens. En u ziet: ga nu maar eens naar de
aap kijken. U ziet het schaduwbeeld van uw lichtende ogen in dat dier, de
handen, de voeten, het lichaam, bijna het menselijke instinct, maar het blijft
dier. Uit die eerste, dus stoffelijke schil. Dat eerste stoffelijke, menselijke ego,
dat had nog, dat heeft nu weer zeven wetten te beleven. Zeven wetten, zeven
tijdperken voor vader-, voor moederschap en daardoor kwam het eerste dierlijke wezen, het dierlijke leven tevoorschijn. Begrijpt u dit?
Toen Darwin zei: ‘De mens stamt van de aap af’, was hij er dichtbij; ja,
hij stond er bovenop. Maar hij had achter die aap, dat dierlijke leven moeten
gaan kijken en dan had hij de mens gezien. Dan had hij kunnen zeggen:
‘Mijn hemel, de aap, dat dier, die levensgraad’, dat is een levensgraad, ‘is
dicht bij de mens, ik voel dit dier onder mijn hart.’ En hij had het dier, die
bewustwording, dat vader- en moederschap onder zijn hart kunnen voelen,
maar in de allereerste plaats onder zijn voeten. Want hier in deze ruimte daar
leeft het dier. Dat dierlijke wezen moet ons dus altijd volgen, kan ons nooit
vooruit gaan. Hoe kunt gij, Darwin, de mens achteruit plaatsen en het dier
vóór u neerzetten? Hoe kunt gij een wet beleven – terúg in de schepping – die
niet door God geboren is? Dan zoudt ge de schepping ondersteboven moeten
keren.
Waarom gaat het kind in de moeder, wanneer het geboren wordt, waarom
gaat het kind nooit eens terug tot het embryonale leven? Maar het moet eruit, het moet naar bewustwording – ziet u? – alles gaat vooruit. Wat eenmaal
leven heeft gekregen, dijt uit, krijgt bezieling, krijgt ontwaking. Nee, Darwin, u bent ernaast! Want u was erbij, u was er dichtbij, geleerde, maar hebt
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gij de eerste schil kunnen beleven van de mens, het eerste ego? Dan moet ge
naar de maan terug. Maar Darwin bleef op aarde en hij ging niet naar het
ontstaan van de schepping. Of zoudt ge weer kunnen, willen aanvaarden
dat de maan geen betekenis heeft? Dat die Albol, die bol daar, dat grote
macrokosmische lichaam zomaar in die ruimte is geboren? Dat is de moeder
voor het universum en zij bezit álles. Dat proces laten we nu gaan, wij volgen
de dierenwereld in de kosmologie ook niet dadelijk, wij hebben de mens te
volgen, dus wij laten dit gaan en dat is daar allemaal bezig om te evolueren.
Maar nu krijgen we dit: die cel hier (bord), die dus door twee cellen is geboren. Hadden deze twee cellen nu elkaar hier – deze twee die ik u daar liet
zien – hadden die twee cellen elkaar niet aangeraakt en hadden die geen afscheiding gegeven, hier, dan had de mens maar één oog gekregen voor dit leven. Dit ogenblik is het tweede oog voor de mens, maar ook de tweelingziel.
En waarom is dit nu de tweelingziel? Ik ga eerst ... We moeten de eerste wet
vasthouden. Ik kan me natuurlijk met miljoenen problemen hier verbinden,
want ik ben met het dier, ik ben met een dierlijke ziel, met de geest, met de
ruimtelijke geest, met de ruimtelijke ziel, met het ruimtelijke vaderschap en
moederschap, ik ben met de bewustwording als graden verbonden. Ik moet
de dierenwereld, de menselijke wereld en de kosmos uit elkaar houden, en
dat is allemaal mogelijk.
Deze cel – u weet het nog – ik laat die even rusten, want die cel zal uitdijen, die cel zal zich verdichten. En dat heeft even tijd nodig en dan ga ik
maar weer weg uit die buurt. En omdat die cel even verdicht ... en (bij) de zon
kom ik ook weer en de maan; dit gaat rustig door, dat gaat allemaal verder,
want dit Al, de Almoeder – nietwaar? – de Albron bezielt dóór. Dat gaat allemaal verder, dat ontwaakt, dat verstoffelijkt zich. Maar deze twee cellen die
daar ineen zijn – dit zijn de planeten – dit is de cel daar in het maanstadium,
die hou ik vast. Ik kan haar maar niet vergeten, want dit zijn twee levens die
zijn in elkaar gegroeid. En nu komt er, nu die levens rijp zijn komt er, dat
ook deze na korte tijd – dat is de derde en de vierde maand, tussen de derde
en de vierde maand komt de splitsing, komt ook het moederschap en het
vaderschap in de moeder, voor het kind dus, tot ontwaking – en na korte tijd
komen deze cellen vrij, ziet u?
Het gaat al uitdijen, ziet u dat? Nu laat ik dat vrij. En ineens, hierna – zo
is het ook volgens de wetten van de ruimte, volgens de zon – scheurt zich dit
vaneen, kwam dit vrij en nu zien we hier twee cellen. Uit die eerste twee cellen zijn nu dus twee kinderen geboren, dit zijn de nieuwe cellen. En die twee
cellen die hebben alles van de ruimte van God, maar ook van de allereerste
cel. Dit is dus het nieuwe leven uit twee cellen ontstaan. Wij beleven hier
reeds het eerste vader- en bewuste embryonale moederschap, duidelijk?
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Maar goed, nu moeten we dat even loslaten, vrijlaten, en nu gaan we kijken waar die ziel is gebleven van die eerste twee cellen. Die (cellen) sterven.
Dat rottingsproces daar, dat dier, de dierenwereld die gaat door, voelt u wel?
Maar hier deze cellen. Nu is achter hier, die stof hier, is er een wereld ontstaan – die was er reeds – achter die stof is nu een wereld en die wereld noemen wij: de wereld van het onbewuste. U hebt dat gelezen in ‘Een Blik in
het Hiernamaals’ en in ‘Het Ontstaan van het Heelal’. En deze cellen, deze
twee grote cellen dus, hier (bord), die zich hebben afgescheiden, die kregen
daar een dierlijk rottingsproces, dat is de eerste stoffelijke schil. Maar waar
is nu de ziel gebleven?
Dus dat lost op, dat is hier bezig. En nu krijgen we hier in die ruimte
achter zon en maan, krijgen we nu die twee cellen, die komen zo daar aan,
zo, zo (bord). Die komen daar zo aan. Maar die cellen komen tot werking,
die sterven daar niet, dat is de ziel. Dat is dus de ziel, de geest, het goddelijke
licht, dit is vader- en moederschap. Dit is eigenlijk reeds de astrale persoonlijkheid, die we later na miljoenen tijdperken in een bewuste, astrale, geestelijke wereld terugzien. Begrijpt u dit? Dat is het leven nu achter de kist, dat
is het leven aan Gene Zijde.
Maar wat gebeurt er nu ... wat gebeurt er nu? Dat is de ziel. Dat is de ziel.
Ik laat u die ziel zien, maar die is natuurlijk niet te zien, die leeft achter de
stof. Omdat dat leven hier – dit is leven, dit is ziel, is geest – omdat deze ziel
de stoffelijke zichtbare kern dus afgelegd heeft, treedt dat leven weer achter
de wereld, de werking, de verdichtingstijdperken. Dus de ziel lost weer op,
maar die ziel ís hier, ziet u, daarom zal ik het enigszins bewaren en groot laten, dan kunt u het toch zien; die ziel is hier. En nu zeggen wij, nu schrijven
wij in ‘De Kosmologie’, wij schrijven in ‘Een Blik in het Hiernamaals’ nog
niet, maar in ‘Het Ontstaan van het Heelal’: die ziel, die kern keerde tot het
embryonale leven terug. Maar waarom? Waarom? Hoe kan die ziel die dus,
zeg maar, een ruimte bezit, een vonk, maar die vonk is nog ruim in vergelijking met de aanraking voor de geboorte – voelt u wat ik bedoel? Hoe kan
die nu ... Ik laat u de werking zien van ziel, geest, stof, ruimte en alles – hoe
kan zich die ziel nu terugtrekken? Gaat dat vanzelf? Wat gebeurt er nu? Is er
een eenheid? Welke krachten maken die ziel tot het embryonale terug? Want
die ziel was immers volwassen, nietwaar? Dit is daar, dat was hier, dit is een
volwassen stadium en nu is die ziel in die ruimte volwassen en moet terug
naar de geboorte. Want wil die ziel, die eerste twee zielen, willen die terug,
moeten ze terug op díé afstemming.
En begint in u, in de moeder, voor deze tijd, voor het huidige stadium
ook niet de ziel weer als embryonaal stadium in de moeder? Ziet u, aan die
wetten, die verklaringen is er in het universum niets veranderd, dit zijn god32

delijke wetten.
Wat krijgen we nu? Hier zijn twee zielen uit ontstaan; u weet het, dat
zijn er miljoenen, maar deze twee zielen houden we vast, dat is het nieuwe
leven. En die komen ook tot verruiming, tot ontwaking en leven hier met
miljoenen cellen samen. Deze zielen, deze twee vonken, embryo’s komen tot
volwassenheid. Duidelijk? Kunt u het zien? Die komen tot het volwassen stadium, deze, en moeten hetzelfde doen wat deze, (bord) wat vader en moeder
heeft gekund: baren en scheppen.
Nu komen zíj hier en leven hier tot ... U zegt nu op aarde – want ik kan
onmiddellijk terugspringen nu tot uw stadium – en u vraagt: ‘Waarom wil
mijn vrouw mij niet aanvaarden, en mijn man niet? Waarom heb ik zo’n
chagrijn en waarom heb ik zo’n bliksemafleider en waarom stoot ze mij en
slaat ze mij en snauwt ze mij?’ Dat zijn de karaktereigenschappen. ‘Is die ziel
bij mij? Behoort dat leven bij mij? Wat zijn de huwelijksgraden? Is dat leven
waarlijk dóór God aan mij gegeven?’
Dat komt nu, dat is geboren op de maan in het embryonale stadium. Moet
u goed luisteren: deze twee cellen die zijn hier verbonden en omringd met
miljoenen, nietwaar? Maar welke cel van die andere hebben die innerlijke,
goddelijke, geestelijke aanraking beleefd? Dat is die éne, die komt eruit, want
ik zal de aanraking, ik zal het scheppen beleven met de ziel, met de vonk die
uit mij is geboren. Begrijpt u dit? Dus uit die miljoenen cellen komt er slechts
één tot mijn leven, want mijn vader en mijn moeder hebben reeds voor dat
één-zijn mijn fundamenten gelegd. Dat is onfeilbaar, dat is een onfeilbare
wet voor de ziel, voor de geest.
En nu krijgen we – díé zijn nu volwassen – en nu krijgen wij te zien dat
ook deze cellen zich zullen verdichten. En wat komt er nu? Deze cellen, deze
twee cellen nu missen iets, voelt u dit? Die missen zoveel gram gevoel als zelfstandigheid, wat die vader en die moeder, die eerste cellen bezitten op eigen
kracht. Dus dat wordt de mens, dat is voldoende om straks mens te worden.
Maar die cel, dat leven komt nu bij elkaar en dat heeft zich verdicht – moet
u goed luisteren – en zal nu gaan scheppen en baren. En scheppen en baren
is het terugkeren tot het begin van de schepping.
Nu die cellen tot werking komen, gaan deze twee eerste cellen zich sluiten
(bord). Nu dát volwassen wordt, trekt dít zich terug. Dit wordt stoffelijke
bewustwording. En zij daar, die eerste twee cellen komen, moeten mee met
het leven op de maan in de stof, voelt u dit? Dus de kinderen van deze levens
dwingen het vorige, waardoor ze zijn ontstaan, om die wet, werking, méé
te beleven. Zij kunnen niet anders, want ze moeten de wetten volgen van
de stof, duidelijk? En dat krijgen wij nu. Nu is dit volwassen. En nu moet u
eens goed luisteren, nu nog weer een nieuw stadium en een mooi stadium.
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Meester Alcar zegt tegen André: ‘Wat voelt u?’ Kunt u zien, we zullen ons
verbinden en dat beleeft u na ‘de kist’, dan gaat u mee met de meester, u
krijgt de hand van de meester, of u bent één, en dan wordt u dus embryo.
Eerst krijgen we dit sterven en dan komen wij terug tot het aantrekken en
beleeft u als mens, als meester, als moeder en vader het terugkeren voor het
tweede leven (bord). Dus wij krijgen hier een nieuwe geboorte, een nieuw
volwassen zijn, maar we krijgen ook de tweede geboorte, de reïncarnatie.
En dat gaat nu plaatsvinden naarmate deze cellen – uit díé ontstaan, van de
maan, door de maan, door de Albron – aan het baren en scheppen kunnen
beginnen. Duidelijk? Dank u.
En nu krijgen wij dat deze twee cellen terugzinken. Ze hebben geen bewustzijn meer, geen contact meer, die hebben alleen afstemming op die
werking daar, anders zou dat leven immers niet veranderen, dat zou daar
zweven, er gebeurde niets; maar díé werking is er en ook dáár. En die komen
(bord) precies tot dit stadium terug, want ze kunnen niet door een andere
vonk worden aangetrokken. Zij hebben hiermee de eerste gevoelens beleefd
en dat is nu de eerste liefde, in embryonaal stadium. Ze hebben hun ziel gegeven, hun geest, hun licht, hun vader-, hun moederschap. Dus die kunnen
niet bij die vonk terug, omdat die vonk nu op dit ogenblik, als zon en maan
een zelfstandigheid kreeg, een één-zijn. Een goddelijk fundament is hier gelegd door de splitsing die ook de zon, de maan en de ruimte heeft moeten
aanvaarden. Zo is de Almoeder voor alles.
Maar dan moet u nu zien, die cellen die komen dus, die lossen op, langzaamaan, en het zijn nog vonken en naarmate ... dan weet u gelijk hoe u
de ziel aantrekt. Wanneer u één bent met uw moeder, vader en u vraagt
aan God om een kindje, dan moet u eens kijken. In de bewuste wereld van
nu, van de mens, zijn die wetten natuurlijk weer heel anders, want hier zijn
nog geen disharmonieën geschapen, dat gaat allemaal goddelijk harmonisch.
Maar u, mensen, hebt aan moorden gedaan, u hebt disharmonie geschapen,
dus dat is weer heel anders, want nu krijgen we met krankzinnigheid te doen
en psychopathie, miskramen en alles.
Maar goed, dit komt terug. En naarmate dit nu bewust wordt, komen
die cellen hier langzaam maar zeker naar de aarde (wellicht bedoeld: maan)
terug, omdat dit leven bewust wordt en die zielen aantrekt. Hier kan geen
geboorte plaatsvinden als die zielen, dus als ziel en geest, niet bezit nemen
van die twee cellen. Dan noemt men dat, wat u nog in uw maatschappij
hebt ... dan is de mens immuun. Dan zijt ge noch barend noch scheppend, u
mist iets en dat is dit: dan mist u waarlijk zoveel gram gevoel, een miljoenste
gram gevoel om te baren en te scheppen. U kunt het niet, u hebt uw organen,
maar u kunt niet scheppen omdat u iets mist. Freud ... Goed voor Freud.
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Ziet u? Dus nu komen die zielen, naarmate die cellen zich ontwikkelen, komen terug en moeten terug omdat die schepping voortgaat en dat bewustzijn
aanwezig is. Dus die cellen komen precies – waar? – waar die afscheiding is
gegeven. Dus die komen weer beiden in die cellen aan en nu komt die aanraking. Die twee kinderen die zijn al bij elkaar, maar die komen nog maar
niet tot schepping en baring en dat moet eerst volwassen zijn. En nu zijn die
vonken volwassen en nu daalt die ziel, die eerste twee zielen dalen hierin af.
En wanneer de eerste aanraking komt, dan sluit zich deze tempel en dan is de
tweede geboorte, de reïncarnatie begonnen. Dat beleeft u nu nog, dat is dus
voor de mens. Dit is de wedergeboorte, dit is de geboorte, dit is dus vader- en
moederschap speelt zich hier af.
Het dier, de dierenwereld gaat al beginnen. De macrokosmos gaat door.
Maar hier is de menselijke cel overheersend. We hebben dus de eerste dood,
de tweede geboorte, we hebben de zelfstandigheid gekregen vóór de dood,
nietwaar? De dood is nu, het volwassen stadium is nu niets anders dan baren
en scheppen. We hebben de tweelingzielen hier gekregen, ziet u? Hier krijgt
u de afscheiding van het leven, dus wanneer de mens over tweelingzielen
spreekt, is dat: waar leeft nu – voor de aarde dus – mijn leven als mijn vrouw
of mijn man? Dat deel van mezelf dat ik altijd en eeuwigdurend en eeuwig
door mijn leven, mijn ziel, mijn geest, mijn liefde heb gegeven, waar leeft dit
leven nu?
En wanneer de mens nu op aarde niet aan disharmonie was begonnen
– voelt u dit? – dan was er in de maatschappij alleen maar paradijsachtig
geluk geweest. Maar vanuit het oerwoud, toen wij menselijk gingen denken,
hebben wij ons met een ander leven bemoeid, een andere levensgraad, één
van die miljoenen vonken daar. En dat leven vonden we leuk en mooi, we
kwamen tot één-zijn en toen gaf ik iets van mijn zelfstandigheid, mijn goddelijk ik weg aan een andere graad. Want dat leven is van mij, dat heb ik
gegeven, dat heb ik opgebouwd door de geboorte, door de wedergeboorte.
Wij zijn met ons beiden aan de eerste splitsing begonnen. Hoe kunt gij u aan
elkeen geven en splitsen? U voelt wel, u betreedt thans reeds de menselijke,
maatschappelijke chaos. Duidelijk? Dank u.
En dan krijgen we dit: die mensen, deze vonken komen terug, wij beleven
nu hier de wedergeboorte als embryonaal stadium. In ‘De Kosmologie’ krijgt
u het zo verklaard en dat moet u aanvaarden, want dit zijn goddelijke wetten. En dat is nu nog aanwezig – zeg ik u – gaat u maar bij de moeder kijken,
kijkt u maar bij uw eigen schepping; alles is nog embryo. Maar die stof, dat
plasma van de vader heeft zich in die miljoenen tijdperken verdicht. U moet
het maar eens in uw handen nemen – hebben wij gedaan, doet de geleerde –
en dan kijkt u en dan zegt u: ‘Moet daar een kind door geboren worden?’ Ja!
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En dit is nog maar halfbewuste stof – voelt u? – harde stof, halfwakende stof,
dat kleine beetje sperma waarvan ge als mens in uw tijd miljoenen levens
kunt scheppen. De vader is in staat om honderdduizenden levens te scheppen
in de moeder voor één conceptie – begrijpt u dit? – zo vermenigvuldigd is
de stof, is de ziel, is God. En dat krijgen wij terug te zien, want daar, uit die
eerste cel is de dierenwereld ontstaan. Maar de mens heeft dat ook, de mens
heeft het geschapen, de mens heeft het gekregen.
Nu gaan we dit even loslaten, dat moeten we nu toch loslaten en dan gaan
we eens kijken – dat hoop ik u vanmorgen nog te geven, ik heb dat gisteren
met André, eergisteren, vastgelegd – hoe het licht in uw ogen is ontstaan.
U hebt door deze ... Wat was er nu? Nu zal ik dit even laten rusten en dan
zullen we even teruggaan tot de zon. Indien er van splitsing geen sprake was
geweest en geen vermenigvuldiging, dan had de mens slechts één oog gekregen, één zon, één licht. Want ik zal u aantonen dat uit de zon ook het licht
in de ogen is gekomen. En dat de zon zich verdicht als astraal, halfwakend,
lichtend, vaderlijk bewustzijn. Kunt u dat nog volgen? Want u hebt baring
en u hebt schepping. U hebt vaderschap, stoffelijk, om voor het organisme
te evolueren en te scheppen, maar u hebt ook lichtend vaderschap, dat is de
zon. Wij zien dat die zon dichter wordt – ziet u? – dichter wordt, eerst was
het heel zwak. Krijgen wij in die zeven graden ... nu volgen er zeven graden
voor deze levens, deze twee cellen en dan krijgen wij te zien dat ook die cellen sterven – nietwaar? – weer terug naar de astrale wereld. Nu krijgen die
eerste twee cellen, die beleven weer – nu kunnen we een volgend stadium
beleven, ingaan – nu krijgen die eerste twee cellen van het allereerste leven,
krijgen nu de tweede geboorte, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de
zevende. Want eerst dan heeft zich nu het vader- en moederschap stoffelijk
verdicht, zoals de zon en de maan. Zeven graden, zeven levens krijgt u om
het moederschap te verlaten en het vaderschap te betreden; dat is nu nog in
de mens aanwezig, daar is geen verandering in gekomen. We krijgen dus
zeven levens, zeven overgangen, zeven nieuwe levens, reïncarnatie, vader-,
moederschap, licht, leven, liefde. Maar wat is er nu in die zeven levens gebeurd? Al de wonderen, de zintuigen, ook voor de mens, zijn in deze zeven
levensgraden ontstaan. De zintuigen zijn geboren door deze evolutiewetten.
En moet u zien hoe eenvoudig de mens zijn licht in de ogen heeft gekregen,
want dat licht ís er.
Nu is alles volmaakt wanneer het kind de ogen opent in de moeder, wanneer het kind geboren wordt, dan is de mond, ademhalingsorganen, smaak,
oortjes, gehoor, alles is aanwezig. Maar het gaat over het licht en dat licht is
hier reeds aanwezig, want dat is nu barend en scheppend. Dit is een scheppend gevoelswezen – nietwaar? – die cel. God is vader, maar God is ook
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vader als licht. Dit is dus vaderschap voor het menselijk organisme, dat is een
heel andere graad, want dít is microkosmisch en dat is macrokosmisch. En
omdat die zon nu, omdat de zon zich nu heeft verdicht – dat moet u toch
aanvaarden, of hebt u geen zon? – moeten wij ook aanvaarden dat dat licht
in die cel, omdat het daaruit ontstaan is, hier aanwezig is. En nu gebeurt er
... Hadden wij dus die eerste aanraking, had de mens ... Had God de mens
geschapen zoals de Bijbel dat vertelt, neen, nog iets anders, maar Hij had
maar één mens geschapen of twee mensen, die hadden elkaar niet kunnen
aanraken; dat was ineens af, die mens af en die mens af, en zo buiten dus
het Al om, dat zegt de Bijbel. Dus de Bijbel die laat u mensen zien van klei
en levensadem, die búíten de schepping om leven kregen, maar dat kan niet,
dat kan niet. Maar deze kinderen hebben alles van God en nu komt er eerst
de baring. Maar tijdens die baring vormt elk deeltje van de goddelijke eigenschappen, dus die die cel bezit – neemt u aan – goddelijke eigenschappen
als licht, leven, liefde, vader, licht, elementale wetten, verdichtingswetten,
baring voor het organisme en vaderschap als licht, nietwaar? Hebben wij!
Dat neemt u aan en dat moet u aanvaarden, want dat ís er. En nu komt er
in die tijd van dit één-zijn en dit terugkeren naar de aarde (wellicht bedoeld:
maan), dus de eerste dood, de tweede dood, de derde dood; en tussen die
derde dood en het nieuwe leven manifesteert zich het vaderschap – voelt
u? – en het moederschap bewúst. Dus de ziel maakt zich reeds vrij en komt
tot een eigen zelfstandigheid: hier staat de moeder en daar is de vader. Dat
maken wij, dat hebben onze levens aan elkaar opgebouwd, dus we krijgen al
die graden te zien voor die moederlijke en vaderlijke wetten. Maar wat zich
nu intussen manifesteert, is: dat ook het goddelijke levenslicht hierin zich
openbaart en gaat scheppen. En nu komt er uit ons – we zijn vaderlijk licht,
dat is de zon –, komt er uit ons in die levenstijdperken, in die korte levens,
in die zeven graden komt uit ons het vaderlijke, goddelijke, scheppende licht.
Want wij zullen licht zíjn, we zullen organen bezitten die licht bevatten, die
afstemming hebben op het goddelijke licht. Dus nu manifesteert zich niet
alleen het vaderschap en het moederschap, maar hier manifesteert zich het
uitstralende levenslicht van God voor het menselijke oog. Dat is ook vaderschap, dus het goddelijke, lichtende vaderschap komt naar buiten. En toen
wij de zevende graad hadden gekregen, ging hier dit vlies, dit plasma – dit
was plasma, dit vliesje – deze substantie die ging open en keken wij de ruimte
in, als cel keken wij de ruimte in. Wij zagen het leven, we voelden het leven.
En waardoor is dat licht nu weer ontstaan? Ziet u, dat kunt u allemaal
terugzien. Hier beleven wij dus niet alleen het goddelijke moeder- en vaderschap, maar we beleven tevens en bovendien het menselijke oog. En omdat
wij splitsing hebben gekregen met een ander leven, gaf dat andere leven mij
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– mij dus, u dus – het goddelijke, lichtende vaderschap en ík gaf het. Dus wij
moeten twee aparte zelfstandigheden krijgen voor het licht in de ogen. Kunt
u dat volgen? Is het de moeite waard?
Dat is hier op de maan gebeurd. Op de maan beleefden wij dus álles voor
de ruimte en alles wat u nu als persoonlijkheid bezit.
En nu krijgen wij dit. Dat hebt u begrepen, dit?
(Zaal:) ‘Ja.’
Dank u.
Nu gaan we verder, die evolutie gaat door. Dan zal ik u even laten zien: de
mens is licht, de mens is leven, de mens is vader- en moederschap, de mens is
ziel en geest, maar de mens is ook gevoel. En dat is het gevoel van de Almoeder. En gevoel is stuwing, is bezieling, is ook baring, dat is ook de Albron in
ons. De Albron in iets is, zeg maar wat bij u mensen de zonnevlecht is, het
gevoelscentrum. Dat gevoelscentrum is dus als kern van de Albron in die cel
aanwezig. Duidelijk? En dat gevoel voelt, beleeft.
En wat gebeurt er nu in het embryonale leven? Dat de smaak en de reukorganen zijn ontstaan. Dat dier, nou nee, dat diertje, dat celletje nam eerst aura
in zich op, aura. Maar naarmate de verstoffelijking komt en de organen zich,
de ademhalingsorganen zich gaan verstoffelijken, gaan opbouwen, moet er
eten komen, aanstonds, stoffelijk eten. Naarmate dat diertje verdicht en verstoffelijkt, moet het eten komen en moeten zich nu de ademhalingsorganen
reeds opbouwen, maar ook de stelsels om dat eten in u op te nemen.
En nu is er in die ruimte iets waardoor het leven zich beschermt. Ik sprak
over gevoel en dat gevoel is de Albron, maar dat gevoel is ook de goddelijke
persoonlijkheid, die in deze ruimte leeft, rondtast – nietwaar? – als cel; dat
gevoel voelt. Als u in de dierenwereld komt, moet u de sprinkhanen en de
insecten eens kijken, dan heeft de geleerde het over de uiterste voelhorens van
een diertje, die zich ook hebben verstoffelijkt.
De menselijke voelhorens leven hier en de verstoffelijking van die voelhorens hebt u weer als karaktereigenschappen, nietwaar? U voelt reeds in
de ruimte. De één heeft verlangen om een boek te lezen van de meester en
een ander zegt: ‘Heb je weer zo’n vuil ding in je vingers?’ De één verlangt
naar een God, een ander zegt: ‘Wat doe je in die smerige kerk?’ De ene mens
heeft behoefte om zich die ruimte te vergeestelijken en te verstoffelijken, een
ander mens gaat liever naar dancings en al die andere dingen. Dat zijn dus
de karaktertrekken. Maar wanneer u gaat voelen in een hoger stadium, zoals
u vanmorgen beleeft, wil dat zeggen: u laat uw voelhorens daar reeds heengaan om die geestelijke graad te beleven. Te beleven ... u beleeft het door het
voelen.
En wat gebeurt er nu? Dat was voor de allereerste werking het ontwaken
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van de smaak, het gevoel om aan te voelen: wat neem ik daar, wat is dat?
Blind kan het leven niet eten, het leven moet voelen en zien. Dus die innerlijke intuïtie van die bron, die gevoel is, uit de Almoeder is ontstaan, gaat
voelen en gaat leven inademen. En door de ademhalingsorganen – dus dat
diertje leefde reeds, die werking die was aanwezig – komt er sensitiviteit.
Sensitiviteit om te eten en te drinken, om het leven te verstoffelijken en te
verruimen. En nu heeft de smaak als gevoel, nu heeft het gevoel als oerbron
in de cel, in de mens, de smaakorganen geschapen. Mooi? Dank u. En nu
hebben we gisteren vastgelegd een machtig epos. Hier leggen wij voor de
Universiteit van Christus vast dat uit het gevoel de smaak is ontstaan. En
dat kunt u zelf controleren, u vóélt het eten en dan komt eerst de smaak. En
toen die smaak en het voelen als orgaan zich verstoffelijkte, toen kreeg die
verstoffelijking uitdijing, voelhorens. En toen vormde zich hier een uitstralend iets diréct op de bron, het hoofd, de borst. Want de cel als mens was
dit, met een staartje zoals we zo’n klein visje zien. En dat hoofd, dat bolletje,
dat lichaampje dat bezat alles: stof, ziel, geest, gevoel. En dit gevoel, éérst de
ademhalingsorganen, omdat er werking was kwamen de organen, de ademhalingsorganen tot stand, daarna de smaak, de reuk, de zintuigen, het licht
in de ogen. En toen de smaakorganen zichtbaar werden – voelt u? dat werden
weefsels en die weefsels hadden te luisteren op het gevoel – vormde zich het
menselijke organisme, vormden zich tussen deze zeven graden van vader- en
moederschap de menselijke zintuigen. De moeite waard?
En na het gevoel, na de smaak, na de ademhalingsorganen kregen we verruiming. Kregen we verruiming en verruiming wil zeggen: aanvoelen daar
welke trillingen er tot ons kwamen en ging zich het gehoor voor de mens –
direct ontstaan dus uit het gevoelsleven – opbouwen en verstoffelijken. Zo is,
zo zijn de menselijke zintuigen ontstaan: uit het gevoelsleven, uit die bron,
door de werking, het één na het andere. En nu kunt u, wanneer u die gaven
als stof wilt zien, als geest wilt zien, dan kunt u dat weer ontleden, dan kunt u
mij aanstonds op de vingers tikken indien u ‘Geestelijke Gaven’ leest. Want
uit het zien en voelen is het horen geboren, als een uitdijend organisme, als
gevoel voor de mens, als ziel, geest en stof. Leest u maar over helderziendheid: na de helderziendheid kwam het helderhoren. En uit de smaak, uit die
organen, uit de zintuigen kwam het gehoor tot stand om te voelen, te beleven
dat wat wij in die tijd zouden ontvangen, nietwaar? En de smaakorganen
waarschuwen u alleen maar: wat wilt ge eten? Dat was voor het allereerste
stadium noodzakelijk. En zo is die verruiming geboren. Dat gevoel heeft
zich verstoffelijkt en daardoor zijn de gehemelte-cellen ontstaan in uw mond.
Dat is allemaal nu nog in de maatschappij te beleven, maar u kunt ook nu
nog van uw stoffelijk bewustzijn die eerste stadia voor de opbouwende le39

venswetten en levensgraden terugzien.
En wat is er nu ontstaan? Wij kunnen dit nu loslaten, dat leven gaat verder
en nu gaan we even door. Nu zal ik u het uiteindelijke van de maan even
laten zien en dan krijgen we hier de wateren. Dus die levens ... De maan gaat
verder, de maan stuwt haar leven door, er komt steeds meer verruiming, verruiming, zover is de maan reeds verdicht – ziet u? – toen de maan zover was,
toen kwamen hier al donkere plekken, toen kwam er door die verrottingstijdperken, kwam de aarde (van de maan) tot stand. Nu, hier leeft de mens
reeds in de wateren. Wij leven als cellen, als levens, wij gaan naar het uiteindelijke. Wij zien dit leven uitdijen, eerst als vonk en na duizenden levens
zien wij reeds dit dier, dit dier. En eindelijk staan wij voor het visstadium,
het visorganisme als mens in de wateren, want we zijn waarlijk als vissen in
de wateren geboren.
Ik heb u (in het) verleden eens een beeld gegeven dat (in) die soorten, niet
alleen (in) de aap maar ook in de wateren, uw eigen leven nog te zien is;
Darwin dacht dat alleen de aap ... Ziet u, de Bijbel begint met het leven op
aarde, maar wij hebben de wateren beleefd. En nu hebt u hier als landelijk
bewustzijn, hebt u het aapinstinct. Voelt u dit? Maar u hebt ook uw zeeleeuw
en uw zeehond, die u opvolgt in de wateren en waarlijk reeds menselijk voelen en denken bezit, zo zuiver op afstemming dat elke zelfstandigheid heeft
moeten baren, zich heeft moeten splitsen. En daardoor hebt ge nu uw visjes
om te eten en te drinken, maar ook de dierlijke directe afstemming als een
visstadium van de mens. En dan ziet ge een zeeleeuw en een zeehond, die
precies als waterlijk leven en landelijk bewustzijn één wereld, maar verschillend organisch leven vertegenwoordigen. Duidelijk? Dat is er nóg.
De maan moest dit (bord), dus dit hier op de maan, dat moest nog; dit was
reeds gebeurd ... De zon kreeg meer licht, er komen meer sterren en planeten,
er komt meer hier. De aarde is er nog niet. Daar ligt Mars. U krijgt hier de
verbindingsplaneten.
Wilt u dat ik de volgende keer hierop doorga?
(Zaal:) ‘Ja.’
Ik kan het in één morgen afmaken en opeens naar de aarde gaan, maar
dan mist u de wetten, dan mist u de mooie, de machtige rechtvaardigheidswetten voor God. Ik kan, ik zal het afmaken en dan kom ik er aanstonds op
terug.
Maar dan krijgt u hier: de maan gaat door, de zon wordt dichter, hier
komen lichamen tot uitstraling, tot verdichting búíten het vader- en moederschap om. Wanneer ik u dan straks met het verdere stadium zou willen verbinden, dan zou ik dít (bord) hier laten staan – vraag aan de meester hier van
het huis of hij dit laat staan – en dan ga ik straks met u door: het ontwaken
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van de macrokosmos. ‘Het vader- en moederschap van de macrokosmos’ ga
ik dus als volgende lezing met u beleven. Vindt u dat goed?
(Zaal:) ‘Graag.’
Graag? Mooi, de meesters zullen blij zijn en Onze-Lieve-Heer ook, dat de
mens ontwaakt.
Maar hier gaan we verder. De maan gaat door, verdicht zich en langzaamaan, langzaamaan – voelt u? – had hier het leven in de maan de zeven uiteindelijke graden beleefd. De maan was nog niet helemaal klaar, toen had
toch de mens reeds het visstadium betreden, duidelijk? En kon de mens hier
... hier heb je de wateren, en ligt de mens hier ... dat leest u in ‘Het Ontstaan
van het Heelal’, ligt de mens hier te sterven, want de mens heeft het uiteindelijke van de maan als moeder aanvaard, beleefd en verstoffelijkt. Dat is
het eindstadium van de maan. Wat nu? Indien er nu geen voortgang is – ik
heb u verleden dat beeld daar laten zien – indien er nu geen voortgang was
in de ruimte, dan zou de mens op dit ogenblik het goddelijke halt moeten
aanvaarden – nietwaar? – een stilstand, geen evolutie meer. Maar wat is er
nu gebeurd intussen?
De maan zendt licht uit – nietwaar? – straling, niet? Dat leven straalt uit.
De dampkring is er, nietwaar? Hier in deze maan. De zon heeft een eigen
dampkring, alles krijgt dampkring, want alles zendt licht uit. Wat is er nu
gebeurd? Hier de aarde (wellicht bedoeld: maan) zendt licht uit en nu is er
hier een planeet, een klein planeetje, een bijplaneet die door de maan hier
is bezield, voelt u? Dus het leven is weer verder en dat leven is precies op
afstemming van zon en maan, is nu reeds een macrokosmisch kind van dit
vader- en moederschap.
En wat gebeurt er nu, nu de mens hier klaar is? Dat leven heeft nog geen
bezieling. En dan kunt u zien dat wij als mensen de aarde tot bewustzijn
brachten en dat wij als mens de goddelijke persoonlijkheid zíjn en God vertegenwoordigen in alles, maar dat wij de planeten hebben bezield. Wanneer
wij ... voelt u, wanneer wij ... nu zult gij kunnen vragen als er nu een geleerde
bij is, maar het kan: waarom is dát leven ook niet begonnen? Maar waarom
is dat leven niet begonnen ... waarom is dat leven niet net zo begonnen als de
maan? Waarom moet de mens naar die andere planeet toe?
Zoiets, denkt u dat niet? Voelt u, dat kan niet en is ook niet mogelijk,
omdat wij hier vastzitten aan die maan. Wij moeten dus dat lichaam als
macrokosmisch moederschap, moeten wij uiteindelijk beleven en eerst dan
komen wij vrij. Maar nu vragen we ons af: waarheen? En nu is er hier in die
ruimte een bol die ook van de Albron deel uitmaakt, is er een bijplaneet,
een lichaam ontstaan, dat wij nu de bijplaneten noemen; dat is de eerste
overgang. En die eerste overgang krijgt alleen bewust, scheppend, barend
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moederschap, wanneer wíé er is? Wanneer wij niet ... wanneer wij niet die afscheiding hadden kunnen beleven direct in de aura, dus hier (bord), van zon
en maan – díé liggen erbuiten, dit is de aura van zon en maan, ziet u, de uitstraling is de wereld, het vaderschap van Moeder Maan – was die planeet nu
in deze omgeving gekomen, wat zou er dan gebeurd zijn? Wanneer dat leven,
die bijplaneet hier (bord), in de maan, tussen zon en maan was gebleven, wat
was er dan gebeurd? Wat zegt u? Niets. Dat is dus uw eigen huisje, uw eigen
karakter beleven, voelt u? Er is geen bevruchting, geen nieuwe bevruchting,
want we blijven in dat stadium. En de maan is vrij, is een zelfstandigheid.
Dus wij moeten hier, als mens nu, contact krijgen, uitstraling krijgen en de
maan en zon hebben dat gereedgemaakt voor ons; wij gaan uitdijend verder.
Die stralen die komen zover en die raken reeds dat lichaam. En dat lichaam
komt nu terug, langzaamaan komt het terug zo en hier buiten de kring, direct buiten de kring van de maan en de zon is de eerste bijplaneet geboren.
En nu wij niet meer verder kunnen, is dat leven al direct op het nieuwe gevoelsleven afgestemd, maar één met ons.
En wat gebeurt er nu? Wij zuigen nu van hieruit ... wij komen daar als
embryo, maar wij keren terug naar het embryonale leven – we zijn vis, we
waren zó groot, er leven dus miljoenen soorten, van grote en kleine, dat
zijn miljoenen werelden – en hebben nu afstemming direct op de maan, als
levende aura, als astraal lichaam hebben wij afstemming met de bewustwording die de maan aan dat leven heeft gegeven. Ons uiteindelijke stadium
als aura, als denken, als voelen, als ziel en als geest, heeft precies dát wat die
bijplaneet als een nieuwe bewustwording heeft gekregen en voor zichzelf
heeft opgetrokken.
Nu, de aarde leeft hier ook en Jupiter is ook al bezig en daar zijn planeten
bezig, sterren en planeten leven hier (bord), sterren om dat alles heen, hier.
Dat gaat natuurlijk weer weg – niet? – maar dat is een astrale aura. Dat is de
dampkring, de aarde leeft in haar dampkring. Hier zijn lichamen gekomen,
sterren en planeten. Moet u de nevelen ook zien, de Melkweg van u? Die
komt dan straks hier, hier doorheen, dat is de Melkweg vlak voor de schepping en die heeft zich verdicht. Het machtige, mooie beeld om de weerstand
te brengen hierin; toen dat verdichtte, was er immers leven? U hebt dat,
geloof ik, gevraagd, is het niet? U was immers leven. En daar kom ik allemaal op terug en dan zal ik u de Melkweg verklaren. En dat was alleen om
die afscheiding, die kracht van zon en maan te kunnen opvangen, want die
waren waarlijk in elkaar getrokken.
Maar wij gaan hier nu verder en dan zien wij dat ook hier het ogenblik
van afscheid nemen van Moeder Maan ... nu hebben wij voor dit stadium
het afscheid te nemen en te beleven en hebben wij de Eerste Kosmische Le42

vensgraad in onze handen en voleindigd. Dat weet u door de boeken ‘Het
Ontstaan van het Heelal’.
Wij hebben dus, mijn zusters en broeders, volkomen afstemming op die
bijplaneet, omdat die planeet intussen door zon en maan is bezield, astraal
dus bezield. En nu komen wij daar, er is geen moederschap aanwezig omdat
dit buiten de dampkring van zon en maan leeft, voelt u dat? Dat moest daar
leven. En nu komen wij daar weer als vonk en zuigen ons zoveel bewustzijn
van dat leven op – wij komen tot eenheid, niet?, maar nu als bewuste zielen – en zuigen zoveel aura van dat lichaam in ons op en beginnen nu aan
een nieuw leven in een tweede, volgend stadium voor deze overgang. Dit
is de eerste overgang voor de maan als moeder. Toen die klaar was, kwam
de tweede overgang en die verplaatst zich naar hier, de derde, de vierde, de
vijfde. En nu krijgen we dáárachter de zesde en hier in het midden krijgt u de
planeet Mars als de Tweede Kosmische Levensgraad.
Ik zal u nu even de aarde laten zien. Straks dan ga ik daarop door en dan
zullen we die verschillende levenswetten met elkaar beleven. En dan kunt
u zien waarom Jupiter, Venus, Saturnus, Uranus geen vader- noch moederschap kunnen bezitten; omdat die planeten, die lichamen door de ruimte
werden verdicht, jazeker; maar omdat die planeten buiten het ruimtelijke vaderlijke gevoelsleven een plaats hebben ontvangen en nu deeltjes zijn van dit
macrokosmische lichaam. Wat dit alles te betekenen heeft dat kunt u reeds
aanvoelen – u leest ‘Het Ontstaan van het Heelal’ – en dan krijgt u die omgang, dat verruimt zich weer en nu krijgen wij daar een hogere levensgraad.
Nu vraagt de geleerde zich af: ‘Waarom moet de aarde nu precies tussen
zon en maan in liggen?’ Eerst moeten we eruit, nietwaar, of we krijgen geen
bezieling, we krijgen de eigen bezieling, de eigen levensaura te beleven van
deze ruimte. We krijgen geen voortgang, geen verdergaan, geen ontwaking.
Dus die bijplaneten moeten buiten de dampkring – zei ik u – maar wanneer
we hóger bewustzijn willen krijgen. Wat gebeurt er nu? Wanneer we dus meer
gevoel, meer bezieling, meer eenheid met het vader- en ruimtelijke moederschap moeten beleven, wat gebeurt er dan? Kunt u dat voelen? Moeten we
terug naar die bron. En daardoor kreeg de aarde ... Daar komt de zevende
kosmische graad (wellicht bedoeld: de zevende overgang vanaf de Tweede
Kosmische Graad). Dus door die levens, door die levens. Wij zijn klaar daar,
dat vertel ik u straks allemaal, we hebben die planeet en die planeet en die
planeet beleefd. Wij komen daarin en eindelijk zijn we gereed voor de aarde.
Die planeet wordt reeds zichtbaar – maar is nog onzichtbaar, onzichtbare stof
– die heeft zich al door de uitstraling van de aarde (wellicht bedoeld: maan)
en de zon kunnen verdichten, bezit één en dezelfde kracht. Maar willen wij
het hoogste bewustzijn beleven voor deze ruimte als vader- en moederschap,
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dan moeten wij er eerst uit en dan komen we er later in terug en dat is nu de
Derde Kosmische Levensgraad: Moeder Aarde waarop gij leeft. Kunt u dat
begrijpen? Dat ga ik u straks allemaal verklaren. Dan kent u de ruimte en
dan zullen we gaan zien wat díé ruimte weer geschapen heeft.
Nu weten wij dat dit, wanneer u achter de kist komt en wanneer u in het
hiernamaals komt, wanneer u naar deze ruimte kijkt, kunt u rustig aanvaarden dat dit de Albron niet is. Nu weten wij dat elke vonk moet scheppen
en baren, nietwaar? En alles zal zich evolueren voor het terugkeren tot de
Albron, want de Almoeder, de Albron, de Alziel, de Algeest wil zich verstoffelijken en zelf vertegenwoordigen, wat de macrokosmos, de mens en het
dierlijke leven en Moeder Natuur is. Duidelijk?
Dus we krijgen straks te zien dat dat weer gaat stralen en bouwen en werelden gaat maken. Deze zon bouwt nieuwe werelden, de maan bouwt een
nieuwe maan, een nieuwe moeder voor de nieuwe kosmische graad, dat
wordt de Vierde Kosmische Graad. En dan beleven we de vierde, de vijfde,
de zesde en dan vaar ik met u, dan beleven wij tezamen het Al als mens, waar
dan de Christus en de meesters leven en waarvoor de Christus naar de aarde
is gekomen. Dat is allemaal uit te tekenen nog.
Maar om vanmorgen te sluiten, hebt u het beeld gekregen – dat wilde ik u
geven – dat de mens waarlijk in de wateren is geboren. Ik wil u nog dit erbij
zeggen: de maan was volkomen opgelost en de zon had licht voor de aarde;
toen de zon vaderlijk, menselijk bewustzijn kreeg, was ook de maan met
haar leven gereed. Maar was de mens intussen in de zevende sfeer gekomen
aan Gene Zijde en maakte zich gereed voor de mentale gebieden, de Vierde
Kosmische Graad. Toen de maan dus haar leven, háár leven, volkomen had
verstoffelijkt – voelt u dit?, dus die ijle bol, dat ijle, plastische, geestelijke
leven door de Almoeder, door God ontstaan, heeft zich door die embryo’s
verstoffelijkt – en toen dus de mens, toen er dus wezens en levens uit haar
waren ontstaan met een stoffelijke intuïtie, met een constitutie die verder
ging, lichamen waren geboren, toen had de maan zich volkomen als moeder
opgelost, verstoffelijkt. Begrijpt u dit?
(Zaal:) ‘Ja.’
Dank u.
En dan krijgen we nu nog: toen was de ziel als mens op de Vierde Kosmische Graad en toen gingen al die andere planeten verder en was de maan
reeds in haar prehistorische tijdperk – dat zullen we straks zien en beleven
– en kon het universum beginnen voor de mens.
En wilt u nu weten wat dit alles eigenlijk is en waarom meester Jongchi
– meester Jongchi pakt even dit krijt – wat meester Jongchi voor u heeft
getekend, met het kruis erin? We hebben het over Christus, Christus komt
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uit het heelal en dan zal ik u ook dat beeld voor vanmorgen geven en dan
ziet u dat alles is: liefde. Ziet u? Deze twee bloemen van één kleur ... dóór
Christus ... door de liefde ... dat hebben wij u willen geven, dat hebben de
meesters u willen geven; dat is de mens als bloemen van één kleur, als zielen, als levens, als tweelingzielen. Dat wordt vertegenwoordigd nu voor het
huidige stadium door het heilige, goddelijke evangelie van de Christus. De
mens is: twee levens uit één levensgraad, is ziel, geest, is vader en moeder
en vertegenwoordigt voor al de wetten op aarde, waar gij ook leeft, de goddelijke zelfstandigheid als een persoonlijkheid, als mens, als dier en als kind
van Moeder Natuur.
Tot zover, mijn kinderen.
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Het vader- en moederschap
voor het universum
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. We gaan beginnen vanmorgen
met ‘Het vader- en moederschap voor het universum’. Maar u hebt de eerste
lezingen gezien en beleefd hoe al het leven door de Almoeder, het Allicht,
het Alleven, de Algeest, het Alvader- en Moederschap is gebaard, zich heeft
vergeestelijkt en verstoffelijkt. Hierdoor – hebben wij gezien – kwam het
universum tot leven.
U ziet nu dat bord hier en dat is dan het lege universum. Er was toen nog
geen leven aanwezig, dat wil zeggen: geen zichtbare stof, alles was ijle plasma,
protoplasma. De mens vraagt zich af: ‘Wat is dat nu weer?’ Maar heeft men
in die Albron, in dat eerste bestaan kunnen denken? Wist die Albron, die
Almoeder onherroepelijk wat uit haar leven vergeestelijkt en verstoffelijkt
zou worden? Dat moeten wij aanvaarden en hebt u te aanvaarden; zo diep uw
stoffelijke kosmos is, het leven op aarde, elke vonk van God in de natuur, dat
alles leefde in dat protoplasma, in dat leven, in die ziel, die Alziel, het Allicht,
dat nu uiteindelijk wil zijn de Alliefde.
Door deze zittingen krijgt u aanstonds de vraag: wat hebt u ervan? En die
vragen hebben wij gesteld. Wij komen vanzelfsprekend tot de maatschappij
terug om te kijken wat u voor ziel, voor geest en persoonlijkheid bent. God
heeft een persoonlijkheid. Wat weet de Bijbel, wat weet uw dominee, uw psycholoog, uw astronoom van de persoonlijkheid God af? Niets! Ja, dit is een
deel: men bidt en Hij is altijd bij u. U bent het zélf, zeggen wij. Een bloem
is een deel, is een part, van God, van Zijn licht, van Zijn leven, van Zijn
kleurenrijk. Wat is alles niet door de natuur, door de mens, door de ruimte
geschapen? Wat is dat allemaal?
Wanneer u het huidige stadium betreedt en u gaat neerzitten bij en u aanvaardt de colleges van uw professor, dan kunt u gaan vragen stellen. U wordt
ook een geleerde, maar u weet nóg niets.
‘Wat is ziel?’
‘Ik weet het niet.’
Wat is geest? God als geest? De mens als geest? Gaat u maar aan ... Doet u
maar aan psychologie, hij weet het niet. Wat is dat? Hoe heeft God, hoe heeft
de Almoeder zich geopenbaard?
We hebben nu een vijfhonderdtal, zeshonderdtal lezingen gegeven. U hebt
een zestien, een veertien, een vijftien, een twintig boeken. U kunt nu eigenlijk beginnen om te gaan vragen: wie ben ik, wat ben ik, hoe ben ik? Wat
vertegenwoordig ik als mens van de goddelijke liefde? Wij maken u hierdoor
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duidelijk dat gij een godheid zijt. De mens haalt smalend zijn schouders op,
maar u bent Goden – dat zult u moeten aanvaarden – ook al hebt u nu nog
de dierlijke, de voordierlijke, de menselijke afstemming. Wat is een hemel,
wat is een sfeer, wat is een hel, wat is het vagevuur? Voelt u, moeten we weten. Als u achter de kist komt, staat u bovenop al deze vragen en dan komt
het erop aan: hebt u lief, hebt u waarlijk het gevoel om het leven van God in
de ruimte, in de natuur lief te hebben?
Ik heb u verklaard en kunt ge aanvaarden: de maatschappij heeft voor uw
leven geen betekenis indien u geen gevoel hebt. Ja, u hebt gevoel, de maatschappij heeft gevoel, de massa heeft gevoel; maar naar de afbraak, de vernietiging. De mens staat open om zichzelf voor het dierlijke te beschermen,
maar het dier ín hem voedt hij elk ogenblik. Mooi is dat ... en toch bidt men.
De sferen, de God van al het leven weet hoe u bent, hoe u ziet, hoe u kijkt,
hoe u voelt, hoe u liefde geeft, hoe en wat u weet van het universele vader- en
moederschap. Een insect kan u vertellen, wanneer u dat diertje nadert, hoe
uw gevoelsleven is, maar de mens zelf weet het niet.
We zullen beginnen. Ik gaf u verleden het beeld hoe de macrokosmos is
ontstaan. U leeft en zweeft in de ruimte. Maar de mens kan zich niet van de
aarde losmaken, die aarde is hard. Jazeker, wij zweven in de ruimte. De astronoom zegt: ‘We zweven met een vaart van dertig kilometer in een seconde
door de ruimte en om de zon heen.’ Daar heeft de mens voor geleden; Galilei
werd erdoor geslacht, omdat hij wijsheid bracht. Maar wat wil dat zeggen dat
ge in die ruimte leeft? Het dringt niet tot de massa door. Die aarde ... ja, dat
is de aarde, maar u gaat eens van die aarde weg. U zult eens dit universum
overwinnen en waardoor wordt u duidelijk gemaakt door de tekeningen,
door de lezingen.
We zijn op de maan geboren. De maan is stervende. De maan heeft niets
te betekenen, noch voor de Bijbel, noch voor de geleerde. Ze weten het niet!
Wij staan machteloos. Wij komen met een wijsheid die honderdduizenden
jaren de mensheid kan opvangen; tot aan het einde van dit universum is deze
wijsheid. Men haalt de schouders op. Mag men doen, kan men doen, maar
de God van al het leven leeft in u. En dat zullen wij u overtuigen, dat zal in
uw leven moeten ontwaken. Ge zult, wanneer ge die sterren en planeten bewandelt, zult ge moeten zeggen: ‘Dat hoort mij toe. Maar niet door afbraak!’
U kunt kijken en dankbaar zijn dat het leven voor u zichzelf als een zelfstandigheid heeft kunnen verstoffelijken. En nu kunt ge neerliggen en zeggen:
‘Mijn God, ik ben blij, ik ben zo gelukkig dat ik tot het leven behoor.’ Dat
krijgt u toch eerst achter de kist, want de mens wil hier geen narigheid. De
mens heeft hier ellende, hij heeft afbraak, vernietiging. Wat hebt u, geluk?
Vertel aan de meester, vertel aan de ruimte dat u geluk bezit. Wat zei Chris47

tus, wat hebben de apostelen gedaan?
Dit alles (bord) dus, mijn zusters en broeders, is toen de schepping nog
moest beginnen. Dat is een groot bord, maar dat is het universele, zo was
het ook. Die stippels die u ziet, dat witjes en dat donkertjes, die schaduwtjes,
dat was er niet. We hebben tezamen die ruimte beleefd, we waren erin, we
hoorden de klank, de stilte van voor de schepping. Er was geen wind, geen
storm, geen regen, dat moest alles nog geboren worden. Er was niets daarin
dat kon storen, er was alleen ijl plasma. Ik heb u zon en maan laten zien. Dit
alles hier (bord) trad weer naar voren toen het universum zich had gesplitst.
De mens die hier nog nooit is geweest, moet dit even vasthouden. De mens
die hier dit nog niet heeft beleefd, moet de boeken nog lezen. Ik ga hierop
door, ik kan er niet bij blijven stilstaan, anders sta ik heel deze winter stil; bij
al die cursussen, leerstellingen, colleges staan we op één punt. Je kunt op één
punt duizend jaar blijven staan en vandaar uit de ganse schepping ontleden,
maar u wilt meer beleven. Ik hoop vanmorgen door dit universum te komen
om u de Vierde Kosmische Graad te laten zien. En dan gaan we langzaamaan hoger en hoger tot in het Al, waar de mens God is, gelijk God, God zal
zijn in gevoel, in licht, in leven, in kracht, in liefde, als licht, vader, moeder.
Dit is het astrale heelal, dat heeft zich gesplitst. Eerst was het een gouden
licht – dat is het vaderlijke gezag van de schepping, voor de schepping, God
als licht, God als liefde, als baring en schepping – en dat splitste zich en toen
kwam er weer duisternis. Maar hier (bord) kwam er een zacht licht naar voren en dat is de zon geworden. Zachtjes, want er was alleen maar een lichte
uitstraling in het begin van de schepping waar te nemen, toen de zon zich
ging verdichten. Maar dat wil betekenen – dat heb ik u verleden verteld – dat
het vader- van het moederschap zich vrijmaakte, weet u dat nog? Maar de
mens komt niet, u komt niet uit dat embryonale bestaan. Hier (bord) komt
de maan. Dat splitsen dat was hier in die hele ruimte en die krachten – wij
hebben dat gezien toen wij in het Al waren, in de Almoeder, toen was er toch
een licht – en dat was baring en schepping. En het licht scheidde zich van
de baring. Zo zien wij dat die ruimte zich moest splitsen en zou splitsen. En
dat wil niets anders zeggen dan dat het vaderschap zich vrijmaakte van het
moederschap. Het vaderschap kreeg zelfstandigheid, ook het moederschap;
en dat bezit u nu nog. U bent vader en moeder, of u had één lichaam beleefd,
zoals de Rozenkruisers de mens willen vertellen: ‘Er is een tijd geweest dat
de mens zichzelf kon bescheppen en bebaren.’ Dat is kletspraat, kletspraat,
nonsens zijn dat.
Hier (bord) krijgt u dus de maan. Ik heb u laten zien ... Nu gaan we aanstonds beginnen, u gaat aanstonds beginnen om het universum op te bouwen en dan kunt u zien dat het universum niets meer en niets anders en niet
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anders wil zijn dan vader- en moederschap. Maar nu komen wij hier, toen
de zon zich ging verdichten, de eerste straling. In het universum is er nu een
licht gekomen, dat heeft reeds miljoenen jaren geduurd. Alleen om dat beetje
licht dat de zon kreeg, die verdichtingen, dat duurde miljoenen jaren volgens
uw tijd. En toen was er nóg niets, toen was er alleen maar een lichtje in het
universum. Maar intussen had de astrale planeet zich vergeestelijkt.
Nu komt u natuurlijk in de war met uw huidige stadium. Wanneer we
over de maan spreken, dan ziet u haar zoals nu, dat is verharde stof. Maar dit
is plasma, dit is ziel, dit is geest. Begrijpt u dit? Als u dat vasthoudt, dan kunt
u geen fouten meer maken. Maar u moet niet vanuit dit stadium ... Hier blijven we nu, nu denkt u zichzelf uit deze ruimte weg, u moet deze ruimte niet
meer zien. U bent hier wel, maar u voelt en u ziet u geestelijk-astraal voor het
ontstaan van uw eigen leven, want het gaat om uzelf. U bent nu mens, maar
u was eens in de wateren een embryo en dat gaan we zien.
Dit heeft al miljoenen jaren geduurd, maar daar zegt de Bijbel niets van.
Hier kunnen we reeds vragen gaan stellen. Wanneer de Bijbel eens geschreven wordt – wij hebben de eerste vijf, zes boeken van de nieuwe Bijbel in handen, dat moeten er duizend worden, André heeft er reeds vier, vijf bijna af,
gereed voor uw drukker – dan moet de Bijbel beginnen met dít en verklaart
de Bijbel eerst: God als licht, God als vader, God als ziel, God als geest, God
als elementale wetten, God als harmonie, God als rechtvaardigheid. Wat is,
hoe is de goddelijke rechtvaardigheid op uw wereld, voor uw wereld? Wat
weet u ervan? Niets. Waarom zijn er ziekten? Waarom zijn er krankzinnigen? Is dat geen onrechtvaardigheid? Waarom wordt de mens zo geslagen?
Waarom is er een chaos op aarde? Waarom vertelt de één van een God die
liefheeft en een ander van een God die haat? Heeft het boeddhisme, het
mohammedanisme, hebben al die sekten iets te betekenen ten opzichte van
Gene Zijde, uw ziel, uw geest, Christus? Ja, wat wilt u? Wat weet de mens
ervan? Wat is uw theoloog nu? Niets. Wat weet hij van dit stadium af? Niets.
Wat is uw psycholoog? Wat weet hij van ziel? Niets. Van de geest? Niets.
Wat zijn uw geestelijke faculteiten voor nu? Zij staan op een dood punt en
komen er nooit uit en er nooit vanaf. Waarom? Omdat men de reïncarnatie,
het leven achter de kist nog niet kan aanvaarden, want voor de geleerde heet
het nog altijd: de ziel – als kind – is voor het eerst op deze wereld. En Mozart
kroop op tweejarige leeftijd, op driejarige leeftijd reeds naar de piano. Een
ander kind zegt: ‘Mama, als ik groot ben, word ik zanger en ik zing.’ En dit
kind wil op tweejarige leeftijd, driejarige leeftijd reeds schilderen en tekenen.
Kan dat wanneer u álles moet overwinnen? Ja, ik kan stilstaan in het huidige
stadium; ik ga ook telkens terug om vergelijkingen te maken. Wat weet de
mensheid, wat weet de geleerde hiervan af?
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Hier (bord) in dit stadium kwam ontwikkeling; de maan zou zich verdichten naarmate de zon sterker werd, ziet u? Maar hier is nog geen verdichting,
dit zijn nog astrale, geestelijke bollen: dit is vader-, dit is moederschap. Maar
hier zijn al ... hier zijn ... God splitste zich in myriaden deeltjes. Hier leven
dus myriaden delen, groot en klein. Macro- en microkosmos zijn nu nog
één, maar de macrokosmos zal de microkosmos scheppen en dat bent u. Dus
die planeten zullen hetzelfde doen wat God, wat de Almoeder, de Albron
in, voor haar leven heeft gekund, de Almoeder voor haar leven heeft kunnen baren en scheppen. Dat zal ook de microkosmos moeten doen, dat wil
zeggen: wanneer die cellen een zelfstandigheid hebben gekregen. En dát, en
die toestand, dat ogenblik daarin waren wij en dat hebt u niet begrepen, dat
voelde ik.
Wat krijgen wij nu? Hier komt na: die zon, die broeiing, die stuwing van
de Almoeder, dat gaat door. Dat vaderschap zal zich verdichten en wordt
eens de zon in het universum, zoals gij nu het universum beleven kunt en
naar het vaderschap kijkt. En dat is nu de zon, dat is vaderschap voor de
ruimte – de maan is al dood – maar wij beginnen bij het begin: de maan
is de moeder. Nu zullen wij aanstonds zien dat dit hele ganse, onmetelijke,
oneindige universum niets meer is dan een vader en een moeder. En dat is
alles. En u zult zien hoe eenvoudig of eigenlijk alles is wanneer u dat beginstadium maar kent.
Dit ging miljoenen jaren door en toen kwam er verdichting en toen kwam
hier (bord) kwamen nevelen, ziet u? Dat ging weer weg, dat was astraal, onzichtbaar, zachtjes. Maar hier in het midden – dus u ziet hier de omvang even
van de macrokosmische bol – maar in dit midden, in dit midden daarvan
daar komt er leven. Daar komen er nevelen, want het begin van de schepping is ontstaan door verdichtingen, nevelen die zich hebben verdicht. Dat
werden wolken, hier (bord). Op de palm van uw hand kon u het leven in
de macrokosmos leggen en het behoorde u toe. Meer leven was er niet, kón
ook niet. En toen kwam er ... toen kwam er een afscheiding. Die wolken die
gingen zich zo verdichten – heb ik u verklaard – zoals u nu nog in de ruimte
kunt waarnemen. Wanneer er een onweer komt, een verdichting, en de regen
valt, is dit de afscheiding zoals dat in het begin van de schepping is gebeurd.
Is dat duidelijk? De geleerde moet u het zo verklaren, want die wetten kan
men reeds beleven.
Maar hier heb ik het embryonale leven getekend. Nu komen wij op het
ogenblik dat de eerste cellen, het eerste embryo gereed is en nu komen wij
tot vader- en moederschap. Ik zal dat embryo iets groter tekenen, dan kunt u
het beter zien. Zo was het. Dit is nu, dit moet de mens worden; en dit wórdt
de mens. Die twee cellen als embryo leven daar in het midden van de maan.
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En dat zijn er op een ogenblik honderdduizenden, nietwaar? Als er eerst ...
Als er een druppel water valt, vallen er over een ruimte miljoenen. Dat was
natuurlijk in het begin op die plek, dat plekje daar, het hárt van de maan als
moeder, de eerste báring hier, dat was natuurlijk daar niet mogelijk, want dat
levenscentrum kon die ruimte niet ineens verdichten. Is dat duidelijk? Dus
u krijgt een aantal verdichtingen als cellen te zien; en die mensen – dat dan
eens mensen zouden worden, later – dat waren de eerste embryonale cellen,
waardoor de mens, het dier en later Moeder Natuur geboren zou worden.
Ik zal u nu deze twee levens verklaren. U houdt dat astraal vast, we hebben
nog geen stof, ziet u? We hebben nog geen stof, dat moet later eerst komen.
Dat komt straks, dan praten wij en spreken wij over het huidige stadium.
Onthoud dit. Wanneer u mij hoort en ik zeg ‘huidige stadium’, dan heb ik
met ú te maken, dan beleven wij de kosmos zoals die nu is. Maar wanneer
we spreken over het beginstadium van de schepping in embryonaal bestaan,
dan zijn we híérmee bezig, en dan komt u niet in de war.
Die cellen – daar waren er duizenden en duizenden – die het eerst waren
verdicht, een graad van gevoel hadden gekregen alleen om nu die schepping
te vertegenwoordigen, wat moesten die doen? Die beleefden hetzelfde als de
macrokosmos heeft beleefd, want in die cel leeft alles. In dit celletje daar – u
kunt het nu duidelijk zien, maar u kunt het, u had het daar niet kunnen waarnemen, zo microkosmisch, zo nietig en klein – in die kleine, kleine vonk, die
nietige cel, daarin leven nu en ligt vast, de goddelijke eigenschappen die de
Albron bezit. Neemt u dat aan? Dat moet u aanvaarden. Daarin liggen al de
eigenschappen, daarin ligt de persoonlijkheid van God vast. Alles, alles wat
God heeft ligt daarin en moet zich vergeestelijken en verstoffelijken. En nu
zullen wij beleven hoe dat ging, dan krijgt u uw maan vanmorgen mee naar
huis. Kunt u er vanmiddag mee spelen, kan de vader de moeder wijsmaken
dat hij op de maan was. U lacht? In de sferen lacht men ook.
Deze kindertjes die kwamen bijeen; zie, toen zij volwassen waren zouden
zij elkaar aanraken en dat komt nu. Die zouden zich splitsen omdat zij tot die
eenheid kwamen. Dichter en dichter naderen zij elkaar en ineens zuigen deze
levens zich aan elkaar vast. En wat gebeurt er nu? Dat is het ogenblik van
één-zijn. Eerst kwam, eerst komt het vader- ... ziet u, nu komt ... nu beleven
deze twee cellen het allereerste wat de Almoeder heeft beleefd, het eigenlijke
één-zijn van God als vader en als moeder, de Almoeder die vader en moeder
is, waardoor God is geboren.
U hebt de naam ... Wij kunnen nu weer naar de aarde terugkeren indien
we willen. U hebt de naam God gekregen. Ga nu eens luisteren naar een dominee, naar de katholieke kerk. Ga naar het Oosten: Allah. Ga naar Egypte:
de Godin en de Goden, een stuk steen is nu een godheid; dat is waar. Ze
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waren er dichtbij daar, dichter dan nu, dichter dan de universiteiten nu aan
bewustzijn bezitten. Dat is allemaal gebeurd. Maar de mens kent die afstemming nog niet.
Die twee cellen die komen dus bij elkaar, omdat die bron ook één is en
omdat die cellen het hoogste bewustzijn voor baring en schepping hebben
gekregen. Dus die Albron als vader en moeder, die leeft hier in die cel die uit
de maan is ontstaan. Is dat duidelijk? Verveel ik u nog niet?
(Zaal:) ‘Néé!’
Het uiteindelijke van dit leven, die twee zielen, die twee vonken die scheiden iets af, en dat is een merkwaardig gebeuren. Nu krijgen we hier: daar
komt een verdichte cel uit. De moeder, die cel geeft iets en déze cel gaf iets,
ziet u? Nu krijgt u dit (bord): een nieuwe cel. Begrijpt u dit? Die cel gaf
iets van het eigen leven en dit. Na een tijd, toen die cellen iets van zichzelf
hadden gegeven, moest díé cel weg, die ging sterven. Die was dood, die had
zichzelf gegeven. Die ging ook weg en die waren hier.
Wat er nu gebeurt zou ik onmiddellijk op doorgaan, want nu komt de
dierenwereld hierna. Maar deze cel is alleen nog over. Vader en moeder – dus
die eersten, dat is vader en moeder – die zijn nu weg. Het stoffelijke ego, de
eerste menselijke stof ... Ziet u, ik noem het reeds stoffelijke cel, maar het
is nog ijl en astraal en geestelijk, maar er is een vliesje omheen gekomen
doordat er een nieuwe graad is ontstaan. Dit is nog wel geen stof, maar we
moeten reeds gaan spreken dat hier een verdichting komt op de maan in de
allereerste minuten, en dat was reeds ingesteld voor de stoffelijke openbaringen. Duidelijk? Die cel die splitst zich ook. En wat krijgen we nu? Die gaat
zich na een tijd splitsen; en dat is wetenschappelijk bewezen, kunt u lezen.
Dat is, de wetenschap zegt: ‘Ja, die cel splitst zich in die en die tijd, die kern
splitst zich in twee delen.’ Daarom kunt u ook ... kan de moeder nu nog een
tweeling ontvangen, anders was dat niet eens mogelijk. Die kern die splitst
zich, ik zal het u laten zien. Dat kwam zo ... (bord). Dus nu komt hier die
afscheiding, die gaat weg, die gaat hieruit, die krijgt een zelfstandigheid. Ziet
u dat? Die laat los, dat gaat groeien, voelt u? Dat is het embryo dat u nu nog
in de wateren kunt bezien, als een visje ook. Jeus uit ’s-Heerenberg noemt
het een ‘kwabbol’, dat heb ik ook beschreven in zijn leven, dat zijn van die
kikkervisjes, die u zegt. Zo is de mens eigenlijk begonnen. Die komen vrij en
nu die leeft hier. Maar daar leven er miljoenen en duizenden, laten we zeggen: een, twee miljoen van deze kleine cellen, die tegelijk hier op de maan tot
verdichting kwamen. Is het nu duidelijk?
Nu krijgen we dus die vader en die moeder, die zijn hier, die zijn weer
astraal; dit hier nu is de wereld voor het onbewuste. Weet u nu hoe diep de
wereld voor het onbewuste is? Die is oneindig, die omvat en omrandt het
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ganse heelal. Wat u aan stof ziet, is ook de geestelijke, astrale kosmos. En dat
is nu de wereld van het onbewuste.
Gaan we nu even in het huidige stadium, dan is daarin de dierenwereld;
de wereld voor de wedergeboorte voor de mens; u krijgt de wereld, de astrale
wereld voor Moeder Natuur. Elke wereld is afgescheiden voor de andere en
splitste zich en kreeg een zelfstandigheid. Maar dit is de wereld voor de wedergeboorte en daarin leven nu die eerste twee cellen. Deze cellen gaan nu
verder, die ontwaken en ontwikkelen en komen na een tijd bij elkaar. Die
komen terug, die beleven dus precies hetzelfde wat vader en moeder heeft
beleefd. Baring, splitsing en baring. Iets van zichzelf geven voor de nieuwe
geboorte? Nee, voor de vermenigvuldiging van en voor zichzelf. Is dat duidelijk?
Nu moet u goed luisteren. Nu zijn de mensen – dat hoort André en ik krijg
dat weer van André – nu zijn de mensen dit allemaal aan het verhaspelen,
ze komen er niet uit. Deze twee cellen hier – dus miljoenen cellen zijn dat –
maar die twee, die eerste twee die houden we vast, die enige twee niet, maar
twee van deze duizenden – dat vergeten ze weer – die houden wij vast en
die komen ook tot bewustzijn om die schepping te beleven, het één-zijn van
vader- en moederschap. En dan komt er werking, dan komt er bewustzijn, en
dan volgt de splitsing en dan krijgen deze cellen een eigen bestaan. Maar we
staan nu dus ... wij hebben het eerste leven beleefd, nietwaar? Hier hebben
we het eerste leven beleefd; dít is het tweede leven voor de nieuwe geboorte,
maar dit is een geboorte uit de éérste. Maar we moeten die eerste zielen, die
twee cellen die moeten we vasthouden, willen wij die tweede geboorte beleven. Dat houdt u vast. Deze zegt ons nog niets, maar die eerste moeten we
hebben. Nu komen die bij elkaar, die komen nu bij elkaar, die raken elkaar,
ziet u? Maar die komen niet tot ... die raken elkaar. Nu is het hier ... We kunnen spreken van het gelaat van dit embryo; dat gelaat is onzeker, dat heeft
geen vastheid, daar komt geen verstoffelijking, geen bolling, geen ruimte in,
die missen iets. Indien nu de mens ... – en dat zult u aanvaarden, dat bewijst
de schepping – er zijn mensen op aarde die kunnen niet baren, kunnen niet
scheppen, omdat er iets is dat de wetenschap niet begrijpt. Men onderzoekt
de man en zegt: ‘Ja, we weten het niet. Volgens de wetten, volgens alles bent
u normaal.’ Maar er is iets. En nu blijkt het – dat kunnen wij terugvinden
in de schepping – dat ook de mens in het huidige stadium nog iets mist om
te baren en te scheppen. De moeder kan geen kind baren en de man is niet
in staat om haar die schepping te schenken. Dan mankeert er iets en scheelt
er iets en heeft het sperma geen bewustzijn. Al die wetten zijn vast te stellen.
Die twee cellen zouden nooit nu tot ontwikkeling kunnen komen indien
dat ándere gevoel – want alles is gevóél – nog (niet) aanwezig was. Wanneer
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dat gevoel er niet komt, niet bijkomt, wanneer het gevoel niet aangetrokken
kan worden, en dat wordt vanzelf aangetrokken, dan zouden we hier reeds
het eerste dode punt voor de schepping hebben moeten aanvaarden en stond
de goddelijke schepping in het embryonale leven reeds voor een dood punt.
Maar dit leven leeft en werkt, maar dáár leeft een deel van die ziel als een
aparte persoonlijkheid en dat hoort hierbij. Begrijpt u dat nu?
(Zaal:) ‘Ja.’
En hierin kon de mens zich niet – mag ik u, kinderen? (meester Zelanus
zet een bloemenvaas die op het toneel staat opzij) – en hierin kan de mens
zich niet vasthouden. Dus nu komen die bijeen en nu krijgt u een tijd van
groeiing, dat duurt enige uren. Voor nu is dat er voor u nóg. Ook al trekt u
die ziel aan, is de schepping, is de bepaling dat u het kindje zult ontvangen,
moeder, duurt ... die omvang neemt toch nog zeven uur. Zeven overgangen
zijn dat, tijdperken weer, maar zeven uur – is dat te berekenen – neemt dat in
beslag en dan staat het onherroepelijk vast, dan is de ziel één met uw baring
en dan kan de schepping voortgaan en verdergaan, dan kan het plaatsvinden.
Nu die twee cellen volwassen zijn – houd dit nu goed vast: die komen
tot volwassen-zijn – en de werking aanwezig is, komen daar uit de ruimte
vanzelfsprekend die andere twee cellen, terug naar de aarde, terug naar die
maan en moet(en) aangetrokken (worden) door het overheersende deel van
deze cel. Begrijpt u dit? Dus die twee eerste cellen komen terug in die eerste,
waarvan ze deel uitmaakten. Dat zijn hun levens. Dat is hun hart, dat is hun
ziel, dat is hun geest, dat is nog geen licht, maar dat is stof van hun bloed.
Begrijpt u dit? Dus die moeten terug, wil die schepping plaatsvinden op honderd procent, want zij behoren hierbij. Is het nu duidelijk? Zij behoren bij die
twee vonken; of indien zij dat niet kunnen, indien die eenheid niet tot stand
komt, dan kunnen zij niet terug naar de aarde, naar de maan, en die vonken
krijgen geen baring en geen schepping; we missen iets. En op halve krachten
kunt u geen kind baren, moeder. Die twee wezens komen terug – nu komt
het – zijn één. Maar op het ogenblik dat die cellen tot werking komen en
elkaar bijna beschaduwen – dat is een wet, ziet u, die baring die moet gebeuren, die scheppende kracht is erin, die bezieling, die stuwing – het celletje
moet alleen volwassen worden, en dan vindt die spanning, die bezieling, dit
één-zijn, dit vader- en moederschap plaats. Dat is de goddelijke wet voor te
baren en de schepping. Dat ligt hierin, dat is aanwezig. Dus deze cellen zijn
vader en moeder.
Nu gaan we op dat ogenblik verder en zien wij nu dat – onbewust, die
weten dat natuurlijk niet – die twee zielen daar, deze twee (bord) die komen
hier naartoe, die worden aangetrokken, die zitten hierin, die leven hierin en
nu komen we weer tot één-zijn. Nu splitsen deze twee levens zich opnieuw.
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Zij moeten zich splitsen, geven iets van zichzelf; dít komt eruit, dus een
nieuw leven. Deze gaan weg, nietwaar, die sterven ook. Dat zijn de kinderen
die nu sterven, nietwaar? Nu krijgen we hier splitsing, na een korte tijd een
splitsing. Daar maakt zich iets van het andere los, even, en dan ziet u ze hier
scharrelen en leven en rondkruipen in – er is reeds een afscheiding gekomen
– dat aanstonds water is, dat is hier, dat worden de wateren. En nu kruipen
die twee cellen al door dit kleine ruimtetje, door die wateren heen met de
anderen en nu beleven wij dus een nieuwe geboorte door twee cellen. Wie
zijn dit nu, deze twee cellen? Dus die eersten, die wij zo-even hebben beleefd,
zijn teruggekomen naar de aarde (wellicht bedoeld: maan) en leven hierin,
dat is dus de tweede stoffelijke geboorte – kunt u dat nu voelen, is dit nu
duidelijk? – de tweede stoffelijke geboorte. Die eersten die zijn nu weer dáár;
dus de kinderen leven nu in de wereld van het onbewuste, de wereld van
de wedergeboorte. Duidelijk? En die worden nu weer door deze aanstonds
aangetrokken en dan krijgen zij hun tweede leven, dit, zíj hun tweede dood.
Goed, dus wij krijgen hier zeven ... wij krijgen hier nu telkens dood en
leven te beleven. Kunt u nu een beeld maken? Dus weer opnieuw sterven, we
gaan weer naar de astrale, geestelijke wereld, de wereld van het onbewuste,
de wereld voor de wedergeboorte. We worden aangetrokken door het kind
dat we hebben geschapen – nietwaar, dat zijn onze kinderen – en wil alleen
maar zeggen dat ik een ziel, een lichaam heb om terug te komen en ook die
andere cel. Dus wij gaven iets van onszelf om ook te kunnen terugkeren naar
de stoffelijke maan, die nog verstoffelijkt moet worden, naar die bron. Is dat
duidelijk nu? Weet u het nu waarlijk?
U kunt mij een vraag stellen.
(Zaal:) ‘Dan is er toch een ziel over, nietwaar?’
Nee, er is niemand over. Zie, daar hebt u het, er is niemand over. Waar is
die ene ziel, dan bent u dat!
(Iemand in de zaal stelt een vraag.)
Spreek luid, want die dingen moeten u opvangen. Komt u maar hierheen,
staat u maar even op en kom naar mij toe en praat hier. Als u hierbij staat,
dan weten ze het allemaal. Interesseert het u?
(Zaal:) ‘Ja.’
Dit is goddelijke wetenschap, mijn kinderen.
Zegt u mij wat u wilt, mijn vriend.
(Zaal:) ‘Is het niet zo ...’
Kom dichtbij daar, zo.
(Zaal:) ‘U heeft dus een vader- en moederschap gekregen uit de cel van de
maan.’
We beginnen weer eventjes terug. Dit is de maan, dat gaat door. Dat laten
55

we nu los. We hebben twee cellen uit die miljoenen genomen en dit zijn de
eerste cellen nu. Die komen nu bij elkaar, niet?
‘Juist.’
Nu gaan ze zich splitsen, nu krijgen we dat uit die splitsing. Dus hier zit
díé nog, en hier is dat nog (bord). Dus dat wat wij geven aan elkaar, dat
wordt een cel. Nu krijgt u het stervensproces van die eerste twee cellen, dat is
het eerste menselijke ego. Dat is er ook, die moet zich ook splitsen, die splitst
zich. Dát deel van haar en van hem – of van twee haars, doet er niet toe, we
hebben nog geen zelfstandig vader- en moederschap – dat splitst zich, want
die deeltjes, die twee deeltjes die maken zich los, dat wordt een cel. En omdat
er twéé afscheidingen zijn, kan die cel zich splitsen en nu krijgt u dit, ziet u?
Krijgt u dit, na een tijd.
(Iemand in de zaal zegt:) ‘Kunt u niet aan de andere kant gaan staan, ik
zie hier niks.’
U krijgt het direct te zien. Ziet u dit?
(Zaal:) ‘Jazeker.’
Nu krijgt u hier die nieuwe cellen, die nieuwe levens. Is er nu maar één cel
of zijn er twee?
(Zaal:) ‘Nu zijn er twee.’
Ja, maar dat zei ik immers. Er is één cel en splitst zich, omdat beide cellen
iets aan elkaar hebben gegeven en dat (zijn) schenkingen. Nu nog duidelijker,
gaat u maar weer. (Man zegt:) ‘Dank u wel.’
Wanneer u de moeder op dit ogenblik uw schepping geeft, wat gebeurt
er nu? Uit één cel kunnen er twee geboren worden, nietwaar, het kan een
tweeling zijn, maar er komt een nieuw leven. En nu hebt u, nu komt hier de
mogelijkheid – dat hebt u nog – dat de mens voor de kosmos ... Dat heb ik u
enigszins verklaard of gezegd verleden, dat is natuurlijk weer de kosmologie,
direct ingesteld op uw man-zijn, moeder-zijn, baring en schepping, maar dat
kan ik hier niet toepassen. Waarom? Dan komt u in disharmonie. Maar die
verschijnselen heeft de moeder nog nu, want u baart één kind en – twee – en
nog een kind, voor u en uw vrouw, uw moeder; om, wanneer ge terug moet
naar de aarde, hebt ge ook de mogelijkheid dat u wordt aangetrokken. Daar
is dat baren en scheppen voor.
Maar begrijpt u dat er twee vonken zijn, twee zielen uit die ene afscheiding? – dat was niet één afscheiding, dat waren er twee. Dat groeide ineen,
maar scheidde zich weer af, splitste zich en nu zien we die twee vonken, twee
embryo’s. Is het nu duidelijk? Ja, zeg het nu.
(Zaal:) ‘Ja.’
Inderdaad? Dit is dus het tweede leven voor de eerste cellen, voor vader en
moeder. Is dat ook duidelijk?
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(Zaal:) ‘Ja.’
Dan gaan we verder. Nu komt het derde, vierde, vijfde, zesde en zevende
leven. En tussen het zesde en zevende leven zal ik u nu iets ... kunt u dat nu
voor uzelf uitmaken? Terug, terug, terug ... aanraking, geven, dienen. Het
leven gaat door. Hier krijgen we dus reeds zeven verschillende graden te zien
van levens. We hebben de eerste dood, tweede dood, derde dood, we hebben
het eerste leven. Over honderdduizend jaar, volgens uw tijd, hebben we miljoenen soorten, nietwaar? Moet toch? We krijgen het uiteindelijke stadium te
zien en dat is het visstadium. (bord) Goed, dát gaat weg, dát gaat door. Hebt
u hier nog iets over te vragen, anders ga ik verder.
(Zaal:) ‘Het zijn dan toch twee levens die geboren worden? Er komen toch
twee zielen ... (niet te verstaan)?’
Goed, goeie vraag. Goed, dat ligt hieraan vast. Kijk, ik wil er reeds over
beginnen. Nu is dit, nu weten wij: God is licht, dat houdt u allemaal vast,
nietwaar? Dus die cellen hebben de goddelijke eigenschappen, maar zijn hier
tweelinglevens, tweeling, twee delen als een zelfstandigheid als ziel en als
geest en dat noemen wij nu de tweelingzielen. Dat wil zeggen: hij, één vonk
gaf iets van het leven, zij ook en daar kwam nieuw leven uit, dus de mens
heeft zijn eigen ziel geschapen. Dat deel waar wij hiermee het één-zijn hebben beleefd, dat kan u nooit en te nimmer, niemand meer in de ruimte
schenken, want hier behoren wij tot de goddelijke splitsing. Voelt u dit? Dit
is nog goddelijk bewust scheppen en baren. Dit geschiedt vanuit het directe
goddelijke, Almoederlijke denken, voelen en bewustzijn. Duidelijk?
(Zaal:) ‘Mag ik nog iets vragen?’
Ja.
(Zaal:) ‘Is het dus eigenlijk een soort van evolutie door zichzelf?’
Jazeker, dat krijgt u nu. Hier op dit ogenblik – ik zal er onmiddellijk op
ingaan wat u daar vraagt – op dit ogenblik voor die twee cellen – die gaan
nu weer beginnen, niet? – hebben wij reeds de ganse goddelijke schepping in
handen. Wat er nu nog gebeurt dat kan rustig komen, ook al duurt dat bil-,
biljoenen jaren. Wij hebben op dit ogenblik alles in handen van de Almoeder,
de Albron. En wat is dat nu? Baring en schepping! Wij kunnen ons splitsen;
God zei: ‘Vermenigvuldig u.’ Daar ligt u, en leven wij als een vermenigvuldiging door de maan, ziet u? Wanneer de wetenschap zegt: ‘De macrokosmos
heeft de microkosmos geschapen’, dan zegt de mens: ‘Ja, wat is dat nu?’ Dan
ziet u dat de maan zich moet splitsen voor ons. Wij zijn dus Alziel, Algeest,
Alleven, uit dat Alleven, waarvan men later heeft gezegd: dat is God. God,
een woord dat niets te betekenen heeft. U kunt God ook Amon-Ré, Ré, Ra
en Allah noemen, maar niets te betekenen heeft met de werkelijkheid. Dus
bidt u nu maar in uw embryonale vorm. Wanneer kunt u nu bidden, voor uw
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huidige stadium bijvoorbeeld? Wat weet de Bijbel daarvan af? Niets, niets,
niets, en daarom is de Bijbel ook met onwaarheid begonnen.
Deze evolutie nu, mijn vriend, gaat voort. Dat wordt het eerste, tweede,
derde; heen en terug, ziet u? Ook de maan gaat door, dus we krijgen daar
reeds zeven verschillende organismen te zien: een cel als een vonk, maar ook
al een visje zo groot, het zevende stadium, meer ruimte. Elk leven gaf meer
gevoel, meer bezieling, meer stof, ruimte, werking. Het vader- en moederschap blijft hetzelfde: splitsen, baren, terug naar de wereld van het onbewuste. We worden aangetrokken doordat we baren. Indien wij nu niet baren,
kan ik dan, kunt gij dan teruggetrokken worden naar het nieuwe leven? Kan
dat?
(Zaal:) ‘Nee.’
Dan staat u voor een enorme val. Ga nu eens even terug naar de katholieke
kerk en kijk eens naar de nonnetjes en naar de pastoors, de bisschoppen en de
kardinalen. Wat doen die mensen nu? Die staan voor hun goddelijke ruimte
voor een dood punt en weten het beter dan God. Zij zijn kuis, maar mismaken hun eeuwigdurende, goddelijke evolutie, ziet u? Is het nu zo vreemd dat
nu de meesters – als u aan Gene Zijde komt – dat de meesters nu terugkeren
naar de aarde om die mensen te zeggen: ‘Baar en schep, mijn lieve kind, want
ge kunt niet terug.’
En nu de disharmonie voor de volgende wet. Indien nu de moeder ... Zegt
u nu nog eens naar een moedertje: ‘Daar zijn ze bezig als konijnen’, die dan
tien en twaalf kinderen moet baren. Waar moet dat moedertje (dat) nu voor
doen? Om die pastoor en de kardinaal, ook de paus en de kinderen, die
nonnetjes, een nieuw lichaam te schenken. Indien al de mensen op de aarde
zeiden: ik word kuis en ik word bisschop en ik word pastoor, dan stortte de
schepping in tien jaar in elkaar. Zo heilig zijn we dan.
Maar God zegt: ‘O no! O no’, zegt Onze-Lieve-Heer, ‘Mijn wetten gaan
voort.’ En waarom, waarom? Wanneer is die tweestrijd begonnen? Waarom
is het oude Egypte ontstaan? Waarom gingen de meesters om een dogma
heen? Wij hebben de fakirs, de magiërs, leest u ‘Geestelijke Gaven’ maar
van André. Waarom zijn we in China begonnen om vanuit die wereld de
levenswetten te ontleden? Waarom is Brits-Indië ontstaan, Tibet? Waarom
zijn er priesters geboren? Om deze wetten te beleven buiten de sekten. Wij
wisten zeer zeker dat er iemand op zou staan en zich zou vastklampen aan
zijn eigen kerk om voor zichzelf iets groots en machtigs te bouwen. Doe dat
maar; achter de kist zult ge moeten beleven en aanvaarden dat dat de werkelijkheid niet is.
Maar dat gebeurt hier vijf-, zes-, zevenmaal. Dat gaat door tot het miljoenste stadium, meneer, mijn vriend. Maar in deze graden, in deze eerste zeven
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graden ... Nu krijgen we zeven graden van ontwikkeling, zeven tijdperken
kregen deze twee cellen te beleven als vader en moeder. Maar intussen komen zij tussen de derde en de vierde graad, en dat was voor de Albron ... Dat
is nu moeilijk, ziet u? Daar moet u thuis bij neerzitten en de boeken in handen hebben. Dat is nu moeilijk, want nu moet ik u vanuit dit eerste stadium,
de derde en de vierde graad voor de nieuwe geboorte, moet ik terug naar de
Almoeder, hoe de Almoeder zich heeft verdicht – en dan volgen wij die stadia
en die zie ik hierin terug – wil ik u de werking verklaren en de mogelijkheid
waar zich nu het vader- van het moederschap zich heeft vrij kunnen maken
en het moederschap een zelfstandigheid werd en het vaderschap ook. En
dat is nu moeilijk, want daar heb ik tien lezingen voor nodig, alleen voor
dat ogenblikje. Tien lezingen, twintig lezingen om dat ogenblik, hoe het
vaderschap zich van het moederschap afscheidde, hoe het vaderschap een
zelfstandigheid werd. Begrijpt u wat een zelfstandigheid is? Daar zit iemand
bijvoorbeeld, daar zit een mens, een vader en dat is de scheppende zelfstandigheid geworden voor God en dat is de moederlijke zelfstandigheid. Kijkt u
maar in de natuur, alles kreeg een ruimte, een ziel, een geest, maar ook een
wereld, een sfeer en een zelfstandigheid te beleven. Dat is uw eigen bezit. Dat
kan ik niet, maar ik ga door, dat komt wellicht later wanneer we terug kunnen kijken in dat en dat stadium, dan zal ik het u vertellen.
Maar ik wil u toch verklaren dat deze cellen in deze zeven belevingen
als vader en moeder, intussen ook door de splitsing hebben gekregen: de
zintuigen. Hier is de moederlijke alt, de sopraan, de mezzo en de bariton,
de tenor en de bas ontstaan. Hier is al het leven vaderlijk en moederlijk gesplitst. Begrijpt u nu waar uw stem is geboren? Dat dat eens tevoorschijn zou
treden, omdat moederlijke en vaderlijke schepping die zelfstandigheid kreeg,
maar ook voor de stem. Wanneer u dus de menselijke stem wilt ontleden en
pedagogisch wilt opbouwen, moet u waarlijk terug tot het moederschap in
de mens. Dan moet u door báring de stem het timbre geven voor de bas, de
bariton of de tenor. En dat is nu een kosmische uitdijing van uw stemtimbres, uw geluid. Kunt u dat aanvaarden? Zo is het.
We hebben hier ook ... doordat wij ... dit is zon – heb ik u verteld – dit is
leven, dit is licht; vaderschap is zon. We hebben hier door het vaderschap nu
niet alleen scheppend vaderschap gekregen. Is de zon scheppend? Aanvaardt
u dat de zon scheppend is?
(Zaal:) ‘Ja.’
Voor baring, nietwaar? Maar de zon is ook scheppend als licht. Als de
zon geen licht had gekregen, hadden wij geen licht in de ogen gehad. Als
de zon zich hier niet had kunnen verdichten – dit hier (bord) – dan zou de
mens ook geen scheppend licht kunnen verstoffelijken. En wat is nu het won59

derbaarlijke gebeuren, wat is er nu gebeurd? Ik zei immers: wij hebben alle
eigenschappen van God. Nu is het hier, in deze zeven graden – dat telkens
terugkeren voor het vader- en moederschap, het beleven van de wereld van
het onbewuste, het worden aangetrokken – kwamen in die zeven levens, de
eerste zeven levens, al de zintuigen tot werking. De smaakorganen, de reukorganen, de mond kwam, het gevoel van ... Dit was allemaal ... dat hoofdje
dat was alles, dat waren de hersens, dat was de ziel, dat was de geest, dat was
de stof, dat was het hart, dat was alles. Doordat wij ons nu hebben kunnen
splitsen, heb ik u verleden verteld ... Had dit niet mogelijk geweest en was het
leven zó tot elkaar gekomen en er was van splitsing geen sprake, dan had het
leven, de vonken van God, slechts één oog, één oog gehad, gekregen. Maar
nu heeft de mens, doordat díé cel ook dat scheppende licht heeft, nietwaar –
het vaderlijke gezag voor de ruimte, God als licht – en de andere cel óók, zo
moeten (zijn). Omdat het twee deeltjes zijn – ziet u wel? – die afscheiding;
nu is hier het oog en aan de rechterzijde is het oog. En wilt u nu weten welk
oog van u vader en moeder is? In uw ogen liggen twee verschillende uitstralingen, de één is bewust en de ander is onbewust. En als u nu goed kijkt, dan
vraagt de mens zich af: waarom is dat ene oog van de moeder, van de mens
toch anders? En dat is nu de splitsing van het oog. Daar kunt u aan zien dat
die wetten zelfs nog in het dagbewustzijn van uw leven te zien zijn, maar
niemand weet dat. Dat weet nog niemand op de wereld. Want hier in deze
splitsing gaf de ene mens zijn licht, en het andere. En u heeft het menselijke
vaderlijke oog en u hebt het moederlijke oog. En als u weten wilt waar het
moederlijke oog leeft, én is voor de vader, dan is dat altijd de linkerkant, uw
hartkant, want daar leeft het moederschap. Dat is een macrokosmisch wonder. Dat heeft geen Boeddha, geen Socrates, geen Plato, geen Pythagoras,
geen heiligen, geen profeten uit de Bijbel kunnen verklaren, want ze wisten
er niets vanaf. Dat kan eerst nu, nú.
Hier is álles geboren. De menselijke stem heeft zich gesplitst, het menselijke oog heeft zich opgebouwd. En nu we dat beleven, hebt u hier nog vragen
over te stellen? Dan ga ik naar de macrokosmos en zullen we zien wat intussen in die miljoenen jaren, in die tijdperken in het heelal is ontstaan. Klaar?
(Zaal:) ‘Ja.’
O wee, als ik weer hoor dat u het niet weet, komt u er nooit weer in.
(Vraag uit de zaal:) ‘Wat gebeurt er in de derde en de vierde graad?’
In de derde en in de vierde graad kwam ... kijk, dat is een overgang naar
het licht. Toen de Almoeder begon – nu dwingt u mij om er iets van te zeggen – toen de Almoeder begon in eerste stadium, toen gingen de nevelen die
ruimten in, nietwaar? In die onmetelijkheid straalde de Albron, de Almoeder
plasma uit als nevelen. Dat plasma verdween volkomen, want wanneer was
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die ruimte gevuld? Dus dat duurde mil-, mil-, miljoenen jaren. Overal kwamen er plotseling, kwamen er nevelen, nevelen, waar u (ook) zag in die ruimte. U kunt dat natuurlijk nu niet zien, maar u kunt het nog in de schepping
waarnemen. Ik heb u (in het) verleden verteld: u leeft in ... een prachtige,
blauwe hemel is boven u en er is geen donder, geen onweer, niets en ineens,
in slechts enkele minuten – als u in het Oosten komt bijvoorbeeld – dan ziet
u de wolken komen en op hetzelfde ogenblik vallen de druppels water naar
beneden en hebt u een verdichting meegemaakt die voor het beginstadium
van de scheppingen miljoenen tijdperken heeft geduurd. Dat stadium beleven wij ook in het Al. En dan zien we die nevelen weggaan. We zien die
nevelen eerst, en opeens zien wij niets meer, is het voorbij, dat wil zeggen:
nu krijgt u al een splitsing. Dus dat licht verduisterde zich weer, dat plasma.
Dat plasma kreeg nu ... door de verduistering kregen we weer moederschap;
toen het zichtbaar werd was het scheppen, was het scheppende kracht. Maar
in die bron, in die duisternis leeft er, zien we, een zwak licht. Als u de ogen
dichtdoet – heb ik u verleden verteld – en u kijkt zo naar de duisternis – ziet
u? – dan ziet u niets. Maar gaat u langzaamaan draaien en u kijkt naar dat
licht hier boven mij, dan komt er toch licht in uw ogen, ook al hebt u de ogen
dicht. En dat zwakke was de scheppende kracht en dat zagen wij en dat ziet
u dan aanstonds als u daarmee verbonden bent. Dan ziet u dat uit die baring
nieuw licht komt, dus de vaderlijke kracht schept voort. En dat is de nieuwe
overgang en beleeft ook dit leven en maakt reeds het vader- en het moederschap van die twee cellen wakker voor de zelfstandigheid als moeder. Dus in
de zevende graad is er één cel bewust moeder en de andere cel bewust vader,
omdat het ook in het universum is gebeurd. Duidelijk? Ziet u, want het zit
daarin, leeft daarin!
Nu gaat dat universum ... Dat ging dóór, die nevelen, telkens verduisteringen, telkens verduisteringen en weer licht en weer lichter en in de zevende
graad komt die spanning en die machtige, lichtende uitstraling in die onmetelijkheid, ziet u? Nu is die onmetelijkheid één licht en dat was nu God als
vaderschap, God als licht! En uit dat licht zullen de scheppingen ontstaan en
zullen de scheppingen beginnen. En dat is het begin van deze tekeningen,
dat is het begin van de zon en het begin van de maan. Dat wil zeggen: het vaderschap, dat oneindige leven, dat scheurde zich vaneen, dat kreeg voor God
die zelfstandigheid en dat trok, dat zoog zich van elkaar af. Waarom? Omdat
er een splitsing kwam. Dus daar was weer duisternis gekomen hier, en er was
licht. Zo zijn die scheppingen ontstaan. Kunt u dat volgen? Dan bent u reeds
een heel eind. En naarmate die eeuwen kwamen, er waren eeuwen nodig om
die bol ... dat vaderschap dat kwam reeds zo in draaiing – voelt u wel? – en
zoog dat kleine leven daar (bord) langzaam op. Maar wat dat vaderschap niet
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kón bereiken nog daarginds in die onmetelijkheid, dat bleef daar. Maar hier
leven dus miljoenen vonken die afstemming hebben hierop, maar niet tot dat
leven zijn te trekken en toch deel uitmaken van het goddelijke, astrale vader- en moederschap. Nu gaan we dus zo verder, dat we de kosmos even zien
zoals verleden, en dan krijgt u het ganse beeld waar te nemen tot het huidige
stadium. En dan kunt u, als u wilt, kunt u mij vragen stellen.
Dat embryonale leven hier op de maan gaat door. We waren reeds miljoenen jaren, miljoenen jaren verder, toen had de maan zich eerst in dat stadium
verdicht, de zon was ook veel kleiner. Maar de zon was toch groter in het
begin dan de maan, want de zon besloeg dít (bord). Maar naarmate – en
nu moet u eens horen hoe die kosmologie werkt en hoe waarachtig dit alles
is – naarmate de zon meer en meer bewustzijn kreeg, werd de zon kleiner.
Waarom? Dat kunt u nu nog op aarde zien als u het prehistorische tijdperk
neemt. Had het prehistorische tijdperk bewustzijn? Nee, dat was ruig – ziet
u? – en groot en ruw en hard. Maar het fijne, bewuste denken en voelen dat is
compact, dat is een persoonlijkheid, dat gaat voort, dat dijt uit. Die klauwen
dat werden handen. En dat beleefde ook de zon, naarmate dus de zon tijd
had om zich te openbaren; en dat kón de zon. Want waardoor kon de zon
zich nu zo tezamentrekken? Wat is dit, wat wil dat zeggen? Verdichting! Zie,
de zon zou zich astraal-stoffelijk gaan verdichten en maakte van haar leven
een compacte eenheid, zoals haar persoonlijkheid en organisme zou zijn. (De
zon als ‘haar’ is uitsluitend taalkundig bedoeld.) Duidelijk? In het begin van
de schepping toen was de zon honderd miljoen maal groter en ruimer dan
gij nu ziet. Duidelijk? Maar naarmate de tijden voorbijgingen, kreeg de zon
meer licht, omdat die ‘ruimte’ nu uitgezonden kon worden en meer bewustzijn kreeg, kracht; dat zijn de elementale wetten, de uitstralingswetten en
verdichtingen voor het vaderschap in de ruimte.
De maan intussen is slechts tot zover gekomen. Dat stukje hier dat was net
als een groot water, dat hartje, voordat de maan zich eigenlijk helemaal heeft
verstoffelijkt. Ziet u, daar begint het mee en nu krijgen we groeiing voor het
embryonale leven. De maan gaat door. Hier komen reeds planeten, ook al
een zachte ster. Dat zijn sterren, dát zijn nog geen sterren, maar overal komt
er reeds beweging in die ruimte, (bord) ziet u? Hier komt iets, daar komt
al iets, dat leven is dus al te raken. Wat nog in de buurt van dit vader- en
moederschap leeft, krijgt reeds uitstraling. Wat in de buurt, in de omgeving
van de zon leeft, dat wordt in de nacht ... en nacht is er nog niet, het is hier
alléén nacht met een klein beetje zwak licht. Als u in de morgen – u moet
niet kijken al wanneer de eerste schemering begint, nee – u moet, wanneer u
buiten wandelt, hebt u toch wel eens meegemaakt, wanneer het nog donker
is, dan voelt u in de donkerte, de duisternis voelt u al: over een uur zullen
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we de eerste schemeringen beleven. Nietwaar? Zó, dát licht straalde de zon
in de ruimte uit, dát was het licht bij het begin van de scheppingen. Er wás
nog geen licht. Maar de maan ging intussen door en beleeft hier en beschreef
reeds een werking, want dat dreef door, omdat die uitstraling hier (bord)
kwam. Dat straalde al licht uit, zó, ziet u? Om de maan gaat de zon, de zon
gaat zich bewegen, daar komt werking en de maan die drijft dan straks, later,
hier omheen, die zal haar eigen baan beschrijven. Maar wanneer die maan
het uiteindelijke stadium voor zichzelf heeft beleefd, dan moet al dat plasma
daar – is u dit nu duidelijk? – dan moet al die plasma daar, deze plasma,
dat de maan als moeder is, móét zich splitsen. En nu kunt u zien, nu zult
u beleven dat de maan zichzelf door God heeft gekregen, heeft beleefd, en
dat de maan nu door zichzelf te splitsen het zieleleven heeft geschapen voor
al de werelden die na haar zullen komen. Want wij kregen ziel en geest van
de maan als moeder, omdat de maan de Almoeder is voor deze ruimte, dit
universum waarin wij leven. Maar dat duurt nog biljoenen jaren. Voordat de
maan zich volkomen heeft gesplitst, dus die cellen een deel van haar leven in
zich hebben opgezogen en aan een eigen leven gaan beginnen, moet die geestelijke maan, die moet oplossen. Duidelijk? En dat duurt ... En dát ogenblik
– dat kan ik u nu verklaren – dat ogenblik komt als de mens gereed is hier, de
mens nu, ú. Toen de maan gereed was om zichzelf te geven en volkomen was
opgelost en aan haar stervensproces kon beginnen – dat is dus het einde van
deze ruimte – toen was de mens klaar en gereed voor de zevende sfeer aan
Gene Zijde, hier. En betrad de mens hier – die ruimte die was daar, maar die
leeft hier ook in, daar kan ik natuurlijk niet op ingaan – toen was de mens
gereed voor de Vierde Kosmische Graad. Dus toen de maan ging sterven,
gereed was, toen was ook de vierde nieuwe, stoffelijke wereld gereed voor de
mens om tot zijn Alstadium terug te keren.
Ik spring natuurlijk eventjes van de maan naar de Vierde Kosmische
Graad. U bent op aarde, wij moeten nu door de ruimte heen. En wat is er nu
gebeurd? Dat (bord) gaat even weg. Nu krijgen wij meer en meer verdichting, de maan komt zo ver, de maan werd groter en groter en groter, er komt
al aarde uit. De aarde (van de maan) komt door die rottingsprocessen van die
cellen. We hebben daar uit onze eerste cellen, ónze levens gezien, maar uit
die éérste cel. Dat is toch wel de moeite waard dat u dat weet, want ik moet
natuurlijk de mens in zijn embryonale leven vasthouden, moet ik volgen.
Maar in die eerste cel hier (bord) die moest sterven – hebt u dat gevoeld?
– en waardoor die ziel loskwam en naar de astrale wereld ging en waardoor
nieuw leven kwam ... Maar dat eerste menselijke ego, die eerste menselijke
embryonale cel die was niet uitgeleefd. Die cel die komt tot scheppen en baren, maar die heeft zeven diepten als werelden, die is niet dood. Dat noemt
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men de eerste dood voor die cel. Nee, daarom kunt u ook zien dat er geen
dood is. Hier moet u aanvaarden dat er geen dood bestaat, want die cel leefde
verder en de ziel leefde verder, maar ook die cel had nog evolutie. En hieruit
nu – dat heb ik u verleden verklaard – is door rotting, door baring de dierenwereld ontstaan. Híér, Blavatsky, híér, Darwin, daar hebt ge de aap kunnen
aanschouwen. En nu – ik gaf u dat beeld – kijk nu naar de apen, bekijk zo’n
dier. André, wij hebben (in het) verleden gezegd: de chimpansee is het dichtst
bij u, heeft het meeste bewustzijn, maar die heeft uw armen, uw ogen, als
schaduwbeelden. Het werkelijke denken ... André leest op het ogenblik zo’n
klein boekje, dat zál hij lezen, moet hij lezen, dan kan hij een vergelijking
maken met hetgeen hij door ons heeft beleefd. En dan moet u dat zien, dan
zegt de geleerde: ‘Ja, we begrijpen niet: in het prehistorische tijdperk hadden
die grote mensen maar zó’n klein schedeldakje, zo’n paar hersentjes maar.’
Toen wilde ik al gaan schrijven daarnaast en hem dat boekje terugsturen,
uw doctor; ik zeg ‘Ja, meneer, want er was nog geen gevoel. Het gevoelsleven
heeft de hersens geschapen, want hersens is alleen een weerstand om het
gevoelsleven door te geven. Er waren geen hersens nodig. Er was maar zo’n
klein beetje hersens nodig voor dat grote, dierlijke, menselijke beest. Er waren slechts enkele hersens nodig, een klein beetje maar. Dat schedeldak dat
was voor een mug in staat om te denken en te doen, meer gevoel was er niet
en meer hersens waren er ook niet.’
En dan begint de geleerde weer: ‘We begrijpen niet dat nu, in deze tijd,
de hersenpan veel groter is en er zijn veel meer hersens.’ Maar de mens heeft
ook meer gevoel, meer bewustzijn. En omdat er meer gevoel is en bewustzijn,
moet dat schedeldak zich verruimen en moeten de hersens ... Dat zijn weefsels – ziet u? – die afgestemd zijn op het gevoelscentrum, het levenscentrum,
om dat te kunnen opvangen, of uw gedachten vlogen uit u weg en kregen
geen halt. U kon uzelf niet stoppen, u kon uzelf niet remmen. Begrijpt u dit?
(Zaal:) ‘Is dat een soort regelweerstand?’
Niets anders, niets anders. Maar de geleerde laat zijn hersenen onderzoeken of men daar wel de geleerdheid in vindt. Zoudt u niet?!
En zo gaat dat door. De maan gaat verder. U weet dus ... ik geef u van
alle beelden, opdat ge het genoegen zult hebben ... dat u niet heel de dag en
veertien dagen lang met het embryonale leven zult rondgaan, maar dat u ook
de ruimte ziet en dat u zelf door de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’
verder kunt gaan om dit voor u te openen. Praat met elkaar, kom bij elkaar
en luister naar elkaar. Bedenk wat ik heb gezegd en ga voort om u dit eigen te
maken. U bent achter de kist aanstonds Goden, indien u ook de liefde bezit.
Snauw niet, grauw niet, wees hartelijk en lief voor elkaar en ge hebt Christus,
God en uw ruimte. Als u niet lief bent, hou ik op. Als u denkt: ik zal het
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wel zien aanstonds, dan zegt André: ‘Dan hou ik er maar op. Dan schei ik
er maar mee uit, want het is onbegonnen werk, de mens wil niet.’ Het is niet
mogelijk om uw Godheden tot ontwaking te brengen.
Nee? Is het mogelijk? Dan zullen wij ons best doen!
Deze kinderen (bord), die twee cellen die kent u nu, die gaan maar weg.
En nu gaan we beginnen wat de kosmos intussen heeft gedaan. Dus dat
uitstralen, dat leven, dat embryonale leven is dus al zover dat wij kunnen en
u kunt aanvaarden: de macrokosmos heeft de micro- geschapen en zal de
microkosmos dienen, want élke cel is goddelijk, is licht, is leven, is liefde, is
Alvader, is Almoeder, nietwaar?
Nu gaan we beginnen: het universum heeft zich verdicht en nu krijgen we
hier – ik heb u verleden dat beeld gegeven van de eerste uitzending – nu krijgen we hier het uiteindelijke stadium van de maan en dat is het visstadium.
De mens kan niet verder, de mens is nu zó groot: een paar meter lang, twee
meter lang en breed en schuift daar door de wateren. U kent uw bruinvisjes,
u kent uw zeeleeuwen, uw zeehonden. Ja, kinderen, verbeeldt u zich maar
niets, voor een tijd terug leefden we in de wateren en had u vliesjes en toen
wist u van geen paarlen en diamanten en drukte af. De maatschappij had
nog niets te vertellen, toen leefden we nog alleen onder in de wateren. Wanneer we even bovenkwamen, moesten we spoedig weer naar beneden of we
waren reeds gestikt. En we hadden geen mondje om vuile, vieze en akelige
en nare dingen te vertellen over de mens, over de maatschappij; we aanvaardden het leven en we waren gelukkig. Maar we hadden nog geen menselijk
verstand, geen menselijk voelen, we waren dierlijke wezens. En dat zégt uw
wetenschap.
U zit nu hier in een zaal, in een ruimte in de maatschappij. U luistert, u
bent gelukkig – ja, wie zegt het? – en bezig om u (tot) de goddelijke oneindigheid op te trekken, tot ontwaking te brengen, tot dat geluk te voeren.
Maar we gaan nu verder. Dat kunt u nu vanuit uw bewustzijn beleven, maar
aanstonds staat ge achter de kist en zijt ge een astrale persoonlijkheid. Kunt
u terug? U moet natuurlijk maar aanvaarden. Kunt u nu geloven dat Jozef
Rulof dit allemaal weet? Dat wij komen, dat we vrij zijn, dat we van kind
af met dit leven bezig zijn? Hij heeft niet geleerd, heeft geen boeken gehad,
heeft geen scholing gehad, geen hbs, geen universiteit, maar praat over kosmologie, over ziel en geest. U kunt vragen stellen; wij staan nooit meer en
te nimmer met de mond vol tanden. Want wij, ik, Lantos Dumonché – u
noemt mij meester Zelanus, dat ben ik van meester Alcar – wij hebben de
Alwetendheid in handen, ziet u? Dat kunt u aanstonds ook. Straks, achter
de kist krijgt u die Alwetendheid. Nu kunt u nog uw schouders ophalen en
zeggen: ‘Ja, die idioot die wil mij dat wijsmaken’, maar achter de kist doet u
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dat niet meer. Dan kijken wij u in de ogen en dan kunt u nog ... Smalend kan
de maatschappij de schouders ophalen maar ... En als de maatschappij, uw
koningen en keizers dan schreeuwen: ‘Waar is Onze-Lieve-Heer?’ dan zegt
onze adept: ‘Daarginds op die heuvel, maar u kunt er niet op komen. U moet
nog tienduizend jaar wachten, want u moet die ganse heuvel dragen, wilt ge
uw licht laten uitzenden.’
Mijn zusters en broeders, ik ben heus niet hatelijk. Ik hou van u, ik hou
van het leven, maar we zeggen zo gaarne de waarheid. Wij spreken zo gaarne
over goddelijke waarheden, die u op aarde zo kunt oprapen, maar de mens
wil ze niet zien.
Hier krijgt u planeten, ik ben bezig, onbewust, om planeten te tekenen.
Wij zíjn nu universum. Dát heeft niets meer te vertellen, want dat leeft nu in
mij. Als u goed in uw ogen kijkt, ziet u de zon, de maan en het sterrenbeeld
in uw ogen.
U ziet niets, u beleeft niets, u vraagt niets; u bent wezens in de maatschappij. En we gaan – ziet u? – zwaar, maar onbewust. We denken dat alleen uw
taak in de maatschappij het is. De mens rekent, rekent en schildert en doet
aan kunst, met twee woorden slaat hij het licht uit de oneindige schepping,
haalt zijn schouders op voor iets, snauwt, grauwt. O, wij rillen en beven van
een verkeerd begrijpen, van een mens die over een ander mens spreekt en de
mens wil kraken, dat nemen wij niet aan, daar geloven wij niet in. Dat bent
u, ziet u? Kom niet bij Christus en klaag over een mens, dan zegt Hij: ‘Gij
zijt het!’ Wanneer u zegt: ‘Alles is goed’, ook al brandstapelt men u, dan is het
immers goed, want indien ge vrij zijt van zonden, indien ge vrij zijt ... Ik sta
nu weer te pastoren – ziet u? – maar ik ben met kosmologie bezig. Ik moet
colleges geven en ik ben nu een pastoor geworden en ik wíl geen pastoor
zijn. Ik wil ook geen kardinaal zijn noch paus, noch koningin, noch keizer.
Wij willen alleen dienen. Wij vertegenwoordigen waarachtig de werkelijke
Christus.
Maar hier intussen, toen dat visstadium was bereikt en de mens verder
ging, toen was de maan aan het uitstralen gegaan. De maan zond kracht
uit, de maan gaf licht (bord) – ziet u? – moederschap. En door dat uitstralen
kregen hier die vonken, die nog onzichtbaar waren, maar die werden vanaf
het begin van dit embryonale leven van ons, voor ons, werden die planeten
– dat zijn bijplaneten – naarmate de maan en de zon bewustzijn kregen, werden die tot die aura aangetrokken. Daar is een planeet gekomen, de Eerste
Kosmische Graad, heb ik u verteld, nietwaar? Nu is die afstemming precies
zo bewust – geen seconde achter en geen seconde te laat – dan het levende
visstadium voor de mens. Voelt u dit? Indien dat niet zo was ... Voelt u hoe
harmonisch alles weer gaat? Moeder Maan heeft voor ... de zon en maan heb66

ben voor zichzelf gezorgd, voor het embryonale leven als mens gezorgd; de
menselijke schepping is begonnen. Maar ook de ruimte wordt niet vergeten,
omdat die uitstraling, dat bewustzijn, dat gevoel van de maan de ruimte beïnvloedt. En waardoor er nu zo’n astrale vonk – die, waarover ik sprak, hier
(bord), het kwam immers zo, er zijn myriaden van die vonken – die worden
daardoor dus tot bewustzijn gemaakt op dat stadium. Wat de maan uitzendt,
móét dat leven hebben. Wat de maan is, bezit de dampkring. Neemt u dat
aan?
(Zaal:) ‘Ja.’
Maar dit (bord) leeft juist buiten de dampkring van de maan, ziet u? Dít
is de dampkring van de zon, maar dat straalt licht uit, ziet u? Nu krijgen
we hier (bord) ... Nu zijn daar om de zon ook planeten bezig en sterren,
meteoren – overal hierzo, voelt u? – die zijn bezig om die uitstraling van de
zon op te vangen. Ziet u? Dít krijgt het moederschap. Hier krijgen we later
– heb ik u verteld – krijgen we hier Saturnus, die dan draaien gaat, een baan
beschrijft en in die baan leeft en een omwenteling omgaat. Die baan wordt
beschreven, maar Saturnus krijgt van de maan uit en van de zon uit in dat
en dat stadium krijgt Saturnus voeling, bezieling, bewuste levensuitstraling,
precies weer zoals de Almoeder dat heeft gekund. Duidelijk? Goed, maar we
willen Saturnus niet zien.
Deze eerste overgang kwam tot stand, de mens is gereed en kan, kon buiten de dampkring ... Ik heb u gevraagd: kan die planeet híér (bord) zijn? Die
moet buiten de maan zijn, of er komt geen verhoogd bewustzijn, nietwaar?
Dus die krijgt een eigen sfeer. En zo krijgt u nu al te zien dat die planeten een
eigen dampkring hebben te vertegenwoordigen.
(Vragend aan de zaal:) Maar wat is dampkring? Wat zegt u?
(Zaal:) ‘Aura.’
Aura, zegt men. Wat is dampkring nu nog meer voor de aarde?
(Zaal:) ‘Bewustzijn.’
Bewustzijn, bewust gevoel, ziet u? De dampkring is bewust gevoel. Alles wat op aarde en in deze dampkring leeft, heeft de afstemming van het
bewustzijn zoals Moeder Aarde aan haar leven, haar natuur heeft geschonken. Duidelijk? De dampkring heeft bewustzijn. Waarom? Een ander dier
... U kunt op de maan niet meer leven en op een andere planeet kunt u ook
niet meer leven. Waarom? Omdat wij andere organen hebben gekregen, en
die aura is te onbewust, dus die smoort ons. Wij komen zó (spreker ademt
zwaar). Gaat u maar in een vliegtuig, dan kunt u vaststellen: hoe hoger u
komt, des te weiniger ademhaling krijgt u, want de ademhaling wordt nu te
ijl. En als u teruggaat ... André heeft dat gevraagd: ‘Ga eens een beetje hoger,
ik wil u dan even de graden in het vliegtuig verklaren.’ Maar hij was het
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niet meer, ik zat al in hem en toen hebben we de captain verklaard in welke
levensgraad hij nu leefde van de dampkring. Toen zegt hij: ‘Meneer, u maakt
mij dol. Wie bent u?’
‘Ik ben een zoon en kind van vader Abraham’, zegt hij, ‘maar ik heb geen
stok meer. Ik doe het nu anders.’
Dit is de eerste bijplaneet – ziet u? – die begint hier, die krijgen we zó
(bord). Nu goed, de eerste overgang die kan niet in het licht van de maan
leven, in haar dampkring, die moet erbuiten wezen en die krijgt hier beweging. Maar nu komen we in de omgeving van de tweede graad; die wordt
ook al opgetrokken, die krijgt ook al uitstraling. Dus we krijgen hier: dat
tweede stadium konden we overwinnen. Dat is het eerste stadium, de eerste
bijplaneet van de maan af. We krijgen de tweede, hier ontstond de derde,
daar ontstond de vierde, daar kwam de vijfde. En nu heeft de ziel die omvang
gemaakt, dat is de zesde – nee, ik ga juist de verkeerde kant op, ik moet hierheen, want Mars die ligt hier – en kwam er een bestaande planeet. Dat wil
dus zeggen: één, twee, drie, vier, vijf, zes en hier komen wij nu weer op een
hogere graad. Dus wij hebben niet alleen voor het embryonale leven zeven
stadia beleefd, móéten we beleven, om die ruimte te overwinnen, maar ook
de macrokosmos heeft die overgangen in bezit, in het bezit voor vader- en
moederschap, die de Almoeder voor zichzelf heeft moeten vergeestelijken en
verstoffelijken. Is dat duidelijk? Wij krijgen dus baring – wat ik u zo-even zei
hier – báring, verandering, duisternis, weer licht, dat zijn die overgangen en
die overgangen vormen zich als lichamen, nietwaar? Die krijgen uitstraling
en zo krijgt u de opbouw voor de macrokosmos.
Dat is de Eerste Kosmische Graad. Nu komen we hier op de Tweede Kosmische Graad. Nu krijgen we dus te zien het eerste leven en het zevende
leven, dan is dat een nieuwe levensgraad. Nu is de eerste geboorte nog geen
graad, dat is de eerste geboorte, maar na vijf, zes, zeven levens krijgen wij een
nieuwe levensgraad en die graad zien we ook in de kosmos. Dat is de Tweede
Kosmische Graad. Nu komen er hier (bord), dát gaat door. U voelt wel, de
schepping had nog maar een kleinigheid licht, dat was allemaal nog zwak.
Want de zon is slechts ... de zon is in de laatste vijfhonderdduizend jaar ... in
de laatste miljoen jaar heeft de zon een machtige, sterkere uitstraling gekregen. Voor een miljoen jaar terug toen was de aarde (wellicht bedoeld: zon)
nog heel zwak en rood en goudgeel, zoals u hem zo nu en dan nog wel eens
ziet, wanneer de reflexen in de kosmos hem dat licht geven – u spreekt op
aarde altijd van ‘zij’ en wij hebben het over ‘hem’ – dan krijgt u dat gouden
licht te zien. Ook bij het neergaan, dat zijn dan klimatologische omstandigheden, dan leeft er in de dampkring dat en dat en dat en dan krijgt u kleurverandering. Dat is dan in de scheppingen te zien en waargenomen, u kunt
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daarin terugkijken. Maar in het begin in dat en dat stadium was dat zonlicht
nog rood, half rood-goud. En zo heeft zich dat opgebouwd.
Nu krijgen we terug ... Nu krijgen we tussen hier, krijgen we (bord) ...
Kijk, dat is heel groot, maar u ziet dat natuurlijk niet meer, dat worden
kleine puntjes vanaf de zon, nietwaar? Mag ik het zo doen? (bord) Dat wordt
klein, dat ziet u niet. Nu krijgt u hier weer een punt en daar komt weer een
bijplaneet. Mars gaat beginnen. Mars dondert het leven door de ruimte en
zegt: ‘Ga uit mijn buurt.’ Wilt ge in de buurt van de aarde komen? Die aura
die gaat ... Alles is nu al reeds in werking. De zon heeft meer kracht gekregen, ziet u? De maan gaat door. Nu krijgen we de bijplaneten hier te zien en
daar liggen ze in oost en west en zuid en noord, naarmate de klimatologische
omstandigheden zich verdichten. Wij krijgen ook in de kosmos noord, zuid,
oost, west te zien naarmate wij die afkoelingen gaan voelen, afkoelingen,
verhittingen.
En eindelijk – heb ik u gezegd – komt hier in de buurt – ik zal hier de
aarde maar nemen – komt hier in de buurt de aarde. Dat is de eerste, de
tweede, de vierde, de vijfde, zesde overgang en krijgen wij de bewuste, bestaande planeet. Maar nu is de aarde ook nog zo dat de mens zich nog moet
verstoffelijken. De mens heeft die lange reis, die lánge reis, die oneindigheid
afgelegd in de ruimte. De mens heeft planeten, de maan beleefd, bijplaneten
beleefd, is daar geweest, ging op Mars, ging op nieuwe planeten, bijplaneten
over en komt hier nu in die astrale bol. Ziet u die bol? Zo was de aarde voordat de mens, voordat de aarde kon beginnen – ziet u? – nevelen, ziet u? Maar
daarin een afscheiding en dat is de astrale, goddelijke, geestelijke aarde, zoals
de maan en zon is ontstaan. Nu is de aarde een kind van zon en maan. Dit
zijn allemaal zusjes en broertjes van elkaar. Nu ziet u, nu komt de mens van
die bijplaneet en wordt aangetrokken door het hogere stadium, dat dus nu
verdichting krijgt door zon en maan. En nu blijkt het dat de aarde gereed is
om de mens te kunnen opvangen. De mens heeft op Mars reeds het landelijk
bewustzijn bereikt. Ik kan natuurlijk daar niet blijven stilstaan, maar dat kan
later. Dat zullen we straks doen, als we eerst de macrokosmos kennen. Dan
ga ik door hoe de mens die ontwikkeling kreeg, hoe de mens uit de wateren
ging – wilt u dat? – hoe de mens zich opgetrokken heeft. De wetenschap
weet het niet. En dan gaan we de aap zien, Darwin volgen, Socrates, Plato,
het oude Egypte; elke wijsheid die de aarde bezit die leggen wij nu in uw
handen en aan uw voeten. Ik moet dit even afmaken. Toen begon de aarde
zoals de maan – voelt u wel? – de aarde begon zoals de maan haar scheppingen heeft gemaakt en de aarde had niets anders te beleven en kon niets
anders beleven dan die scheppingen. Maar de mens zoog als embryonaal
leven zoveel aura van de aarde in zich op dat voldoende was voor het embry69

onale leven. En als dat niet waar zou zijn, mijn zusters en broeders, dan was
de schepping niet af, zoals u die nu ziet. U baart nog embryonaal, u beleeft
nog het scheppings- en baringsproces in het aller- en door het allereerste stadium. De mens moet nu nog voor uw eigen eeuw, het huidige stadium, als
embryonaal bewustzijn of onbewustzijn beginnen. Dat neemt u aan? Is het
duidelijk? Dan laat ik dit los.
Toen begon de aarde – twee woorden nog – de aarde kreeg verdichting,
miljoenen jaren gingen weer voorbij. (Het vorige stadium van) de aarde loste
volkomen op, ziet u? Er kwamen rassoorten (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) op aarde, de mens is er nu. De mens ging over naar de bewuste astrale wereld en van dit ogenblik af zet ik straks mijn lezingen voort.
Dan krijgt u het volgende stadium en dan noem ik die lezing ‘De mens en
zijn geestelijk bewuste, astrale leven; de mens en Gene Zijde’. Is dat duidelijk?
(Zaal:) ‘Ja.’
Dat is dan uw lezing over veertien dagen.
Ik dank u voor uw open gevoel en tot zover.
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Het uitdijende heelal voor de
mens, voor uw gevoelsleven
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen uw astrale
leven te zien, te beleven enigszins, althans de mens die voor het eerst zijn
kringloop had volbracht, maar daarenboven het uitdijende heelal om vast te
stellen hoe de mens zichzelf heeft ontwikkeld en hoe het innerlijke leven aan
die uitdijing is begonnen.
U kunt in de maatschappij uzelf afvragen: hoe kom ik vooruit?
De mens leert niets, een leven is te kort. In één leven, wat bereiken wij? De
psycholoog kan u het antwoord niet geven, ook hij staat voor een dood punt.
Tempels, leerstellingen, godsdiensten, niets wijst erop dat er een voortgaan,
een ruimte, een uitdijing is. En toch, indien gij de wetten kent: het heelal
spreekt in u, de God van al het leven lééft in u. De mens dijt uit, de mens
krijgt afstemming op universele stelsels. En hoe dat is geboren, hebt ge nu in
die vorige lezingen vast kunnen stellen.
Vanmorgen gaan wij even verder en zullen we zien wat dan eigenlijk de
Albron – zoals het heet – heeft gewild. Waarom leven wij mensen op aarde?
De boeken die de meesters u hebben gegeven, gaven u een beeld van hellen,
hemelen. En voor de ruimte, voor God, achter de kist, achter het stoffelijke
bestaan zijn dat geen hellen meer en brandt er geen vuur en zijn het ook
geen hemelen, maar bewuste levensgraden, het bewuste uitdijende gevoel,
de persoonlijkheid die de wetten van de ruimte heeft leren kennen. De mens
maakt zich elke levensgraad voor stof en geest eigen; en nu staan we voor
dat uitdijen van het innerlijke leven van het heelal, het universum voor ziel,
geest, leven en persoonlijkheid, voor vader- en moederschap. Indien het mogelijk is, dan tracht ik u een beeld te geven dat ge elk ogenblik kunt uitdijen.
En indien u dat niet doet, indien ge de disharmonie beleeft, dan is er geen
sprake van verruiming, bezieling, evoluering – gaat u maar verder, dan kunt
ge het woordenboek erbij halen – en dan is er van bezieling, van ruimtelijk,
menselijk, goddelijk één-zijn geen sprake. En toch, de mens doet alles om
van zichzelf iets te maken. De mens probeert zijn God te leren kennen.
In de twintigste eeuw – dat hebt u gelezen in de boeken en dat hoort u
dagelijks – staat de mens nog, de maatschappij nog voor het geestelijke dode
punt. Alleen de technische wonderen hebben een nieuwe eeuw voor zich – u
kunt gerust spreken over het duizendjarige rijk – want de technische wonderen zijn van ontzagwekkende schoonheid, die de mens, de maatschappij,
deze mensheid aanstonds zal ontvangen. Maar niettegenstaande dat, is het
ook bezig het fundament te leggen voor zichzelf, de ziel, de geest, de astrale
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wereld, de meesters. Ja, wie hebben dit probleem eigenlijk in handen? Dat
zullen we proberen vast te leggen, dat zullen we proberen uit te tekenen. Ik
heb niet zoveel te tekenen vanmorgen.
Ik gaf u het embryonale leven, ik liet u zien hoe de maan aan haar evolutie is begonnen en vanzelfsprekend begrijpt u reeds dat dat uitdijen voor de
maan niets anders is geweest dan het aanvaarden voor de ziel als mens van
het vader- en moederschap. (bord) Ziet u? Dat is de zon en de maan, dat is
het vader- en het moederschap voor de ruimte. In het begin van de schepping – hebben wij beleefd tezamen – was er alleen duisternis; en toch, er was
leven.
Het is mogelijk, indien we die vaart willen beleven, om u de kringloop te
laten zien van uw goddelijkheid. U spreekt van menselijke kringloop, dierlijke kringloop, maar er is ook een geestelijke en een ruimtelijke kringloop,
want de kringloop op aarde heeft nog niets te betekenen, u bent er nog niet.
We hebben als mens een goddelijke kringloop te aanvaarden. Een goddelijke
kringloop, wat moet dat betekenen? Kunt gij aanvoelen waarheen wij gaan
indien de wetten tot uw leven spreken?
Dit is zon en maan. (bord) Zon en maan – heb ik u verklaard – kwamen
tot uitdijing, de eerste tussenplaneet kwam tot stand en ontving kracht en
bewustwording doordat de maan en zon de verdichting kreeg. Dus die organen gingen zich verdichten, verruimen. Naarmate die verruiming tot stand
kwam, die verdichtingen plaatsvonden, is dat reeds het uitdijende gevoelsleven voor de macrokosmos, het uitdijen van het leven, het verruimen, het
ontvangen van meer gevoel, meer leven, meer bewustzijn, meer licht, meer
persoonlijkheid; de verruiming van de macrokosmos. We hebben gezien dat
de macrokosmos de micro(kosmos) heeft geschapen, dat wil zeggen: door
zon en maan is het menselijke bestaan begonnen en wij zijn begonnen in een
embryonale toestand. Maar nu leeft u in een maatschappij, u bent mensen
geworden, u bent van ziel, geest en stof; maar dat weet men niet. De geleerden kunnen enigszins fundamenten leggen, zij zeggen reeds: ‘De mens is in
de wateren geboren.’ Maar wie geeft u de bewijzen, ziet u? En u moet dit
aanvaarden, de wetenschap moet dit aanstonds aanvaarden, want u krijgt de
ruimtelijke waarheid.
U leeft op dit ogenblik in de Universiteit van Christus. En wanneer u niet
weet wat dat is, dan wil dat betekenen dat op dit ogenblik de Christus al de
wetten verklaart. De Messias kwam uit het Al naar de aarde, vanuit het goddelijke Al bracht Hij het evangelie, dat niets anders wil betekenen – dat heeft
André u reeds verteld – dan liefde, ontwaking, bezieling, één-zijn, vaderschap, moederschap. De Christus kwam uit het Albewustzijn, het Alvoelen
en Aldenken, en nu is de mens als God is, de mens kan niets meer bezitten,
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de mens heeft daarin zijn goddelijk stadium bereikt. En vandaar uit kwam
de Christus als het hoogste leven, de bewuste eerste Mens, als een Goddelijke
Persoonlijkheid terug naar de aarde, want Hij wist dat in deze ruimte er alleen goed en kwaad leefde – op de aarde dus – alleen bewust goed en kwaad,
het bewuste slecht doen, het bewuste afbreken. Want in die machtige ruimte
op andere planeten heeft men dat bewustzijn niet bereikt. Indien dat wel zo
was, dan was er van uitdijing geen sprake, of de mens moet aanvaarden – gij
hier op aarde – dat er planeten bestaan die meer bewustzijn bezitten dan gij
tot nu hebt kunnen bereiken; maar dat is niet zo. De aarde is een kind van
zon en maan. Uit die twee lichamen, organismen, is gans dit universum geboren, is dit gehele organisme ontstaan. En nu gaan we zien wat wij als stelsels beleven en wat die sterren en planeten voor het uitdijende gevoelsleven
van dit organisme hebben te betekenen.
Ik heb u verteld en verklaard dat dit (bord) de eerste levensgraad is, want
dat is een bijplaneet, een overgang voor de mens die de maan had beleefd.
Hier zijn we begonnen, in dat middelpunt, en langzaam dijde die maan uit
en kreeg de mens meer gevoel, meer ruimte. Het organisme in de wateren
dijde uit. Voelt u wat uitdijen is? U kreeg, wij kregen meer gevoel, meer
beleven – maar we hadden nog geen menselijk verstand, want dat zou eerst
op aarde komen – menselijk voelen en denken, menselijk vader- en moederschap. Maar we leefden ook in het oerwoud, ziet u? En daardoor hebben we
kunnen vaststellen in de ruimte, dat er voordierlijke, dierlijke, grofstoffelijke
en stoffelijke levensgraden zijn ontstaan. Maar vanuit het dierlijke – dat niets
heeft te betekenen – kwamen wij tot hoger voelen en denken, tot hoger bewustzijn en dat gaf ons het organisme. Vanzelfsprekend is nu dat elk lichaam
– welk mens u ook ontmoet – in de eerste plaats een levensgraad is, een
vertegenwoordiging is van een tijdperk en dat in dat organisme precies dezelfde afstemming leeft als ziel, dat wil zeggen: de geest, het innerlijke leven,
waarvan men niets weet, nu nog niets weet. Het innerlijke leven kan dierlijk
zijn, voordierlijk en heeft voor de ruimte niets te betekenen, want dat is de
menselijke evolutie, het uitdijen van de stof, het uitdijen van Moeder Natuur.
Na deze toestand kregen wij de tweede overgang, heb ik u verklaard. De
mens hier bereikte ... Op de maan waren wij mensen, hier (bord) op het
uiteindelijke gekomen en we hadden nog enkele minuten te leven, maar we
konden niet verder, we hadden geen organisme. Wij kwamen direct eerst
uit de wateren. Maar naarmate de zon en de maan en de ruimte meer bewustzijn kreeg, konden we hier reeds iets lánger leven als mens. We hadden
eigenlijk dat uitdijen nog te aanvaarden, want we waren nog niet zover dat
het organisme omhoog gedrukt kon worden en dat die organen konden veranderen. Wij hadden die zwemvliezen nog en dat zouden armen en benen
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moeten worden. Maar we hebben hier een tijdlang kunnen leven en – u weet
dat nog, dat we door die planeet werden aangetrokken – en toen kwam de
tweede overgang. Ik zal het zó tekenen voor u dat ik gelijk het beeld van de
Vierde Kosmische Levensgraad vastleg. Dus vanuit dit universum ontstond
er een nieuw – dat moeten wij aanstonds aanvaarden en kunt gij aanvaarden
en dat heeft de wetenschap weer te aanvaarden – omdat alles uitdijt, omdat
élke kern die vanuit die Albron is ontstaan alles bezit. En dat alles is uitdijing, is liefde, is leven, is ziel, is geest, is vader-, is moederschap, is verdichting
en vanzelfsprekend uitdijing.
Ik kom aan het eind van deze lezing op slechts vijf seconden te staan en
dan vraag ik u: ‘Wat hebt u van die ruimte? Wat bezit u voor dit uitdijen? En
wat dóét u ervoor?’ Hoe kom ik zelf voor gans dit leven, voor de maatschappij, voor uw geest, voor uw kunst, voor uw vader-, voor uw moederschap,
voor duizenden eigenschappen en karaktertrekken, hoe kom ik in de maatschappij tot uitdijing?
De mens vraagt zich af en slaat zichzelf omdat er geen leven komt en dan
zeg ik u twee woorden, dáárdoor omvatten wij dat dit ganse heelal ... Dit uitdijende universum is zó ontzagwekkend diep en groot en ge legt het hierna
op uw handen. Door de menselijke wil, door een gevoelskracht beleeft u alles
– dat zal ik u overtuigen, dat zal ik u bewijzen en dat is waarheid, dat hebben wij aanvaard, dat heeft de Christus u gebracht, dat hebben de apostelen
beleefd, dat beleeft elk insect – indien u de harmonie behoudt. Want in die
ruimte is er harmonie, hier zijn geen stoornissen, dit ging volkomen in rust,
tevredenheid, in harmonie verder. Hier was niets af te breken. De maan en
de zon legden fundamenten voor nieuw verdergaan, voor de nieuwe ontwaking, uitdijing van het gevoelsleven op macrokosmische afstemming. Is dat
duidelijk? Of moet ik het nog anders zeggen?
We krijgen nu de tweede levensgraad te zien, een overgangsplaneet. Intussen is het leven in de ruimte voor zon en maan meer en meer verdicht. Ik heb
u verklaard: in het begin van de schepping was er geen licht, maar naarmate
die verdichting kwam, die Albron stuwde voort, verdichtte zich de zon. We
hebben gesproken over het licht in de mens, de mens kreeg een persoonlijkheid en een zelfstandigheid en nu is de mens reeds begonnen om uit te dijen,
uit te dijen. De mens heeft zich vrijgemaakt van een planeet. Sta eens even
stil bij dit ogenblik.
De geleerde kijkt naar de ruimte en ziet de maan voor zich. De maan is
dood. Maar de maan heeft biljoenen tijdperken gekend. In welke tijd leeft u?
De mens, de mens als geleerde kijkt naar het universum, voelt zijn uitdijing
niet, voelt zijn bewustzijn niet. Maar dacht u dat er één korrel in die ruimte,
één deeltje, een vonk van God níét aan die schepping kon deelnemen? Dat
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is immers niet mogelijk. Nu heeft de mens de aarde bereikt. De mens heeft
een macrokosmische weg afgelegd. Het dringt niet tot de geleerden door – in
de eerste plaats de mens van deze maatschappij – dat u reeds een universele,
macrokosmische weg hebt afgelegd en dat u die uitdijing hebt beleefd en
(dat) u (die) reeds door uw organisch leven bezit. Het doet er nog niet toe hoe
u denkt, hoe u voelt, waarvoor ge uw leven inzet, dat is de geestelijke ontwaking en de innerlijke uitdijing voor uw geest, uw goddelijke ziel, waardoor
gij afstemming hebt op het Al, op die Albron, die Almoeder, dat Alleven,
dat Albewustzijn. Maar uw geest en uw persoonlijkheid, díé is het en díé
spreekt aanstonds. Wat is nu de persoonlijkheid – zoals we hebben geleerd –
van de ruimte? Dat is het licht van de zon. Ik vertelde u: dat is vaderschap.
De persoonlijkheid van de ruimte is de maan als organisme. Het uitdijend
gevoelsleven is de ruimte van die planeet, en dat hebt u al beleefd. Die maan
is al dood, die maan als moeder heeft haar taak reeds volbracht.
U vraagt om nieuwe fundamenten, de maatschappij smeekt om nieuwe
fundamenten, om goddelijk gezag en wij kunnen het u geven en schenken,
maar het wordt nog niet aanvaard. De mens kijkt, de mens is levend dood.
Ook al bent u een geleerde, wij kunnen u onmiddellijk aanstonds vragen:
wat hebt u daarvan, godheid, godgeleerde? Wat hebt u van dit, dominee?
Wat hebt u, katholieke kerk? Wat heeft de Bijbel van dit alles?
De Bijbel heeft nog geen woord kunnen vertellen. En nu kunnen we duizenden boeken schrijven van dit ontstaan, door dit uitdijen en dan kunnen
we zien hoe de mens zichzelf in handen kreeg. Maar de Bijbel zegt niets.
U kunt reeds beginnen – heb ik u verleden ook gezegd – om vergelijkingen
te maken, en die zijn er. We kwamen hier. (bord) Het gevoelsleven van de
ruimte zal mij precies naar de plaats sturen waar die derde overgang was, de
vierde, de vijfde, de zesde, in de omgeving weer van Moeder Aarde en de zon.
Maar ik blijf niet stilstaan bij deze wetten. Dit is allemaal te verklaren – voelt
u? –: waardoor de eerste graad hier (bord), de tweede daar, de derde hier, de
vierde daar en de vijfde en zesde, dat is allemaal te verklaren. Naarmate de
zon kracht, de maan ontwikkeling kreeg, ontwaakte de ruimte. De aantrekkingskracht en het opbouwen van die astrale lichamen – u weet dat nog – dat
heeft betekenis en is onherroepelijk te ontleden en vast te stellen en dat krijgt
ook de wetenschap later, want dat is van universele betekenis. Want hierin –
dat voelt u zeker – krijgt u die uitdijing, het ontwaken te zien en te beleven.
Maar intussen komt er meer licht – ziet u? (bord) – dat zijn die sterren die u
waarneemt. Dat komt omdat die zon zich verdichtte, waren er meer lichamen
in die ruimte, van dit organisme, die tot ontwaking kwamen. We krijgen nu
nevelen te zien – ziet u? – we krijgen die afscheidingen, de dampkringen ontstaan; alles manifesteert zich en dijt uit. Eerst trekt het leven, het vader- en
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moederschap zich tot één persoonlijkheid op, trekt zich zo tezamen, het zuigt
zich in die zelfstandigheid en nu dijt het leven uit: het volgende stadium. Nu
krijgen we hier de overgangsplaneet (bord), heel in de verte daar, in het uiteindelijke stadium van dit heelal. Die punten (bord), die planeten, die ziet u
natuurlijk niet, die zijn veel kleiner, die zijn zomaar niet waar te nemen, dat
zijn stippen in vergelijking met de aarde, met die persoonlijkheid in het nu,
dat is allemaal nietig en klein vanaf de aarde. Maar wanneer u bij die bron
komt, dan leeft dit en dan heeft dit een eigen zelfstandigheid gekregen, een
eigen bewustzijn, een eigen voelen en denken dóór Moeder Natuur. Dit is de
Tweede Kosmische Graad (bord). De maan gaat door en dijt uit. Hierboven
zal nu het leven een bestaan krijgen. Maar nu ga ik u dít even verklaren. Hier
komen wij even buiten de planeet, de tweede graad; de tweede graad die gaf
ons reeds meer ontwaking, meer uitdijing, meer gevoel en het organisme
kreeg reeds landelijk gevoelsleven, de landelijke organen. Intussen, in die
tijd, in die eeuwen die er voorbijgingen, hebben de innerlijke organen zich
verruimd – voelt u? – het menselijke organisme komt tot stand. We zijn nog
dierlijke wezens, maar wij hebben in ons de eerste bron ontvangen, waardoor
de God van al het leven zichzelf heeft verstoffelijkt en nu zal vergeestelijken.
Dat wij spreken, dat de meesters spreken over: de mens is een godheid, dat
kunt ge nu reeds aanvaarden, want ge zijt uit die bron ontstaan.
En wanneer we dan de kerken in het nú – u voelt wel, dit is het eerste
stadium van de schepping – maar wanneer we aanstonds de kerken in het
nú waarin gij leeft, betreden, dan moet u duidelijk worden dat kerken aanstonds, dat de kerken voor het huidige en het toekomstige stadium, later
eigenlijk niets meer hebben te betekenen ten opzichte van uw eigen leven,
uw ziel, uw geest, uw persoonlijkheid, ten opzichte van uw godheid in u, die
gij tot die ontwaking voert omdat de macrokosmos aan dat leven, aan dat
uitdijen is begonnen; dat hebben wij beleefd.
Tussen Mars en de aarde liggen weer enkele kleine planeten verspreid, de
overgangen die ons verbinden: drie, vier, vijf en zes ... (bord). En nú krijgt
u de Derde Kosmische Graad – die zinkt weg, daar zo – en nu krijgt u de
Derde Kosmische Graad, die zich weer tot het menselijke bewustzijn moet
aantrekken, die zich vanzelf afstemt op dit ogenblik van bewustzijn en kan
het leven voor deze ruimte beginnen.
Wanneer u deze kosmologie voelt, dan moet het u duidelijk zijn dat dit
heelal niets anders is dan het voortstuwen van het eigen leven. De mens
– hier (bord) – geboren op de maan als een dier, als een vis, gaat verder
en krijgt ontwaking en krijgt beleving, krijgt bewustzijn. Er is een andere
planeet. Die planeten zuigen de mens als ziel en geest op. Wij beginnen telkens weer in het embryonale stadium, wij komen tot bewustzijn, het is het
76

vader- en moederschap, wij hebben die eenheid, het kind wordt in de moeder
geboren. Het is sterven, wedergeboren worden – ik heb u dat verklaard op de
maan – die wetten zijn er altijd en zullen er eeuwigdurend blijven. Aan deze
wetten is niets te veranderen, want het leven gaat voort. Dit zijn de goddelijke
fundamenten voor al uw stadia, die ge hebt te aanvaarden, te vergeestelijken
en zult verstoffelijken. Verstoffelijken zal zich dit universum en dat is nu het
uitdijende heelal, maar ook het uitdijende gevoelsleven voor de mens. Zover
kwamen wij verleden, nietwaar?
De aarde komt reeds tussen zon en maan te staan. We zullen de maan een
plaats geven, of u kunt de maan ook hier (bord) neerplaatsen, ziet u? Dan is
de zon ’s avonds weg, dat is dan de duisternis. U voelt wel, voor duizenden,
miljoenen wetten staan we. U zou vragen kunnen stellen, maar ik leg eerst de
fundamenten voor de macrokosmos, voor het uitdijende gevoelsleven van dit
organisme en later keren wij terug tot de mens en dan geef ik u de mogelijkheid om vragen te stellen.
Dit hier, dat gaat weg (bord). U krijgt hier ... Voelt u wel, de maan verandert, de maan beschrijft een eigen baan, de zon een eigen baan, de aarde
een eigen baan en nu krijgt u dat hier tussendoor ... Voelt u, u krijgt die
kringloop te beleven. Maar het gaat ons niet om de banen, het gaat ons om
de kringloop van de mens, het uiteindelijke stadium voor de mens, om het
uitdijen van de menselijke persoonlijkheid vast te stellen, eerst dan gaat ge
begrijpen dat ín de mens de goddelijke afstemming aanwezig is. Ik wil u toch
de mogelijkheid geven, even later – wellicht voelt u het dan beter – om enkele
vragen te stellen.
Maar houd dit nu voor ogen: dit is de aarde (bord). De mens heeft dóór de
ruimte de aarde bereikt. De aarde is nu – dat was een astrale bol – tot ontwikkeling gekomen door zon en maan. Ik zal de maan maar weer terug op de
plaats zetten, anders vergist u zich weer. Door zon en maan, ziet u? Het zegt
zelf al: naar beneden moet ik, anders kom ik in botsing met de aarde. Het wil
een eigen plaats. Als u zich op de ruimte instelt, dan behoeft u niet meer te
denken, want het gevoelsleven van de ruimte wijst precies voor de macrokosmos de plaats aan waar zo’n planeet is en staat. Nu kunt u nog duizenden en
miljoenen sterren om dit ganse gevaarte plaatsen en dan ziet u die ganse macrokosmos met de andere planeten; de bewuste en de onbewuste planeten.
Dat wil zeggen: bewust vader- en bewust moederschap. Indien u wilt, kunt
u mij aanstonds vragen stellen, wat dan eigenlijk dat onbewuste vader- en
moederschap voor de kosmos, voor de macrokosmos heeft te betekenen. De
mens bezit ook organen die geen vader- noch moederschap bezitten, en dat
is ook voor de ruimte een wet. Een levenswet, die vanzelf tot ontwikkeling
kwam, omdat die lichamen in de eerste ogenblikken voor de macrokosmos
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geen uitstralend gevoelsleven van zon en maan hebben ontvangen. Weet u
dat nog? Dan zijn we klaar.
De mens nu, de eerste mensen nu die ook voor de aarde in het embryonale leven moesten beginnen, hadden nu een universele weg afgelegd. Ik
volg nu de eerste mensen, daar ben ik gebleven. En toch, toen de mens daar
aankwam op aarde, de aarde reeds in bezit kreeg, uit de wateren kwam ...
Moeder Aarde bracht meer gevoel, meer bewustzijn. Wij zien dat aan de eerste planeten voor zon en maan, het uiteindelijke stadium voor de maan is het
visstadium; de eerste overgang is een kleinigheid méér bewustzijn, wij liggen
nog even op het land en dan moeten we sterven, meer bewustzijn is er niet.
Dáár richt de mens zich op (bord), híér gaat de mens weer verder. Daar hebben we bijna het landelijk – voelt u? – het gehele landelijke leven bereikt en
op de Tweede Kosmische Graad hebben wij ons opgericht; de mens wandelt
in de bossen, de mens is behaard en ziet er waarlijk uit als een dier, als de
aapmens; waardoor Darwin zich heeft vergist. Verveel ik u nog niet?
(Zaal:) ‘Nee.’
Dank u.
Wanneer het over de schepping gaat, dan zegt de mens: ‘Wat kan mij dat
schelen, ik zal het aanstonds wel zien.’ Maar er zijn – Gode gedankt – mensen
tot ontwaking gekomen. Want indien Gene Zijde niet had gewerkt, wat was
er terechtgekomen van uw maatschappij? Wat zoudt ge dan nog bezitten? U
had geen steden, u had geen licht, u leefde dan nog in de maatschappij (het
oerwoud). U moet er toch ééns aan beginnen, want dit is úw schepping, die
is niet van de ruimte, dat bent ú, dat is de mens. Want dit alles is hoofdzakelijk voor de mens geschapen. Dit is uw universeel, macrokosmisch uitdijen.
Die planeten en zonnen ... ja, de mens kijkt omhoog, de mens ziet de zon,
maar u spreekt niet met die zon. De mens kijkt in de nacht naar de maan –
de maan is machtig mooi – naar zon, maan en sterren, de mens bedicht dit
alles, dan is hij bezig zijn ik, zijn universeel, macrokosmisch ik te beleven.
Hij maakt een gedicht, hij maakt kunst en muziek. Wagner en Beethoven
hebben het gekund. Bach volgde weer het geloof, de inspiratie, de Christus,
de liefde, ziet u? Wagner was verbonden met de schepping. Er zijn composities van Wagner die de mens nu nog niet begrijpt, maar waardoor hij de
schepping heeft willen beleven. Strawinsky ook, bijvoorbeeld. Die mensen
voelden die schepping, wilden die schepping beleven en dijden uit; en lieten
die schepping manifesteren door hun kunst.
Maar dit alles waarnaar gij kijkt, dat bent u zelf, dat is úw bezit. Hebt u
daar al eens van gehoord? Hebt u daarover horen spreken? Die macrokosmos,
dat is ín u, dat is uw hart, uw bloedsomloop, dat is de mens, dat is het uitdijende, universele huis door uw God geschapen. God spreekt immers van een
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huis: in Mijn huis zijn vele woningen ... Nu, kijk eens? Dat zijn de woningen
van God, voor elk insect is er plaats.
U hebt uw dak, u hebt uw gevoel, u hebt uw afsluiting, uw dampkring,
uw gevoelsleven. De macrokosmos is niet vreemd voor u. Dat uitdijen, wanneer een geleerde spreekt over het uitdijende heelal, dat is uw ziel, uw geest,
uw persoonlijkheid. Elke karaktertrek vinden wij terug en zien wij terug ten
opzichte van de kosmos. En die karaktertrek die heeft een fundament, die
heeft liefde, of haat, of disharmonie. Dat is in de schepping niet ontstaan, dat
is daar niet geschapen, maar de mens kan zich nu dit eigen maken. En dat
ging allemaal vanzelf, de mens behoefde daar niets voor te doen. Is u dat duidelijk? U behoeft er niet voor te bidden, want hier kúnt u niet voor bidden.
Straks staan wij ook voor deze feiten. U voelt wel wat er uit de macrokosmos,
uit de schepping is te halen, waarvoor wij staan. Hoe wilt u nu bebidden dat
ge van de aarde naar een hogere planeet komt? Nietwaar, u wilt nu verder.
Die eerste mensen die moesten verder. Die eerste mensen die hun kringloop hadden volbracht; die hadden uiteindelijk hun kringloop volbracht. Dat
is de aarde nu (bord), de zon wordt kleiner – we zullen dat kleiner maken.
De mens moet verder, de mens kán ook verder. En omdat de mens, omdat
God harmonie is – voelt u dit? – omdat hier in die ruimte harmonie leeft,
móét de mens verder.
En nu is er een tijd gekomen ... Ik spring natuurlijk miljoenen tijdperken verder. Ik kan niet stil blijven staan hier op de maan, want alleen over
de maan zouden we een tweehonderd-, een driehonderdtal lezingen moeten
geven om dat alles te verklaren, en is mogelijk. En het was ook meer, en het
was ook beter, maar wij hebben er geen tijd voor, ons leven is te kort, uw
leven is te kort. We kunnen slechts ogenblikken praten, spreken tot elkaar,
de ontledingen geven en dan is uw leven al voorbij, dat van André en van de
hele mensheid. Maar hier kunt u het indien u dat astraal, geestelijk beleeft,
dat krijgt u ook achter de kist en wanneer u dat bewustzijn hebt, dan gaat u
vanzelfsprekend terug naar de maan en dan zult ge die stadia in u opnemen.
En eerst dan raakt gij het bezit aan van uw godheid, dan ziet ge waardoor
een embryonaal (leven) een bewustzijn heeft ontvangen en die fundamenten
voor uzelf, de persoonlijkheid heeft gelegd.
Het ging allemaal vanzelf en dan zult ge ook aanstonds zien dat ook het
huidige stadium vanzelf gaat. En dat er geen kerken en dat er eigenlijk geen
Bijbel en geen Christus – waarheen gaan we nu? – nodig waren om die schepping die evolutie, dat uitdijen te schenken, ook al kwam Christus, ook al gaf
Hij de mens Zijn Al, Zijn weten, Zijn bewustzijn. U voelt wel, Christus gáf
u dat Al, maar u moet alles zelf voor uw innerlijk leven, uw vader- en moederschap verdienen. Is dat niet zo? U kunt dat niet bebidden, u kunt er geen
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kaarsen voor laten branden, de reine schepping is u als mens geschonken. Gíj
vertegenwoordigt die ruimte, dit universum en dat moet ik u nu bewijzen,
zodat gij uw minderwaardigheidscomplexen verliest.
U bent universeel diep, schreeuwen wij tot uw leven. Maar wat voelt u
ervan? Wat is het geluk dat ge beleven kunt indien ge weet: dit alles behoort
mij toe, er is geen dood, geen ‘kist’, u gaat niet dood. Ziekten? Natuurlijk.
Narigheden? U hebt ze zelf geschapen. Dat is de disharmonie die wij tot
stand hebben gebracht. Wij hebben die harmonische wetten van God bezoedeld, verknoeid, wij zijn aan de afbraak begonnen; dat moet u aanvaarden. Maar daarnaast staat uw universeel fundament, uw gebouw, uw tempel,
want die macrokosmos dat is uw tempel, het is geen klein huis van stenen.
Die planeten, zonnen en sterren, nacht en licht, dat leeft in u. Is dat wat?
Indien u dat niet gelukkig kan maken, dan zijt ge nog een onbewuste en dan
zult ge ook nog niet beginnen. Dan kunt ge de vreugde nu nog niet beleven
van uw uitdijingsgevoel.
Ja straks, als we zover zijn, in die enkele minuten en we vragen elkaar:
‘Wat hebt u daarvan?’ Dijt u uit voor uw gevoelens, voor uw karakter, voor
uw taak tot de mens, tot uw vader, tot uw moeder, tot uw kind? Of haat u,
moet u dit niet? Is dit het grootste ongeluk dat ge hebt kunnen beleven, om
u af te stemmen op de metafysische leer, op de ruimte? Wat kan u die ruimte
schelen? Maar u staat stil, u staat op een dood punt, u krijgt geen ontwaking,
geen bezieling, geen bewustzijn. Uw persoonlijkheid die wandelt één weg
en die weg die gaat regelrecht door een stad, maar voert u door de straten,
hetgeen dat ge zelf hebt opgebouwd. En daarboven, waar de bezieling voor
uw leven leeft, dat smoort ge.
De eerste mensen, mijn kinderen, mijn zusters en broeders, die de kringloop der aarde dus als mens hadden volbracht – dat zijn de prehistorische
tijdperken – die moesten en kwamen in een ruimte, die moesten de aarde
verlaten. Nu was de ruimte en was het hiernamaals nog geen bewustzijn,
want ze leefden in duisternis, er was geen licht, de zon was weg, u hebt dat
gelezen in het boek ‘De volkeren der aarde’. Ik kan er dus op doorgaan,
nietwaar? Ik neem aan dat gij allen ‘De volkeren der aarde’ hebt gelezen, gij
begrijpt nu hoe die eerste mensen zich vrij hebben kunnen maken van de
aarde. Het vader- en moederschap voert de mens vanzelf naar uitdijen.
En nu wil ik even stilstaan bij dit ogenblik, een fundament leggen voor uw
leven, voor úw universiteit. De mens die nu geen vader noch moeder wil zijn
... Ik heb verleden gezegd: ga nu eens even naar de katholieke kerk. Telkens
– voelt u wel? – komen wij op die kerk terug. Nee, die kerk zegt ons niets,
maar de mens die kuis wil zijn, rein wil zijn, de mens die voor geestelijke en
voor een godheid speelt en zijn vader- en moederschap, zijn verruiming, zijn
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uitdijing, zijn evolutie nu smoort – voelt u? – daar, die mens willen wij tot
de ontwaking voeren, om u het beeld te laten zien hoe nonchalant de mens
zijn goddelijke wetten, zijn fundamenten verkracht en afbreekt. Is dat duidelijk? Word u nu maar een nonnetje, gaat u maar dag en nacht bidden en
leg u maar neer en: Onze-Lieve-Heer en geef me dit en geef me dat. Volg die
levens nu eens. Ze behangen zich met mooie gewaden en hebben een dogma
opgebouwd, ze hebben zich met franjes omhangen, maar in die ziel is het
leeg. Die persoonlijkheid is uitgeschakeld van de schepping, die hebben geen
ruimte meer, ze hebben nu Onze-Lieve-Heer, Christus. Maar dat is de bedoeling toch niet? Ze hebben geen wedergeboorte meer? Jazeker, nu komen
wij reeds voor de disharmonie te staan van de menselijke persoonlijkheid.
De harmonische wetten van God die waren machtig, die voerden ons tot die
evolutie, tot de geboorte, het wedergeboren en het sterven, het uitleven van
dat organisme, voelt u? De dood is niets anders nu dan het beleven van een
tijd, die organen. En dan doet u niets anders dan het licht van de ruimte in
u op te nemen, u behoeft niet aan kunst te doen noch aan wetenschappen.
Vader- en moederschap – stellen we thans voor uw leven vast – is het aller-,
allerheiligste, is het contact met de macrokosmos, want dit is God, dit is de
Almoeder, dit is de Alvader. Vader- en moederschap zijn de essentiële fundamenten die gij voor uw leven hebt te leggen, hebt te beleven, wilt gij voor uw
ruimte, uw uitdijing, ontwaking, bewustwording, wilt ge daarvoor de bron
in u opnemen; en die te bevoelen, te bedenken, met die bron een wandeling
te maken door die macrokosmos. Want achter de kist is er leven, is er voortgang, is de mens precies hetzelfde zoals de mens in de stof denkt en voelt.
De eerste mensen – hebt u gelezen – die hun kringloop voor de aarde hadden volbracht, en op dit punt waren we gekomen, die vroegen zich af: ‘Waar
is de zon?’ Ja, natuurlijk, waar is nu de zon? Ze kwamen in diezelfde verlangens terug om één te zijn, man en vrouw leefden zich uit, maar er komt geen
eind, er komt geen geboorte. Ze schreeuwden: ‘Waar is de zon? Waar is het
licht?’ En langzaamaan – u hebt dat gelezen in ‘De volkeren der Aarde’, ook
in ‘Het Ontstaan van het Heelal’ – trokken zij doordat zij gingen denken,
voelt u ...? Nu kunt u alreeds weer, kan ik alweer stil blijven staan. Wanneer krijgt de mens bezieling? Wanneer ontwaakt u? Wanneer dijt u uit? Die
mensen gingen zoeken. U zoekt ook. We hebben eerbied voor de mens die
bezig is en zichzelf kan beslaan, kan bestormen en zegt: ‘Ik moet er komen.’
Dat heeft ook André moeten doen. Die eerste mensen daar gingen zoeken,
eenvoudig zoeken naar het licht dat verdwenen was. Ze leefden, ze bevoelden
en betastten zich: ‘Wat voelt gij?’ Er was nog geen taal, ze bromden maar iets.
Ze beleefden zichzelf als het dier in het oerwoud, want geen taal – de aarde
was in die tijd (on)bewust – die mensen hadden helemaal niets, die mensen
81

hadden alleen hun gevoel. En daardoor kunt ge alweer beleven het uitdijen
van uw gevoelsleven, dat talen, kunst, wetenschappen ... u kunt technische
wonderen beleven, maar daar hebt u aan Gene Zijde niets aan. U kunt uw
maatschappij, u kunt pret, levensvreugde aanvaarden en beleven en ondergaan; uw gevoelsleven dijt uit en zegt alles. Nu vraagt de mens, de psycholoog: ‘Hoe kom ik tot kunst? Hoe kom ik tot bewustzijn?’
Die eerste mensen daar op de aarde die vrij waren gekomen van het organisme – ja, ik moet u erbij vertellen, er zijn reeds disharmonische toestanden
ontstaan – die begonnen in elk geval te zoeken. Want hier op Mars reeds
(bord), daar, en op de voorlaatste levensgraad zag de mens dat er andere
levens bij hen waren. Ik moet alweer terug, want ik raak iets aan, om een
nieuw fundament te leggen, want de Bijbel die spreekt over een paradijsachtig gevoelsleven; mijn vrienden, dat paradijs-ogenblik bestond eens op aarde,
maar op Mars ook. Want de mens had nog geen gevoel ten opzichte van het
andere leven, hij had het bewustzijn nog niet dat dat dier hem iets zou doen.
En nu is er een tijd geweest dat al het leven in de natuur – met de mens als
hoogst bewust leven – waarlijk in harmonie heeft geleefd. En toen de mens
het bewustzijn kreeg dat dat een ander leven zou zijn, duwde hij dat leven
van zich af en later heeft hij dat leven gesmoord. Dat is dus de eerste dood,
de eerste dood.
De wonderbaarlijke fundamenten – die ge voor uzelf gaat leggen op onze
wandeling door de ruimte, over een planeet – waaraan wij ons kunnen oriënteren, zijn de ontzagwekkende, harmonische levensproblemen die wij zien.
Wij zien nog steeds – die wandeling hebben wij beleefd, die reis, meester
Alcar, André en ik – wij hebben nog steeds gezien dat er mensen zijn die
baren, maar wij hebben nog maar steeds twee kindertjes bij die mensen kunnen zien. Vindt u dat niet wonderlijk? We hebben op de maan beleefd dat
de mens maar twee ... dat de mens zich zou afscheiden, ziet u? De mens zich
zou afscheiden en voor dat leven en voor dat andere leven zou scheppen en
baren; en dáár, door die eerste cellen kwamen er twee vonken. Twee vonken.
Dus de mens zou eigenlijk maar – nu moet u die chaos eens zien waarin u
leeft – de mens zou eigenlijk maar voor ál de ruimten van God twee kinderen
baren, één voor u en één voor de vader. Want die twee kinderen zouden u
terugtrekken, aantrekken en dat is het voortplantingsproces.
U beschermde dus uw eigen levensgraad, uw voortzetting, uw wedergeboorte. Dus de mens heeft niet alleen God en ruimte en uitdijing gekregen,
maar u hebt ook de wedergeboorte, omdat ge baart. En doet u het nu maar
niet ... ziet u? Ziet u de val, ziet u die stilstand, die grote diepe kuil die de
katholieke kerk voor de geestelijken en die kindjes heeft gelegd? Is dat niet
vreselijk dat ge denkt een godheid te beleven, dat ge denkt kuis te zijn, maar
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ge voert uzelf van de wal in een universele sloot? Is het niet vreselijk? Vindt
ge dat niet vreselijk? Dat is het ontzagwekkendste, armoedigste wat wij in de
kosmos hebben leren kennen.
De katholieke kerk wil verruiming, wil liefde. Wij breken de katholieke
kerk niet af, er moest en er zou een geloof komen. De mens begint te bidden,
de mens die alreeds kán bidden is machtig, prachtig – nietwaar? – is heel iets
anders dan de mens die geen geloof, geen God, geen Christus moet. De mens
moet beginnen om eens zijn hoofd te kunnen buigen voor dit alles. En wat
doet nu de kerk? De kerk maakt het kind nog heiliger, nog dieper brengt de
kerk het leven tot Christus en nu maakt het kind van de kerk zich los van
de schepping; dat de bedoeling niet is. En nu is het geen uitdijen meer, geen
evolutie meer, men staat nu op een dood punt. Men beleeft alleen godsdienst:
franjes, gepraat, geprevel, afsluiten, meditatie. Maar u komt door meditatie
niet verder. U kunt waarlijk mediteren en denken, dat zal ik u aantonen,
want u móét mediteren – dat is het bedenken van de wet, het bedenken, het
bevoelen, het bezielen van de levenswet – maar u zult ook daadwerkelijk uw
schepping in handen houden en beleven; en baren en scheppen.
En nu zien wij op die eerste planeten reeds, dicht in de buurt van Mars, op
die overgangen, dat de mens nog maar steeds twee kinderen heeft gebaard.
En nu zult u zeggen: waar ligt nu de weg, waar is de mens aan die disharmonie begonnen? In die machtige ruimte, in dat universum dat oneindig
is. Daarin, mijn vrienden, op een morgen of op een dag, op een uur – ziet
u – plotseling, ziedaar eens, wij volgen die graad, u loopt met uw kindertjes
daar in de bossen: en daar heeft een moeder drie kinderen, daar begint de
disharmonie. Drie kinderen, dat kan niet voor God, want u behoeft slechts
twee kinderen te baren, drie kinderen is disharmonie. Wat is er gebeurd met
deze mensen? Zij of hij hebben één mens vermoord en zullen nu voor zichzelf
die wetten in harmonie moeten brengen. En wat gebeurt er nu? Er is één ziel
voor die levens te veel in de ruimte, of in de harmonie van God is er geen ziel
aan te trekken, want die ziel leeft reeds naast u en zijn kinderen; en nu komt
er nog een kind. Die mensen beseffen dat niet. In deze maatschappij waarin
u leeft, nu uw psychologie zo groot is, nu gij van een mens een psycholoog
hebt gemaakt, baart de moeder veertien, vijftien, zestien en twintig kinderen.
Maar de psycholoog, de geleerde zegt: ‘Ik weet het niet.’ Integendeel, men
noemt dat een konijnenhol. De mens die die woorden spreekt, staat straks,
later, voor zijn eigen ontwikkeling en wellicht baart die mens er dan vierentwintig of vijfendertig. Spreek nooit over een konijnenhol wanneer ge die
arme moeders ziet met een tien-, twintigtal kinderen, zestien, acht, negen,
tien, twaalf, want het kan zijn dat zij uw karma heeft goedgemaakt! Het
kan zijn dat zíj het is, die voor dat nonnetje, uw moederschap, juist die ziel
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aangetrokken heeft, of gij zoudt met al de anderen die aan de afbraak zijn
begonnen uw eigen levensgraad hebben gesmoord. Ja, u ziet nu een andere
maatschappij, een ander leven, een ander bewustzijn, uw leven dijt uit. En
daar zien we reeds nog in de ruimte, nu de mens nog een dierlijk wezen is,
zien we daar drie kinderen en zegt meester Alcar: ‘Hier hebt ge de eerste
afbraak.’
Wij gaan verder. Wij hebben Mars beleefd, wij hebben de bijplaneten beleefd, wij kwamen in het beginstadium van de aarde. Die mensen hadden
ook nog drie kinderen, maar het waren er geen vier en geen vijf, dus de
afbraak, de disharmonie was niet zó ontzagwekkend. En nu stellen we vast:
naarmate de mens meer bewustzijn kreeg, sloeg de mens meer levens neer, hij
moordde meer. Want één mens in uw maatschappij is nu in staat – dat hebt
u met Adolf Hitler gezien en andere heersers – om miljoenen kinderen het
leven te ontnemen. En dat zijn nu ... Nu wachten er miljoenen levens op een
organisme. Hoe kan Adolf Hitler het alleen tot stand brengen, tot de harmonie voor God terugvoeren, tot zijn eigen uitdijing? U voelt wel: u staat stil.
Maar God zei, of de Albron zei: vermenigvuldig u ...
‘En waarachtig’, zegt de wet, de levenswet voor het vader- en moederschap,
‘kijk daar: de mens heeft zichzelf verruimd, ook voor het vader- en moederschap.’ De mens trekt nu meer zielen aan, omdat de mens de goddelijke
harmonie heeft verstoord door de moord, omdat de moord de mens te vroeg
uit die uitdijing slaat, uit dat organisme – voelt u? – dat is niet uitgeleefd.
De planeten dijden zich rustig in vrede en in harmonie uit. De cel daar in
die wateren werd niet vernietigd, want het leven had niet het gevoel om het
leven op te eten, dat was er niet. Maar naarmate de mens – voelt u, nu wordt
het gevaarlijk – naarmate de mens bewustzijn kreeg, hij uitdijde, dat ook in
het heelal gebeurde – die wandeling die wij hier hebben gemaakt van planeet
tot planeet, zegt u dat niets? – dat is het uitdijen van de stof, het uitdijen van
uw gevoelsleven, maar bovendien het uitdijen voor vader- en moederschap.
Begrijpt u dit? Had de mens nu geen fouten gemaakt ... Nu kunt u wel zeggen: waarom heeft God de mens niet ineens volmaakt geschapen?
Wat was er dan aan? Wat zou er dan gebeurd zijn indien God de mens
ineens volmaakt had geschapen, zoals de Bijbel dat zegt, de katholieke kerk
en het protestantisme dat wil?
God nam een rib uit Adam, eerst kwam Adam en toen kwam Eva en
daar zaten twee mensen op die grote aarde, twee kinderen van God, voelt u?
Anders is er niet. Voelt u die armoede, dat lege, nietszeggende begin van de
Bijbel?
Is het dan zo afschrikwekkend wanneer u de wetten van God naar de
aarde brengt, dat de geleerde moet schrikken? Want hij heeft niets meer,
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uw dominee heeft niets meer. Hij kan zeker uw verhaal, het Bijbelse verhaal
ontleden, hij kan kijken hoe Mozes is geboren, maar toen was de schepping
reeds mil- en biljoenen tijdperken oud. Voelt u? We kunnen stil blijven staan,
de kerk ontleden, uzelf ontleden.
Waarom – voor het huidige stadium – heeft de mens tien, twaalf kinderen te beleven? U bent, wij zijn als mens aan disharmonie begonnen, maar
dat neemt niet weg, u kunt goedmaken. En door het vader- en moederschap komt ge weer van uw moord af, voelt u? Dus er is geen verdoemdheid, geen duisternis waar vuur brandt. Sinds wij de eerste planeten hebben
beleefd, sinds zon en maan begonnen, hebben wij van verdoemdheid niets
gezien; en die is er nog niet. Alleen gij zult meer baren en scheppen. Het is
eigenlijk niet zo erg dat God, dat de mens zich straft, nietwaar? Maar is het
niet eenvoudig, u krijgt tien, twaalf kindertjes, moeders, en u komt weer in
harmonie. U schenkt die ziel maar weer een nieuw leven. Ja, wanneer ik u
de waarheid en de werkelijkheid zou vertellen ... maar daarachter krijgt u
een ander beeld, dat krijgt u op de volgende lezingen, wanneer we die sferen waarlijk bereiken – voelt u? – wanneer we de sferen van licht betreden,
dan krijgt u innerlijk bezit, dan krijgt u geestelijk gevoel en bewustzijn, dan
denkt u er wel anders over. Want eigenlijk, uiteindelijk, God straft niet, u
moet alleen naar de aarde terug. U hebt gemoord, u hebt duizenden mensen
vermoord en u ligt daar als een kwal aan het strand; ook verschrikkelijk. U
kunt de hellestank beleven. U schreef, wij schrijven ook van de ontzagwekkende duisternis in de hellen, in die onbewuste werelden, maar dat is nog
niet zó erg indien ge voelt dat ge op aarde weer kunt leven, dat ge opnieuw
op aarde geboren wordt, goedmaakt door uw moederschap. U wordt vanzelf
weer moeder, u krijgt het organisme. U wordt man en vrouw. De ziel daalt
nu in het organisme. Maar u voelt wel, dat nu gij op een ogenblik komt,
wanneer u uw leven uitdijt, wanneer het innerlijk leven tot bewustwording
komt, dan voelt gij wel dat de ziel die dat bewustzijn bezit, het scheppende
organisme vervloekt. Dat is zevenduizend jaar stilstand. U gelooft toch zeker
wel dat u wanneer u vanuit het mannelijke naar het moederlijke gaat, dat dat
niet in vijftien jaar kan geschieden? Dat zijn tijdperken. Tijdperken hebt u
nodig om vanuit het vaderschap het moederschap te beleven. En wanneer u
in de macrokosmos waarneemt hoe dat moederschap zich heeft ontwikkeld
en uitdijde en zichzelf tot bezieling bracht, dan kunt ge ook aanvaarden dat
een mens dat machtige, universele één-zijn voor God, voor de Albron, voor
de Almoeder bezit.
Als u wist, moeders, hoe ontzagwekkend het moederlijke organisme is,
dan kunt ge zeer zeker, van een ingewijde, een kosmisch bewuste, aanvaarden dat zij zich neersmakken aan de voeten – ook al is dit moederschap, de
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persoonlijkheid ontzagwekkend slecht en verdierlijkt – maar dat de kosmisch
bewuste zich neerlegt aan de voeten van deze universele goddelijke Godin,
want de moeder is een Godin. Ja, maar wanneer de moeder ... Nee, ik zeg het
niet. Wanneer de moeder zegt: ‘Wat kan mij dat schelen?’ en wanneer een
moeder zich neergooit in de straten van de stad, dan blijft de moeder voor
God en de ruimte een Godin; eens zal ze ontwaken. Voelt u het wonder van
het moederschap? De geleerde zegt: ‘Het wonder: er wordt maar steeds weer
een kind geboren en het kind begint te schreeuwen en ontwaakt.’ Maar dat
de moeder God is, een Godin is van deze ruimte; en dat de vader, de man
die nu het scheppende organisme bezit, tijdperken te beleven heeft, moet
bewachten, dat hij tijdperken op een dood punt staat ... Daarom is die man
de moeder voor de scheppende krachten voor kunst, de muziek en alles wat
u hebt – daar kan een moeder niet aan doen, voelt u wel? – daarom is die
man de moeder daarin voor; maar het heeft geen betekenis, het zegt niets.
De moeder, die kan baren en scheppen, vóór God, voelt u?
Wanneer de meesters eindelijk de wereld aan de voeten hebben liggen,
wanneer de mensheid aan de voeten ligt van de meesters en heel de wereld
heeft te luisteren, dan zal de scheppende kracht moeten beginnen om het
moederschap te dienen, want dat is álles; indien de moeder zich natuurlijk
niet vergeet.
Ik heb u mooie beelden gegeven verleden jaar door de lezingen, want ik
zei op een morgen – weet u dat nog, wereld, mensheid? (klopt op de microfoon) – God gaf u een mond om te eten en te drinken, maar niet om kwaad
te vertellen. God gaf u een mond om te eten en te drinken, maar niet om
te roddelen noch te bezoedelen noch te kletsen – God gaf u het uitdijende
heelal – maar doe er iets anders mee.
Kijk nu maar eens naar de maatschappij. Moeders, hoe zijt ge? Ja, door uw
baring, uw afstemming op God, dijt de maatschappij uit, gaat de maatschappij evolueren. De mensheid staat op een dood punt, de mensheid heeft geen
voortgang meer; dat hebben de eerste mensen ook moeten aanvaarden. Maar
de moeder geeft de maatschappij bezieling, nietwaar?
De mensheid is niet uit te roeien. Gode zij gedankt? Nee, dat Gode zij gedankt leeft in u, want u doet het toch zelf. Er komt nieuw leven, nieuwe evolutie. Maar, maar, maar wij hebben ons als vader en moeder uit de goddelijke
harmonie getimmerd, getimmerd. Niet geslagen, maar echt getimmerd. Wij
verbraken daar het leven. Wij konden niet uitstaan dat er nog meer leven in
onze omgeving was en zeiden: ‘Ga weg!’ En toen begonnen wij aan moord.
En daardoor zegt meester Alcar: ‘Kijk, wij kunnen nu zien, wie van deze
twee die moord heeft begaan.’ Want is het niet waar, vraagt ge niet voor uw
eigen stadium: ‘Wie heeft dit kind aangetrokken?’ Wie heeft met de ziel te
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maken die nu in de moeder aanwezig is, de vader of de moeder? Waarom lijkt
dat kind zo op de moeder? Waarom lijkt dat kind zo op de vader? Vader, gij
hangt daardoor uw naamkaartje voor God aan uw wand. Zij wandelt naast
u; het kan goed zijn, het kan mooi zijn, maar het kan ook uw karma zijn, ziet
u? Gíj hebt in een vorig leven disharmonie geschapen en nu kunt u precies
zien aan het gelaat van uw kind, wie dat kind heeft aangetrokken. U behoeft
niet aan de kosmos, aan uw God en de Christus en de helderziende te vragen:
‘Wie heeft dat kind aangetrokken?’ Kijk maar naar het snuitje en u weet het.
Maar dan staat ge ook voor uw afbraak, of wellicht voor uw ontvangen, want
ge leeft nu in een tijd van bewustzijn, zó is uw leven, uw persoonlijkheid
uitgedijd dat ge nu reeds kunt ontvangen. Weet u dat niet? Als een vader en
moeder zich bedrinken en een kind van vijf jaar zegt tegen de vader en de
moeder: ‘Waarom gaat ge altijd naar café’s en kroegen om uzelf te bedrinken? Wat hebt u daaraan?’ en het kind van zes en zeven later de ouders tot het
normale voert, dan kríjgt u iets – ziet u? – dan is dat een goddelijk geschenk.
Ook wanneer u de maatschappij beleeft en u krijgt van de mens een hoger
voelen en denken. U betaalt er niets voor, u hebt er geen ontzag voor, de
maatschappij heeft er geen ontzag voor, voor voelen en denken.
Maar dit wat u van God en de ruimte krijgt, is niet te betalen, nog niet met
stof, dat is alleen maar te betalen met uw hartelijkheid, uw welwillendheid,
uw gevoelsleven. En dan nog zegt het de ingewijde voor de tempels, astrale
wereld en de macrokosmos: ‘Leg dat aan de voeten van Hem, die voor mij op
aarde kwam en werd geslagen.’ Wij willen dat immers niet. Wilt u ook niet.
Wil de moeder bedankt zijn voor het kind dat ze heeft gebaard? Wil ze niet.
En dan krijgt ge uw welwillende, voelende, waarlijke kus, de menselijke kus,
de universele kus, de kus uit de macrokosmos. Niet een die op de Bijbel staat
en verdoemt, maar uw universele kus, het éénzijn van man en vrouw voor de
schepping, voor dit uitdijende heelal in u.
Kon ik maar doorgaan, maar ik moet verder, de aarde roept me terug. De
eerste mensen daar die zeggen: ‘Waar blijft u nu?’ ziet u? Ja, kinderen, hier
ben ik. Hier ben ik. Zij gingen vragen en zoeken – zei ik – zij hadden geen
zon meer. En dóór dit zoeken, zoeken – voelt u? U vraagt om bezieling – zei
ik u – u weet niet wat bezieling is; dat hebben wij beleefd. Ze gingen zoeken,
naar wat? Naar de zon. En waartoe behoort de zon? Tot de aarde. En toen
kwamen zij vanzelf, door hun zoeken waaiden zij in die richting. Nu kan ik
hier nog stil blijven staan en nu kan ik u het ogenblik verstoffelijken en desnoods vergeestelijken toen de Albron begon aan dat uitdijen – voelt u? – dat
ontwaken, het uitstromen van de nevelen. Elk ogenblik is weer terug te zien
bij het begin van de schepping. Maar die mensen gingen zoeken, ze gingen
zich afvragen: ‘Waar is de zon? Waar is het licht? Wat is er gebeurd?’ Ja, ik
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was niet goed; dat besef hadden ze niet eens. Ik was ziek; dat voelden ze niet
eens. Er is iets veranderd, het licht is weg. En omdat ze gingen zoeken, kwamen ze weer op aarde en toen zagen ze de mens, ze leefden in die aura. ‘Mijn
God’, konden ze niet zeggen. ‘Mijn hemel, de ruimte, meester’, hadden ze
niet. Ze wisten dat het hun soort was. Dat waren dieren, ze hadden dierlijk
gevoel en zagen hun vrouwtjes en hun mannetjes. Ze waren daar, ze leefden
daar en kwamen tot eenheid. Toen ontstond de eerste ... Ze kwamen tot éénzijn. De mens op aarde trok de moeder, de moeder daalde in de moeder, in
de eigen levensgraad – ziet u? – niet in die lagere. Er zijn zes verschillende levensgraden ontstaan, heb ik u verteld. Wat we hier in de kosmos waarnemen
dat beleefde de mens ook in eigen stadium. We gaan zes verschillende levensgraden beleven – zeven – we gaan door het menselijke organisme naar het
blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) en dat is ook voor
de ziel. U hebt dat gelezen in ‘Het ontstaan van het heelal’, u hebt dat gelezen
in ‘De Volkeren der Aarde’ en vooral ook ‘Geestelijke Gaven’. Toen waren ze
één, op aarde is nu de hoogste graad bezeten door de astrale persoonlijkheid,
nietwaar? De lagere zijn niet te bereiken, want die lagere kunnen niet bereikt
worden. Waarom niet?
(Iemand geeft antwoord.)
Dat is het: hetzelfde gevoel. Hebt u geen één-zijn, komt er ook geen verbinding. Wat is het één-zijn van een violist nu met de toon, de klank van het
timbre die de componist voor hem heeft vastgelegd? Wat is dat? Het één-zijn
van de klank, dat is de virtuoos. En dat is voor alles in de ruimte.
Nu krijgen wij te zien – ik geef u nu dat beeld – dat de mens, de hoogste
graad, bezeten is door de astrale persoonlijkheid en die leeft weer op aarde.
Maar nu heeft de mens geen bewustzijn. Nu zal ik u laten zien – we zullen
die fundamenten leggen, nu kunt u dat beleven – het uitdijen van bewustzijn
wordt gevaarlijk. Waarom? Het is niet gevaarlijk als de mens maar dóórdenkt. Waarom moet een kind van de aarde godsdienstwaanzinnig zijn, ziet
u? Kunt u hier gek van worden? Bestáát niet, indien het u te zwaar wordt,
loopt u vanzelf wel weg.
Maar die mensen leven in de aardse persoonlijkheid, die man en vrouw, en
zijn één. Van ziekelijke krankzinnigheid ... krankzinnigheid – dat woord, dat
behoort tot uw tijd – dat is daar niet en toch is die mens daar bezeten. Hij
is weer één met het astrale ik, de mens die op de aarde heeft geleefd en zijn
kringloop heeft volbracht.
Nu sta ik – ik bereik dit niet meer vanmorgen – nu sta ik voor een lange
weg, die we tezamen zullen beleven, waardoor we onze wandeling ook in de
maatschappij kunnen volgen en dat uitdijen nu – wat de macrokosmos heeft
beleefd, nietwaar, dat heb ik u toch verteld, dat wilde ik u geven, en we berei88

ken het weer niet – waardoor de mens zijn eerste, geestelijke, reine, harmonische gedachte voor de geestelijke, astrale persoonlijkheid terugziet. Hoe zijn
de sferen van licht ontstaan? Want die wandeling moeten wij maken. Want
wanneer ge deze lezingen goed in u opneemt, dan is er voor u niets meer van
de macrokosmos noch van de Bijbel noch voor de psychologie, dan kent gij
u volkomen, dan beleeft ge u volkomen zélf, dat is uw bezit. Het uitdijende
heelal leeft in de mens.
Wij hebben de kringloop der aarde volbracht. Wij zijn alweer terug op de
aarde gekomen, wij zijn terug in de mens, in de moeder. Man en vrouw leven
zich uit en gaan verkennen, ze eten, ze drinken, ze kijken mét die moeders
door de ogen, ze zien de zon weer. Vroeg of laat komt er weer: ‘Wat is dat
nu eigenlijk? Wij leven’, nu krijgt u het verschil, ‘wij leven hier. Als ik me
vrijmaak, ik ga ...’ Hij loopt er zomaar uit weg. Hij kan zich zo losmaken
van die vrouw, die man, de astrale persoonlijkheid. Hij gaat eruit en denkt,
hij komt, na tijdperken natuurlijk, na eeuwen komt hij zover, want eeuwen
zat hij vast aan de stof, eeuwen is hij verbonden met vader- en moederschap
op aarde vanuit de astrale wereld. Eeuwen gaan er voorbij en ineens zegt hij,
voelt hij: ‘Ik weet waarom het duister wordt. Ik ben degene waardoor dat
lichaam leeft, dat weten zíj niet, maar dat weet ik, want ze weten niet dat ik
hier ben.’ Er is nog meer, ze staan met elkaar te praten. Wat eruit komt over
die lipjes is: ‘Bw woe who wuwho,’ dat is de taal die ge nog in het oerwoud
kunt beleven,‘bww wu wau.’ Lacht u maar, ik lach toch niet.
Ze voelen, ze begrijpen, ze gaan zoeken, kónden die kinderen nu maar zeggen: ‘Mijn hemel, mijn God, wat gebeurt hier?’ Maar dat is het niet, het is
alleen gevoel, en toch is dit alles. Ze gaan voelen, ze kijken naar de ruimte, ze
komen vrij van de mens. Ze zien de zon opkomen, er is licht weer op aarde,
in deze ruimte ... en nu loopt de mens dat licht achterna.
Als u die beelden ziet van de eerste mensen die hun kringloop der aarde
hebben volbracht en waardoor hun uitdijend bewustzijn begint ... Ze lopen
zo dat licht maar achterna, ze gaan van die mensen weg en lopen, want ze
willen dat licht bezitten, ze willen het meenemen, ze willen de zon van het
universum plukken. En tegen de avond komt er weer nacht. De dagen waren
in die tijd korter, daar kan ik ook bij stil blijven staan. Hoe is het licht nu
van de ruimte? Het licht van de ruimte heeft de kracht gekregen van een zomermorgen, wanneer u de eerste schemering ziet op aarde, zo is het licht. En
vijf seconden later, wanneer de eerste weerkaatsing achter de aarde door de
zon naar het universum wordt gestuwd, dat licht is de kracht van de zon in
de ruimte. Iets meer bewustzijn, meer licht, is ook het licht en het uitdijend
gevoel van de mens, ziet u? Macrokosmos, de zon voor die evolutie, de zon
voor het uitdijen en de mens, die zijn één. Er is geen verschil noch in het uni89

versum noch in de mens, noch verschil voor vader- en moederschap, voor die
ziel, voor die geest, die persoonlijkheid. Het bewustzijn van de mens zien wij
in het universum terug. Ja, dat kunt gij niet. Wanneer men ons vraagt: ‘Hoe
is het bewustzijn op dit ogenblik van de aarde?’ Dan zeggen wij: ‘Ik zal als
de zon op het hoogtepunt staat op de dag, dan zal ik het bewustzijn van deze
mensheid vaststellen en dan kijk ik in het uurwerk van de macrokosmos.’
Dat kunnen wij, kunt u ook. Wanneer de zon het hoogtepunt heeft bereikt
en de straling van de scheppende kracht over de aarde en door het universum
komt, is dat het bewustzijn van de hoogste levensgraad. De mens is niet verder dan de ruimte. De ruimte, het vader- en moederschap van de ruimte, is
niet verder dan de mens is en aan gevoel bezit. Is dit niet interessant? U bent
geen gram gevoel verder dan de zon aan licht bezit, anders smoort de zon uw
gevoelsleven – ziet u? – dat is macrokosmisch één.
Maar die mens die gaat de zon achterna, de zon gaat onder. ‘Hoe kan dat?’
Hij gaat terug naar de aarde. Hij beleefde dat duizendmaal: de zon achterna,
de zon weer terug. ‘Mijn God’; ja, ziet u, we praten in ‘De kosmologie’ ook :
‘mijn God, mijn God.’ En meester Alcar zegt: ‘Maar die God is er nog niet.’
Ja, die God is er wel – dit is allemaal goddelijk – maar wij hebben het gevoel
nog niet. Voelt u, als u zegt: ‘Mijn hemel’ en ‘Mijn God’, dan zit u reeds aan
de Bijbel vast, dan denkt u reeds vanuit uw menselijk, huidige stadium en
dat kan niet, want we leefden nog in het prehistorische tijdperk. Er is niets ...
(Meester Zelanus zegt tegen een toehoorder die de zaal al verlaat:) Staat u
alweer op? Ik moet nog beginnen.
Er is niets ...
(Tot de toehoorder:) Gaat u dan maar, ik kan er niets aan doen.
(Tot de zaal:) Zullen we doorgaan tot vanavond?
(Zaal:) ‘Ja, graag.’
Graag, zegt u, meent u dat?
(Zaal:) ‘Ja.’
Dan zullen we op een morgen beginnen van tien tot tien, maar o wee,
wanneer u begint te gapen. (gelach) O wee, wanneer u weer zit te draaien en
ik het gevoel krijg: het gaat me nu toch wel een beetje vervelen ... dan rennen
wij weg. Maar ja, ik dank u.
Die mens zoekt. Ik zal dit voor deze morgen maar besluiten en dan krijgen
we de volgende zitting. U voelt wel, ik wil telkens verdergaan, maar dan verliezen wij zoveel. Ik wil u vlug het universum laten zien. Ik had me voorgenomen om naar de Vierde Kosmische Graad te gaan; kan ik natuurlijk niet.
Wilt u dat ik fundament op fundament leg?
(Zaal:) ‘Ja.’
Fundament op fundament voor uw geest, uw persoonlijkheid, uw vader-,
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uw moederschap? U krijgt natuurlijk vanzelf andere titels. Deze morgen heet:
‘Het uitdijende heelal voor de mens, voor uw gevoelsleven’. En de volgende
zitting zullen we dan noemen: ‘Het uitdijende heelal voor de menselijke persoonlijkheid’. Nietwaar? Ik moet toch alles ontvangen.
Maar houd dit nu vast: die mens zoekt, die mens vraagt, die mens kwam
vrij van de aarde. Vrij van de macrokosmos? Nee, de stoffelijke kosmos – ziet
u? – maar is vrij van de stoffelijke, lichamelijke wetten. De mens heeft een
kringloop voor de lichamelijke levensgraden beleefd – voelt u wel? – lichamelijk gezien, maar door de macrokosmos ontvangen. Voel nu eens een beetje
voor zon, maan en sterren. Ga eens op het platje zitten, zoals André altijd
heeft gedaan. Zet u ’s avonds waarlijk eens op een bankje neer tezamen als
het goed weer is, vat geen kou en ga eens in elkaar en zeg: ‘Moeder, moeder,
dit alles behoort ons toe.’
U behoeft dat leven niet te bestormen, geleerde, door een raket af te schieten, want die raket moet in u en onder uw hart tot ontploffing, tot verruiming komen en dát is het, dát geeft de kracht van een raket aan één
gedachte; geef (dat) die kracht van die – geleerde – raket, uw V2s, de kracht
van een V2. Leef op dezelfde afstemming als de menselijke wil die in u is en
deel uitmaakt van uw persoonlijkheid. Zo sterk is de mens door zijn wil. Wat
hebt u ervan? Wat hebt u van dit vragen stellen? Er is zon, maan en sterren.
U hebt de kringloop der aarde bereikt.
De mens gaat zoeken, de mens loopt de zon achterna, de mens gaat zien –
hij kwam terug – dat de aarde waar ze op lopen, die stof daar, dat gaat zich
verdraaien. Dat licht is niet weg, hij stijgt boven de aarde uit. Hij staat bóven
de aarde, die nu een stip is, die nu een sikkel is, zo (bord). De aarde ... de
maan, u ziet altijd de volle maan, u ziet de maan vol nietwaar? Maar de aarde
is nimmer vol te beleven in de ruimte; altijd een sikkel, van het ontstaan der
aarde af, dat weet u toch al?
(Iemand vraagt:) ‘Hoe komt dat?’
Omdat de aarde altijd nacht heeft en omdat de maan zich aan ene zijde
laat zien. U ziet de volle lading van het moederschap. Maar de aarde maakt
een volle omwenteling en de maan niet. De aarde doet dat in een snel bewustzijn, de maan niet, voelt u? Dus de uitdijing om het vaderschap te zien,
dat voor de macrokosmos, bleef zo doorgaan. U krijgt de omwenteling van
de maan, het duurde een tijd langer. Maar de aarde doet dat in slechts korte
tijd, daarom hebt u een dag en een nacht gekregen, en dat beleefden die mensen. Maar de aarde bezit altijd ... Ja, de aarde krijgt het bewustzijn voor de
dag. Jazeker. Maar u voelt wel wanneer u hier in Holland dag hebt, dan heeft
een ander, oostelijk klimaat nacht. En dan krijgt u nog de nachten die vijf,
zes en zeven weken duren, wanneer dat punt ... – ziet u allemaal: welk punt
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komt tot bewustzijn en welk punt krijgt de vliegende kracht van de ruimte,
maar daar hebben we het nu niet over.
Die mensen zoeken naar de zon. Die mensen richtten zich op en toen stonden zij boven het aardse, menselijke, lichamelijke bewustzijn en nu – en daar
zullen we dan mee eindigen, mijn kinderen – zonder God, zonder Bijbel,
zonder Christus, zonder gedicht, zonder boeken, níéts van uw wetenschappen hebben zij kunnen beleven. En ze reisden boven de aarde uit en hebben
het uitdijende heelal in zichzelf tot de geestelijke ontwaking gebracht. Zegt
het u niets? Is dat niet wonderbaarlijk? Zonder God, zonder Christus, zonder
Bijbel, zonder een kerk, zonder een gewaad, niets van alles dat het huidige
stadium bezit had die mens, en stijgt boven de aarde uit.
Kijk nu eens terug naar uw prehistorische geboorte. Wat bezit u nu? Maar
door dit uitdijende bewustzijn zoudt ge eigenlijk veel meer moeten bezitten.
En wat hebben toen de meesters gedaan? Ik mag natuurlijk weer niet verdergaan, ziet u? Ik moet deze lezing afsluiten. Want nu maken wij tezamen met
de eerste mens de weg terug door de macrokosmos. Wilt u dat?
(Zaal:) ‘Ja.’
De weg terug naar de maan. Wij beleven de maan, wij hebben het universum, de macrokosmos, de Almoeder, de Albron, vanuit háár stadium beleefd. Maar nu gaan wij vanaf de aarde terug en zullen we zien hoe die eerste
mensen uitdijden, hoe zij dat heelal dat voor hen is geschapen in zich kregen,
en begrijpt gij uw eigen lichamelijke, maar vooral en bovendien uw innerlijke
evolutie, het ontwaken van uw geestelijke persoonlijkheid voor het huidige
stadium waarin ge leeft; zonder God, zonder Christus, zonder het gevoel
te kunnen beleven: wat is liefde, wat is waarheid? Een rechtschapenheid,
rechtspraak was er nog niet, want de mens beleefde zijn rechtspraak door zijn
eigen leven – ziet u? – hij maakte weer goed. Er is goddelijke rechtspraak,
maar waar leeft die goddelijke rechtvaardigheid? In uw leven. Is dat niet
natuurlijk? Wat heeft de rechter? Zal ik u iets moois vertellen? Uw vader is
een adept. Wat had uw vader in de tijd toen hij op aarde was? Rechtspraak?
Mijn God, kijk naar een grassprietje, kijk naar het dier, kijk naar de mensen,
kijk naar de ruimte en ge ziet de goddelijke rechtspraak en die is niet te koop,
die is niet te betalen. Die krijgt u voor niets? Neen, dat bént u, omdat u Goden zijt. De mens is een godheid. De mens heeft een heelalbewustzijn. De
mens dijt universeel uit, lichamelijk, geestelijk en voor de persoonlijkheid.
De mens krijgt al de goddelijke levenswetten als ruimten en als stelsels in
handen. Dat is het geschenk van de meesters voor deze morgen.
Ik hoop nooit meer dat u boos op me bent. Ik hoop nooit meer dat gij
uw moederschap vergeet; ook al kunt ge niet meer baren, baar nu door uw
gedachten. Want de karaktertrekken moet gij bezieling geven. De karak92

tertrekken kunt ge tot de ruimtelijke ontwaking voeren alléén door een karaktertrek te laten uitdijen. Eén woord volgt er nu nog en dan heb ik niets
vergeten. Dat is alleen mogelijk, mijn zusters en broeders, door Golgotha te
beleven en de Christus en het leven in liefde te beleven en te aanvaarden.
Ik dank u voor uw welwillende aandacht.
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Het uitdijende heelal voor de
menselijke persoonlijkheid
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen de reis: de
kringloop der aarde, en regelrecht door, naar uw universele ontwaking.
We zijn gebleven: toen de eerste mens zijn kringloop had volbracht. Ik
wil dit vanmorgen met de geboorte van Christus verbinden. We zullen zien
en beleven hoe het goddelijke bewustzijn op aarde kwam, hoe gij later kunt
terugkeren om aan de mens iets te schenken, hoe gij zult ontwaken, hoe gij
zult evolueren ten opzichte van vader-, moederschap, geest, ruimte en uw
goddelijke afstemming.
Ik heb u verteld, de mens die zijn kringloop had volbracht; dat beleeft
u aanstonds ook. Maar wij blijven even in contact met de eerste mensen,
want daaruit zal de Christus geboren worden. Ik heb u verbonden met het
ogenblik dat de mens zich vrij kon maken van de stoffelijke stelsels, dat hij
terugkeerde naar zijn astrale wereld en legde intussen enige fundamenten
vast, waardoor wij de mentaliteit, de bewuste persoonlijkheid voor het nú
konden beleven, konden zien. We hebben gevraagd: wat weet de parapsycholoog, wat weet de psycholoog, wat weet de Bijbel, wat weten de bewusten van
deze wereld af, van de wetten achter de kist, de wetten van leven en dood, de
wetten van de ruimte?
We hebben een reis gemaakt door de ruimte vanaf de maan, door de bijplaneten, terug keerden wij naar de aarde en nu hebben wij de hoogste levensgraad voor ons leven bereikt. Moeder Aarde is gereed, we hebben het
blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) betreden en nu zal
het geschieden. We stonden te zoeken, we waren bezig om het licht van de
ruimte af te vragen, af te tasten, en dat licht was verdwenen, de zon was weg.
De mens staat voor zichzelf. Wat ís de mens nu? Vergelijk die mensen niet,
het prehistorische tijdperk niet, met het huidige stadium waarin gij leeft. Het
huidige stadium: u hebt uw God leren kennen, u weet of u verkeerd of goed
doet; u hebt de Christus moeten aanvaarden, u hebt uw Bijbel gekregen, u
hebt kunsten en wetenschappen ontvangen. Kunsten en wetenschappen. Ge
weet nu een kleinigheid van uw innerlijke leven af. Maar is dat zo? Is dat allemaal waar? Gij moet en gij zult het kunnen aanvaarden – heb ik u mogen en
kunnen verklaren – omdat de boeken u zijn geschonken. Gij kunt een eigen
oordeel vormen, gij kunt de wetten beleven, gij ziet op aarde verschillende
taferelen waardoor ge kunt vaststellen dat de mens achter de kist lééft. En dat
kregen de eerste mensen die de kringloop der aarde hadden volbracht, kregen
dat te beleven, kregen dat te zien; zij stonden er bovenop.
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U beleeft vanmorgen uw goddelijke kringloop. We hebben het over een
menselijke kringloop, over het (in) bezit nemen, het overwinnen van deze
aarde. Maar wat is de aarde ten opzichte van het macrokosmische stelsel?
Niets, als slechts een vonk. En toch, door naar planeet naar planeet te gaan,
ging de mens in organisme. U hebt, deze mens heeft miljoenen jaren geleefd.
Miljoenen jaren, miljoenen tijdperken, levens achtereen kreeg de mens om
zich te kunnen evolueren.
Wat is universeel bewustzijn? Wanneer ge aanstonds de aarde gaat verlaten, staat u voor een nieuwe wet: of u keert terug of ge gaat verder voor
uw geestelijke persoonlijkheid. Hoe die persoonlijkheid is, doet er niet toe.
U zult zien dat wanneer ge de wetten van de ruimte, van Moeder Natuur
harmonisch gaat beleven, dan gaat ge bewust verder en legt ge fundamenten
voor uw innerlijk leven, uw astrale persoonlijkheid.
Deze mensen zochten naar de zon en dat is heel eenvoudig, die hadden ze
verloren, die waren ze kwijt.
De wetenschap weet niet of de mens innerlijk denkt of uiterlijk denkt.
Waar begint het denken? Die machine kent men nog niet. Maar de mens
die vrijkomt van ‘de kist’, die vrijkomt van dit organisme, die gaat wandelen,
die denkt, die heeft zijn wereld en zijn ruimte naar zijn gevoel; en die mensen hadden nog niets, die hadden alleen zichzelf, maar dat zelf ís alles, dat
zelf is universeel goddelijk. Maar de mens moet de goddelijke stelsels door
Moeder Natuur, door vader- en moederschap, moet de mens die gevoelens en
gedachten, die karaktertrekken tot de ontwaking brengen. En dat is niet zo
eenvoudig en toch – ik zei het zo-even – u staat er bovenop, u bent het zelf,
u hebt dat in uw eigen handen.
De mens – vertelde ik u – kwam terug, hij kwam daar, hij werd wakker,
hij ging zoeken, hij ging vragen: ‘Waar is die zon en waar zijn de anderen?’
Ja, waar zijn de anderen? Toen de mens ging denken, trok hij zichzelf reeds,
stemde hij zichzelf reeds op het stoffelijke leven af, nietwaar? U beleeft nog
dagelijks telepathische gevoelens, u kunt plotseling vertellen: ‘Ik voel ... díé
komt’, en hij staat voor u. U kunt voelen wat er gebeuren gaat, u kunt in
het verleden, u kunt in uw toekomst kijken en voelen. Dat is de sensitieve
gevoelsmens. De mens die in contact komt met ander denken en voelen, die
wordt aangetrokken, die wordt bezield, bestuwd. De mens die de eenheid
krijgt met een ruimte wordt door dat leven aangetrokken. En zo werden de
eerste mensen die hun kringloop der aarde hadden volbracht ... deze mensen
kwamen naar de aarde terug, daalden in het organisme af – dat hebben we
beleefd – de vrouw daalde in de moeder, de man in de man en nu staan wij
... beleven zij het stoffelijke leven vanuit de astrale wereld. Heel die mensheid,
die miljoenen kinderen waren op dit ogenblik bezeten.
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Hier kan ik niet bij stil blijven staan. Ik moet verder, want wij krijgen nu te
zien de ziekelijke en de natuurlijke krankzinnigheid. Wat is natuurlijk en wat
is krankzinnig? Naarmate de mens ontwikkelde ... dat zullen we aanstonds
waarnemen, wanneer de geestelijke persoonlijkheid verder gaat, zullen we
waarnemen en zien en vaststellen dat die ontwikkeling juist de afbraak betekent voor de massa, ook voor de enkeling. Want hoe meer de mens zich
verruimt, des te dieper wordt het kwaad, de afbraak, de vernietiging voor
zichzelf. Die mensen hadden nog niets, maar de eerste stoornissen – heb ik
u verteld – het wedergeboren worden, de reïncarnatie was reeds aanwezig,
want daar waren drie en daar waren vier kinderen. Tot dat ogenblik zijn we
gekomen en nu gaan we verder.
We willen zien wat daar die mensen beleven, we willen beleven wat wij zelf
voelen en wat er op ons afstormt wanneer wij die werelden zien, wanneer wij
die werelden moeten overwinnen, waarna dan het universele (ont)waken tot
ons komt, universele ontwaking. Universeel bewustzijn wil zeggen dat ge één
zijt met de macrokosmos, dat ge dit alles kunt en zult moeten overwinnen,
omdat de mens een goddelijke persoonlijkheid is, een goddelijke kern bezit.
Deze mensen kwamen terug naar de aarde en gingen zien dat ze die levens
konden helpen, dat duurde eeuwen. Eeuwen en eeuwen beleefden zij het
stoffelijke organisme, en indien gij dit niet kunt aanvaarden, kijk dan naar
uw krankzinnigengestichten, uw psychopathie en gij weet het. Deze mensen
waren bezeten in het goede, omdat de mens weer licht nodig had. Hij wilde
het licht beleven van de ruimte, meer was er niet. Hij kreeg zijn eten en zijn
drinken, hij was van zijn honger en zijn dorst niet vrij. Maar wat zegt het?
Ik heb u het beeld laten beleven hoe de eerste mens daar – toen we dat op
die morgen hebben getekend – de eerste mens, het eerste embryonale leven,
dat bestaan onderging. We moeten aanvaarden dat die allereerste cel meer
bewustzijn, meer gevoel bezat dan de rest die nog – doordat de maan als
moeder voor deze ruimte zich zou splitsen – aan het eigen leven kon beginnen. We hebben gezien dat die eerste cellen tot evolutie kwamen: de wedergeboorte, de dood, de eerste liefde, vader-, moederschap, dat alles kent u nu.
En nu zien wij in deze onmetelijkheid, in die onzichtbare wereld die toch
leven bezit, zien wij ook de eerste mensen die hun kringloop der aarde hebben verlaten, die de kringloop der aarde hebben bereikt en dat gevoelsleven
bezitten. Ze gaan terug, ze komen tot eenheid, ze beleven de moeder, ze beleven de vader. En na eeuwen komen de bewusten bij elkaar en zeiden: ‘Wij
gaan een wandeling maken, we willen zien of er nog meer mensen leven.’ En
nu beginnen zij om de aarde in bezit te nemen. Zij komen tot andere volken,
ze leven allen nog in het oerwoud, steden zijn er nog niet. En waarachtig,
daar leven mensen, daar leeft de hoogste graad, er zijn mensen zoals zij zijn.
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En opnieuw dalen zij in die levens af, opnieuw beleven zij het stoffelijk organisme, het denken en voelen, en stellen voor zichzelf vast: wanneer zij die
mens gaan beschermen, dat er ontwaking, dat er warmte, dat er gevoel in
hen komt. Gevoel ... ‘Eén verkeerde gedachte ...’, zegt de eerste, die het woord
voert. Ik heb u verteld: ze kennen daar nog geen taal, maar ze kijken elkaar
in de ogen. Ze maken elkaar duidelijk dat wanneer je die mensen beschermt
voor verkeerde dingen, voor haat, kwaad en afbraak, dat ze een ander gevoel
krijgen; een lichtend gevoel! Ja, wat gebeurt er nu ze deze mensen beleven,
nu ze deze mensen opvoeren, tot de ontwaking brengen? Elke verkeerde gedachte plaatste hen op de aarde; ze kwamen niet vrij, ze voelden zich zwaar,
ze waren waarlijk stoffelijk, ze bezaten die zwaartekracht. En toen zij die
mens gingen beleven voor het goede, stegen zij boven zichzelf uit, voelt u?
Dat krijgt u aanstonds, straks, later, in andere tijdperken voor andere eeuwen
te zien en dan stijgt waarlijk het betere, het gevoelige, het sensitieve, geestelijke ik boven de stoffelijke wetten uit en krijgt u de overwinning van een
levensgraad te zien en te beleven.
Zij gingen omhoog. Toen deze mensen de aarde hadden beleefd, wilden ze
vaststellen waardoor die zon verduisterde. En toen zij die mensen beleefden
en het goede deden, kregen zij het universele evenwicht in handen, ze werden vanzelf naar die ruimte gestuurd, omhoog, zij evolueerden, zij ontwaakten. Waarom? Omdat ze begrepen dat zij eenzelfde, een eigen wereld en een
ruimte hadden gekregen, dat de mens ... ze gingen voelen: wij leven daarin.
Wanneer er iets gebeurt en het lichaam wordt ziek en we moeten afscheid
nemen van het organisme, dan zijn wij het denkende en voelende bewustzijn.
De mens stelde deze wetten voor zichzelf vast en dat is achter de kist mogelijk. De mens beleefde de levenswetten voor ziel, geest en ruimte.
En dan komen ze, een tien, twintig mensen, mannen en vrouwen bijeen.
Hij zegt: ‘Kom, laten wij ons verplaatsen, we kunnen toch verdergaan.’ En
ze gingen verder en eindelijk – het was nacht op aarde – stegen zij boven de
aarde uit en kwam het licht terug. Ze begrepen: er is geen duisternis, nacht
is er niet. Weer terug naar die aarde, weer beleefden zij de dag. Naarmate het
licht in de ruimte verduisterde, trokken zij zich weer op en stelden de kringloop voor de planeet vast. Toen ontwaakten deze zielen. Ze gingen begrijpen
dat ze deel waren van deze ruimte, van dit universele ik.
En nu naar andere planeten. Duizendmaal keerden zij naar die aarde terug, duizendmaal beleefden ze opnieuw vader en moeder, zon en de aarde,
nacht, licht en duisternis. Dat was hun eerste verkennen, dat was het eerste
ontwaken, het ruimtelijke ontwaken in de mens. Wanneer de mens zich universeel bewustzijn wil schenken, dan moet hij beginnen om zijn aarde, zijn
innerlijk leven aan te voelen, eerst dan komt de bezieling voor de volgende
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stap. En dat hebben deze mensen gekund. Toen ze eenmaal de aarde begrepen, zeiden ze: ‘Kom, we gaan verder.’ Ze gingen naar andere planeten, ze
gingen terug, verder. Was er leven? Neen, daar is geen leven. En langzaamaan gingen zij naar de maan, daardoor werden zij aangetrokken. Dat leven
gingen zij voelen, dat leven gingen ze begrijpen en toen ze daar aankwamen,
het visstadium beleefden – de maan in volle werking – toen ging dat leven
tot hen spreken. Kijkende, zoekende, belevende, daalden zij van graad naar
graad af. Van graad naar graad gingen zij om die wetten, het vader- en moederschap in zich op te nemen en kregen zij reeds het aardse, het ruimtelijke,
het maanbewustzijn in handen. Vanuit het visstadium keerden zij terug.
Elke graad trok die levens aan, élke graad, want ze hadden immers die levens
beleefd, die toestanden, die lichamen. Die lichamen trokken de persoonlijkheid aan en ondergingen zij een nieuw stadium. Langzaamaan keerden zij
terug tot het begin van de schepping.
Zoals wij dat nu voor de kosmologie hebben beleefd en hebben moeten beschrijven, keerden wij in het Al, vanuit ons bewustzijn, terug in de Almoeder,
doch voor het stadium toen er nog geen zichtbaar leven was.
Deze mensen gingen vanuit zichzélf terug en dat zult ge aanstonds doen
wanneer u achter de kist bent. Dan gaat ge vanuit uw eigen bewustzijn voelen en denken, zo terug door de planeten. Of de meester zegt ineens: ‘Ik
zal u plaatsen voor het goddelijke ogenblik, ik zal u plaatsen voor uw eigen
universele goddelijke vader- en moederschap.’
Deze mensen moesten teruggaan. Ze beleefden miljoenen levensgraden, ze
beleefden miljoenen levenswetten. Er was geen Bijbel, geen God, geen Christus, zij hadden alleen zichzelf en het gezicht, het ontwaken, het beleven, het
zoeken. De mens die nu zoekt, de mens die verlangt, de mens die voor de
wetten staat, is nu universeel, goddelijk, ruimtelijk bezield. En wanneer u
eenmaal door die wetten aangeraakt zijt, kunt ge u nimmer meer losmaken;
en ook zij niet. Langzaamaan keerden ze terug en staan thans voor het eerste
embryonale leven.
De vonk, het leven dat wij hier tezamen hebben beleefd, beleven zij. Zij
dalen erin af en langzaamaan is er geen leven meer. Zij komen terug tot de
eerste nevelen en wat nu? En die nevelen lossen weer op en dan komen zij
plotseling voor het ontzagwekkende gebeuren te staan dat die maan oplost;
er is geen stof meer.
U voelt wel, die evolutie moeten zij beleven, moeten zij volgen. En er is
een snoer, een snoer dat hen verbindt met de Albron omdat zij lichaam na
lichaam kunnen aanvaarden. Het menselijke organisme voert hen naar de
levensgraden, de verdichtingstijden, het vader- en moederschap. En dan kunnen zij zeggen: ‘Ja, dat zijn wij, dat ben ik.’ Ze denken terug, vandaar terug
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naar de aarde, ze vliegen in gedachten, in gevoel door de ruimte, maar ze
hebben de wetten leren kennen. En dan komt het ogenblik dat het universum in een gouden waas is gehuld. Zij kijken in het gouden bewustzijn, dat
wil zeggen: de zevende graad voor de ruimte, het openbaren van het vaderschap, en zuigen dat gevoelsleven in zich op. Er komen trillingen, er komt
wéér beweging, de ruimte ontspant, het licht verwaast – ziet u? – langzaam.
Daarvoor heeft de ruimte dat beleefd, en ook zij gaan erop door, ook zij
kunnen dat beleven, ook zij kunnen dat aanvaarden, want de waarachtigheid
leeft boven en ín hen.
Nu begint zich de schepping te evolueren op de weg terug naar de Almoeder. En wanneer dat ogenblik komt, wanneer de duisternis hen overvalt
en zij de stilte voelen van dit ontzagwekkende leven, dan zijn ze één met de
Almoeder vóórdat de schepping nog moest beginnen. Ze verplaatsen zich, ze
kunnen gaan waarheen ze willen, ze hebben het licht. Ik heb u dat ogenblik
laten beleven op een morgen. Ze zagen licht en ze waren toch in duisternis;
het vaderschap was er en het moederschap is er, ze zijn één. Ze fluisteren hun
gevoelsleven elkaar toe.
En dan komt voor het eerst het goddelijke woord; de Almoeder laat het
kind van zichzelf, voor zichzelf voelen en beleven. Het is alsof deze ruimte
spreekt: ‘Voelt gij mij? Zijn wij één? Heb ik u gebaard?’
De stilte is ontzagwekkend ...
De mens voelt dat er een ontzagwekkende kracht aanwezig is waarvan hij
deel uitmaakt. Maar de blik, het bewustzijn, het universele voelen en denken
gericht ten opzichte van de schepping, de stoffelijke ontwaking, voert hen nu
regelrecht naar de aarde terug en zien zij daar de bezeten mens, de mens die
ze hebben beleefd, maar ook de menselijke, aardse, kosmische evolutie.
‘Kunt gij nu aanvaarden dat ge uit mij zijt geboren?’
Hier zijn miljoenen boeken over te schrijven en hier zullen wij moeten
aanvaarden dat uit dit niets, wat dan niets is en tóch leven bezit, dat uit dit
ontzagwekkende, diepe gevoelsleven dat dan de Almoeder is, álles wat de
aarde, wat de ruimte, wat Moeder Natuur tot verdichting, tot verstoffelijking
heeft gebracht, aanwezig moet zijn.
De mens is één met zijn God. Ja, maar wat ís God? Wat zij hebben kunnen vaststellen is alleen leven, is ruimte, het zijn planeten, is verdichte en
verharde stof; het zijn bomen, het zijn bloemen, de kinderen van Moeder Natuur, de dierenwereld is het. En zij zíjn daar, voelen zich één met die kracht,
ze gaan zien, ze gaan voelen. Het is alsof het hart van deze ruimte opengaat.
Het is of het hart, de bloedsomloop, het zenuwstelsel van deze ruimte tot
hun persoonlijkheid spreekt en dat gaan ze beleven, dat gaan ze zien, met
hun ogen dicht. Maar in voelen en denken één, ondergaan zij de Albron,
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het Alleven, het Allicht. Ja, dat licht hebben ze gekend. Ze beleven de Alziel,
het Alvader- en het (Al)moederschap, want man en vrouw staan hier in de
Almoeder hand in hand, één, en zijn tweelingzielen van één kleur, zielen van
één levensgraad, stoffelijk en geestelijk en zullen dat de aarde schenken ééns
en later, wanneer de mensheid die hoogte heeft bereikt.
En dan zegt de eerste meester in gevoel: ‘Ziet u, voelt gij dat wij uit dit alles
zijn ontstaan, want wij hebben toch immers het embryonale leven beleefd?’
We moeten aanvaarden dat wij een universele weg hebben afgelegd, en dat
zal ons universeel ontwaken voelen, en voor onze persoonlijkheid betekenen
dat wij ook harmónisch zullen ontwaken. Dat zal betekenen dat wij één zijn
met alles, met elke gedachte, hoe dit alles is ontstaan. De krachtbron zullen we beleven wanneer we verdergaan, want ik voel: dit is oneindig. Wat is
oneindigheid? Dat we graad na graad kunnen beleven, dat we vanuit embryonaal visstadium ... Daar zijn we vis, we leven in de wateren, maar hier zijn
we op het land, we zijn mens! We hebben een orgaan gekregen, we kunnen
denken: hoe ben ik?
En nog hebben deze levens eerst de aarde, de kringloop der aarde bereikt.
Ze gaan weg, ze maken zich los van het maanstadium. Ze maken zich vrij
van de Almoeder. Er komt een gevoel in dit leven dat zeggen kan: ‘Ik ben
dat. Is de Albron in de mens; is de Almoeder, is God in de mens. Vanuit dit
alles zijt gij geboren en door dit alles hebt ge uzelf gekregen. Door dit alles
is uw kringloop gaan verruimen, u dijt uit, zoals al mijn leven die uitdijing
kreeg. Ik schiep planeten, ik schiep stof uit levensadem, levensbloed.’
Kunt gij nu aanvaarden indien – ge leeft nu in 1950, in de twintigste eeuw
– kunt ge nu aanvaarden dat er tussen dit ogenblik en de mens dáár, de eerste
mens die zijn kringloop der aarde heeft volbracht, die voor zijn universeel
ontwaken stond, kunt gij aanvaarden dat er honderd miljoenen, biljoenen
eeuwen en tijdperken voorbij zijn gegaan en dat ge nog steeds mens zijt? Ja, u
bent mens, maar hoe bent u vanbinnen?
Zij maken zich vrij, want ze gaan verder, ze blijven niet stilstaan in deze
wereld. Ja, ze liggen neer, ze gaan slapen, ze laten zich voortzweven door die
kracht. Ze willen die oneindigheid beleven, ze gaan dóór, hand in hand.
Ze vliegen, ze hebben concentreren geleerd, de kracht, het verplaatsen op
de menselijke gedachten, dat kunnen zij. Zij maken zich één, ze worden
ruimtelijk diep, maar er is geen einde. Ze komen terug op de plaats waar ze
zijn geweest. Waar ze maar voelen, waar ze maar denken, waar ze dat leven
maar willen betasten, daar komt tot hen: ‘Ik ben het nóg. U bent universeel,
u bent ruimtelijk diep zoals ik mijn diepte bezit als licht, als het leven, als
het vader- en moederschap, want dat zijn de essentiële wetten waardoor ik
mijzelf vergeestelijkt en waardoor ik mijn ik verstoffelijkt heb.’
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De mens gaat, maakt zich vrij, deze mensen maken zich vrij van de Albron, ze komen terug, weer door het embryonale leven. Ze gaan nu door het
visstadium heen, verplaatsen zich naar een nieuwe planeet, komen op Mars,
komen op de andere bijplaneten en maken nu hun universele reis door de
ruimte en keren terug naar de plaats waar ze hebben geleefd.
Wat is er intussen op aarde geschied? Er gingen honderdduizend jaar
voorbij. Een reis van honderdduizend jaar, honderden tijdperken hebben zij
nodig gehad om die ruimte in zich op te nemen. Maar wat is er intussen
geschied? Moeder Aarde ging verder, het lichaam komt omhoog, er komen
meer mensen tot de hoogste levensgraad. Er is nog steeds bezetenheid. Maar
de kern van deze mensheid, het eerste denken en voelen – mensen, hier kom
ik straks aan het eind van mijn lezing op terug – het eerste denken en voelen
voor de mens zal zijn: breng uzelf tot ontwaking! Indien ge daar niet aan
begint, staat ge ook eeuwigdurend stil en op een dood punt.
Zij beginnen te denken en te voelen voor zichzelf? Nee, voor hun ruimtelijk gevoelsleven, hun goddelijke afstemming. En dat is wonderbaarlijk.
Wanneer u mij aanstonds vraagt, wanneer we voor de wijsgerige stelsels zouden staan en die gingen ontleden ten opzichte van Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, het oude Egypte, de tempels in Brits-Indië, dan kunnen
we onmiddellijk aan de ontleding beginnen en voeren u dóór en naar een
onfeilbare weg, die u regelrecht verbindt met uw diepe goddelijk ik als afstemming. Ja, wat wilt u?
Zij moeten beginnen, want dit is hun verruiming, hun ontwaking. Dit is
het woord; dit is de liefde, dit is het gevoel. En als dan de eersten weer terug
zijn op aarde en tot elkaar komen en zeggen: ‘Kijk, daar leeft de stoffelijke
mens. Wij zijn de eersten die het besef, het gevoel, het bewustzijn hebben
dat we zijn ontwaakt. We hebben het gevoel en het weten: doe dat niet,
doe dat anders. Voer de mens naar het licht, naar de ruimte en blijf van die
menselijke persoonlijkheid af. Wanneer we ons met die mens verbinden, dan
zijn we stoffelijk en wanneer we vanuit deze ruimte, dóór dit ontwaken, dit
evolueren de mens optrekken in de stof, hem dienen, dan is er in ons geluk,
dan vergeestelijken wij ons. Want elke goede gedachte en elk goed gevoel is
de ontwaking voor ons ik.’
En wat gebeurt er nu? De mens op aarde krijgt vuur. Ze hebben geleerd
hoe die wetten door elkaar gingen, ze hebben gezien hoe die stoffelijke krachten elkaar beroerden en er een vonk ontstond. Dat konden zij door de evolutie van Moeder Aarde en de ruimte beleven en betasten. En toen namen ze
steen, schuurden het over elkaar en de mens kreeg licht; de eerste ontwikkeling, de eerste bewustwording. Telkens weer een nieuwe graad kreeg de mens
op aarde in handen. En naarmate dit stoffelijke gebeuren, de daad werkelijk101

heid kreeg van de geestelijke mens, was dat tevens een stoffelijk fundament
voor de technische wonderen die later zouden ontstaan. Het stoffelijke menselijke, lichamelijke evolueren is begonnen, nietwaar?
Maar zij gaan verder. Nu, vanaf de kringloop der aarde – u kunt een
machtig beeld ontvangen – gaan de eersten door. Intussen zijn die eersten tot
miljoenen aangegroeid. In de astrale wereld zien we nu de zeven overgangen.
Ze zitten nog, zij staan nog in duisternis, maar er komt licht, want ze hebben
een goddelijke afstemming. En hoe moet die afstemming ontwaken? Hoe
moet dat gebeuren? Nu kunt u zien, nu staan we voor het ogenblik dat de
mens zelf moet gaan beginnen om zich tot die ontwaking te voeren. En als
u dan maar zegt: ‘Dat zegt mij nog niets, ik zal dat aanstonds wel zien en
beleven achter de kist. Wel ja, nu ja, als er leven is, dan maak ik mij dat leven
wel eigen.’ Maar hier zult gij zien dat dit de eeuwigheid is; een dood is er niet!
Een kist is maar een aards, stoffelijk maaksel. Deze mensen gingen verder.
En naarmate zij het leven dienden, naarmate zij het leven opstuwden, kwam
er meer licht, meer gevoel in de mens. Dít zijn de hellen.
Wanneer later de meesters naar de aarde komen om de mens een geloof te
schenken, dan hebben zij bedoeld: híér in die duistere werelden, die zeven
graden van evolutie. Want we hebben die graden als levenswetten voor de
planeten en sterren leren kennen, we hebben ze moeten aanvaarden, we hebben ze moeten beleven. Wij gingen in die ontzagwekkende gevoelskrachten
over en zien ze daar in de astrale wereld terug. Wij hebben vastgesteld dat de
andere planeten nog geen aards, geestelijke bewustzijn bezitten. We hebben
kunnen zien dat Mars noch de maan noch de bijplaneten een hiernamaals
hebben te vertegenwoordigen, want de mens is nog niet zover. De mens krijgt
dat bewustzijn eerst door Moeder Aarde, want de aarde is een kind van zon
en maan, de aarde zal het hoogste bewustzijn bezitten voor deze ruimte.
Eén, twee, drie, vier overgangen worden er beleefd doordat zij zichzelf tot die
ontwaking voeren. De lagere eigenschappen lossen op, deze mensen worden
méns; dit is de prehistorische mens. Ja, wat wilt ge beleven van de prehistorische mens ten opzichte van uw eigen stadium? U kijkt laag naar dat individu,
u kijkt laag neer naar dit oerwoudinstinct, maar dit oerwoudinstinct waarbij
de eersten, de hoogste bewusten behoorden, kwamen er buiten God, zónder
Christus, zónder Bijbel, zónder kunst; er was niets, geen kras kenden zij! En
toch ontwaakten deze levens. Ze kregen persoonlijkheid, ze gingen verder,
er kwam meer licht. Ze kwamen van de derde, de vierde, de vijfde, de zesde
graad voor het licht en deze ontwaking, deze evolutie. En waarachtig, er
komt meer licht, meer ruimte, ze gaan zich zien, ze hebben een ander gewaad
gekregen, het lichaam is veranderd, hun organisme is mooi, stralend, welvoelend. Ze vallen neer en nu – geloof mij – nu ontstond het eerste gebed. Nee,
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het allereerste danken aan die ruimte, of wat het ook is, dat de mens leefde,
dat de mens het gevoel bezat leven te zijn van deze ruimte en te kunnen aanvaarden: ja, wij behoren hiertoe en indien mogelijk ligt dit alles reeds in mijn
handen. De mens draagt de macrokosmos op zijn handen, de mens bezit de
macrokosmos; zijn universeel, geestelijk ontwaken is begonnen.
Intussen gaat het leven op aarde door, intussen bouwt men. Eeuw na eeuw
gaat er voorbij, tijdperk na tijdperk. De astrale wereld gaat door, het leven op
aarde gaat verder, dood en geboorte, wedergeboorte. Niets is er te vernietigen, ook al vergrijpt de mens zich aan die en die levensgraden, aan het dier,
ook al doet hij aan moord; hij moet terug, want de natuur herstelt zichzelf.
Daar zijn er vier kindertjes, vijf kindertjes, daar zijn er moeders met zeven.
De disharmonie is begonnen, heb ik u laten zien. Maar dat zegt niets, dat laten we allemaal liggen. Daar willen we niets mee te maken hebben vanmorgen, wij gaan door. Wij volgen de eerste mens. Wij volgen ons menselijke,
ruimtelijke, universele ontwaken. De eerste sfeer, de eerste levensgraad voor
het geluk, voor het goede, voor de harmonie, voor de menselijke persoonlijkheid, voor vader- en moederschap komt tot stand. De mens brengt zichzelf
zover. De mens zweeft door de ruimte. De mens krijgt die ruimte in bezit.
Op aarde gaat de mens door, aan Gene Zijde bouwt men verder; sfeer na
sfeer komt er tot stand. Maar sfeer na sfeer wil betekenen dat de mens ook
het gevoel bezit; hij zweeft door de ruimte, hij verbindt zich met de aarde,
de meesters zijn ontstaan. De universele bewusten zijn reeds geboren en dan
kan het hoogste bewustzijn tot elkaar, tot de mens, tot de broeder, de zuster zeggen: ‘Wie zijn wij? Wat ben ik? We zijn gekomen in het licht; hebt u
gezien, u hebt het beleefd. Wij zijn gekomen van de maan, we hebben een
ruimtelijke reis afgelegd, lichaam na lichaam is er altijd gereed. Wie heeft dit
in handen? Wie is zo onfeilbaar dat we telkens verder kunnen gaan? En thans
beleven wij het licht, het goede, het denken, de harmonie.’
Ze bouwen voort, ze maken de eerste sfeer af; dat weten ze niet, maar ze
dienen verder. Ze brengen de mens op aarde kleine dingetjes waardoor het
leven op aarde veraangenaamd wordt, waardoor de mens zich gelukkig kan
voelen. Het ene wonder na het andere komt er, ziet u? De mens op aarde
krijgt stoffelijk, lichamelijk bewustzijn uit de sferen van licht, want daar is
reeds licht. Maar dat licht was er niet. De mens op aarde vraagt zich op dit
ogenblik af, nu gij God, nu gij Christus, nu gij de Bijbel hebt ontvangen en
een geloof, kunsten en wetenschappen, de mens vraagt zich af: ‘Hoe kom ik
tot ontwaking? Wat moet ik doen?’
Bidt u maar? Neen, hier valt niets te bidden. Hier kunt u de godheid,
de ruimte niet bebidden; ze hebben die levenswetten te aanvaarden én te
beleven. En doordat zij die eenheid ondergingen, kwamen zij hoger, verder,
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hun innerlijke leven verruimde. De eerste, de tweede, de derde, de vierde, de
vijfde, de zesde sfeer, overgangen, overgangen voor het geestelijke bewustzijn
komen er tot stand en dan betreden zij de zevende sfeer. Wat nu? Hun wereld
is één licht, één harmonie. Er is geen letter beschreven of vastgelegd, dat was
er nog niet. Niets wat u nu in uw eigen bewustzijn voor uw eigen tijdperk
bezit, kenden zij. Maar zij hadden gevoel en hun voelen en denken kwam
over hun lippen. Zij vormden de eerste taal, het eerste spreken en toen ging
dat uiterlijk, terwijl zij hun innerlijk één-zijn ondergingen. Daar is alles geboren wat aanstonds de aarde zal ontvangen, waardoor de aarde, de mensheid
bewustzijn krijgt. Daar is alles gefundamenteerd, eerst geestelijk opgebouwd
en daarna zal men dit verstoffelijken.
De mens staat in de zevende sfeer. De maan is nog op volle werking, op
volle kracht. Het universum evolueert, sterren en planeten nemen hun plaatsen in, vader- en moederschap overheersen. Zij gaan verder. Zij komen tot
het gevoel, zij komen hoger, dus ijler en ijler in hun denken, in hun één-zijn.
Hoe moet u ontwaken? Wees ijl, wees hartelijk, wees lief, dat zullen we
aanstonds nog even vastleggen.
Komen zij in een nieuwe wereld, deze wereld laat hen los, deze wereld
moet achterblijven, zij krijgen meer bewustzijn. Was dit het einde geweest,
de zevende sfeer, dan had de mens geen Al, geen heelal, geen Albron gekend.
Maar ze gaan verder, er is steeds verruiming. Dan komen de eersten, die
staan daar ... ze voelen al, ze zien reeds, ze zien de anderen, dat ze verwazen.
‘Wat is er met u, wat gaat er met u gebeuren? Waarheen gaat dit? U bent zo
ijl.’ Ze gaan door, met hun handen gaan ze door de organismen heen. En een
tijd later, zwevende, voelende, denkende, dienende, lossen zij voor de zevende
sfeer op.
Dáár gaat het leven beginnen zoals de mens dat op de maan heeft beleefd,
zoals de mens dat voor al de planeten heeft moeten aanvaarden. Ze beginnen
opnieuw in een embryonaal leven, maar ook de ruimte gaat zich opnieuw
verdichten. Want wat is er intussen gebeurd? Elk insect, elk leven zal evolueren, zal uitdijen, zal zich verdichten, zal zich verstoffelijken en vergeestelijken. En nu heeft Moeder Maan, heeft de zon, hebben de sterren en de planeten die reeds hun bewustzijn, hun verstoffelijking, hun verdichting hadden
ontvangen, die hebben een nieuwe ruimte, die hebben een nieuwe evolutie
geschapen. En nu, nu zij weer tot het leven komen, ze zijn nu bewust, ze
weten precies hoe zij geboren zullen worden. Zij kennen het vader- en moederschap en dalen weer in het embryonale af. Het embryonale bestaan neemt
hen op. Vanuit het embryonale bewustzijn kijkt dit menselijke wezen reeds
tot de ruimte en kan zeggen: ‘Nog even en ik spreek, ik weet.’
Mijn zusters en broeders, de Vierde Kosmische Levensgraad komt tot
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stand. Hoe dat allemaal is gebeurd, ik kan geen miljoenen tijdperken stil
blijven staan in slechts enkele seconden. Gij hebt dat reeds in de boeken ‘Het
ontstaan van het heelal’ gelezen en u kunt het nu aanvaarden. Die wereld,
die Vierde Kosmische Graad, een nieuw zonnestelsel wil zeggen: een hoger
denken en voelen, een nieuwe evolutie. Precies zoals deze ruimte is ontstaan.
Jazeker, met zonnen en planeten. Maar nu zijn de zes levensgraden, die had
ik u willen tekenen – maar deze morgen vond ik dat niet nodig – had ik
willen tekenen om u die zes overgangen als bewuste, bestaande planeten
voor te toveren, maar ze zijn er: daar is de moederplaneet, daar is de eerste
planeet. De mens heeft op aarde zoveel jaren nodig om dan te sterven, om
los te komen van het stoffelijke organisme, om dan terug te keren. Daar is het
leven reeds oneindig. Er zijn geen ziekten meer, geen afbraak meer, er is geen
leugen noch bedrog. Er is alleen liefde en geluk, harmonie. Harmonie ten
opzichte van al het leven in deze ruimte. Het universele denken ontwaakt,
de mens komt tot bezieling, de mens kan zeggen: ik ben ruimtelijk diep, en
dit alles wat ik nu heb beleefd, heb ik overwonnen.
Ik heb u verleden gezegd: kijk dan eens naar zon, maan en sterren met dit
bewustzijn en gij kunt zeggen: ‘Wat kan ons nog geschieden? Wat kan mij
gebeuren? Dit alles behoort mij toe’ en uw bekrompenheid, uw onbewustzijn
valt van u weg. Maar ge wilt immers geen Goden zijn. Ja, stijg niet te hoog,
ga niet te ver als u het nog niet hebt, want dan komt aanstonds die geestelijke
tik.
Maar wij gaan door. Wij zullen God beleven, we zullen zien hoe de Christus kwam. We zullen zien wie Christus is, hóé dit leven geboren werd.
De Vierde Kosmische Graad komt tot stand, de Vijfde; dat duurde natuurlijk mil-, mil-, miljoenen jaren. De schepping is geen honderd miljoen,
geen honderd biljoenen eeuwen oud, maar u kunt nu spreken een miljoen
jaar lang, over miljoenen tijdperken en dan bent u er nog niet. De geleerde
kan zeggen: ‘Dát was miljoenen jaren en dát was miljoenen jaren; wij denken
dat de schepping honderd miljard jaar oud is.’ Maar dan zijn er wéér scheppingen en hoelang heeft het geduurd voordat de Almoeder zichtbaar werd?
De Vierde Kosmische Graad, de Vijfde – ziet u, weer overgangen, overgangen ... – de Zesde, en eindelijk komt de mens los en vrij, en staat hij in het
Albewustzijn.
Nu kunnen ze denken en spreken. Ze wandelen aan de grens van een ontzagwekkende wereld. Ze zijn opnieuw geboren daar, vanuit de Zesde Kosmische Graad, dat universum. Ze hebben dat universum weer beleefd, ze
hebben die universele, goddelijke ontwaking in zich opgenomen; dat zijn zij.
Nu is de mens, nu is ‘man en vrouw’ een godheid; het zijn tweelingzielen van
één kleur. Deze mensen zijn kosmisch, ruimtelijk, goddelijk bewust.
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Wanneer de meesters, wanneer de eerste mensen die afstemming, die
hoogte, die tijd hebben bereikt, dan zegt de eerste, het meest bewuste gevoelsleven tot de anderen – en van tijd tot tijd hebben de anderen dat in de
ruimte van de aarde moeten aanvaarden –: ‘Was ik eerder dan gij geboren?
We zijn God, we zijn Goden. Wij gaan verder om dit op te bouwen, wij moeten dienen, deze ruimte meer licht geven, want we zijn bron, we zijn vader-,
we zijn moederschap.’
En nu, wat gebeurt er nu? Thans komen er contacten tot stand die de
goddelijke evolutie zullen bevorderen, die het heelalbewustzijn, vader- en
moederschap hebben te vertegenwoordigen. De zevende graad keert terug
naar de zesde. Ze maken een reis, ze gaan verder vanaf de Zesde Kosmische
Graad, wéér dat heen en weer gaan, weer dat verkennen en dat voelen, dat
afstemmen, dat één-zijn. Gaan ze terug naar de Zevende Kosmische Graad,
het Al, een ruimte in een gouden gewaad. Dat hebben zij gezien, maar waar?
Ze gaan dóór nu. In het Al gaan zij verder. Zij komen ook op graden ... die
ruimte wordt goudgeel. Ja, wat is goudgeel? Het is een gouden waas met een
violetachtige uitstraling en zilverblauw, alle kleuren van God manifesteren
zich in het goddelijke Al. Zij gaan verder om die graden te beleven, ze komen hoger en hoger, en eindelijk, éíndelijk verduistert dit Al. Wat is dit? Er
komt duisternis. De hoogst bewusten zijn teruggekeerd in de Almoeder van
voor de schepping. Ze hebben niet hun menselijk, stoffelijk denken en voelen
overwonnen, zij hebben geen geestelijke ontwaking beleefd noch ruimtelijke,
maar ze hebben hun goddelijke kringloop volbracht.
‘En nu gaan we even kijken’, zegt, die dan de Messias moet worden aanstonds, ‘nu gaan we eens kijken waar die vader, die moeder leeft. Waar is die
God? We zijn vader, we zijn moeder; we zijn baring en schepping. Ik ben het,
gij zijt het, miljoenen levens zijn er ontstaan. Maar waar is de stem, waar is
de kracht, waar is het wezen dat ons heeft geschapen?’
Ze gaan op zoek naar God. Ze willen die bron, dat denken en voelen, dat
willen ze beleven, daarmee willen ze één-zijn; met God. Wie is het? Maar ze
ontmoeten geen wezen, alleen zichzelf. Ze zien geen vader die aan een tafel
zit en zijn hamer laat weerklinken en zegt: ‘Kom nu maar eens bij mij, hebt
gij mij niets te zeggen?’ die is er niet te zien.
Ze leven in een gouden uitstraling, ze zien Moeder Natuur. Intussen heeft
ook Moeder Natuur haar taak volbracht en het Albewustzijn bereikt. Ze
zien: de vogelen komen tot hen, ze zetten zich op hun handen neer. Ze vallen
neer en schreien: ‘Wie heeft dit alles geschapen? Wat hebben wij te betekenen? Wat moeten wij doen in deze ruimte? Is er geen stem?’ Ze vallen neer
en nu komen zij – wat zij reeds in de verschillende, de lagere levensgraden
hebben beleefd – komen zij tot het goddelijke één-zijn met het Al, met de
106

Albron. De Albron als vader en moeder, als licht, leven, liefde, ziel, geest, uitdijings-, verhardingswetten, spreekt: ‘Dit alles dat gij hebt beleefd’, dat komt
in hen, ziet u, dat is het één-zijn, het geestelijke aanvoelen en beleven, ‘dat
alles wat u hebt beleefd, dat ben ik, u bent ik. Mijn leven hebt u, ruimtelijk
diep, maar ik ben geen gestalte. Ik heb mij door u gemanifesteerd. Ik ben dit
alles. Gij vertegenwoordigt mij als stof, als licht, leven, liefde, liefde ... vaderen moederschap, maar liefde!’
Ja, daar staat de goddelijke mens in zijn Al. Hij ziet geen God als persoon.
Hij ziet geen tafel waaraan een God een rechtvaardigheid zal spreken. Die
rechtvaardigheid die leeft in henzelf, dat zijn zíj, want ze hebben de onrechtvaardigheid en het afbreken overwonnen. Zij bestuwden en bezielden
ruimten, omdat die kracht dáárin evolutie betekende. Zij gaan terug, nog
verder en staan weer in de Almoeder van vóór de schepping; nog één stap en
de nevelen komen weer tot verdichting, en die gaan ze beleven. En dan zegt
er een kracht in die ruimte: ‘Ga, geef u aan mij over en beleef wat ik u door
mijn denken, mijn kracht ... U kunt mij kracht noemen, u kunt mij bezieling
noemen, u kunt mij vader- en moederschap noemen, maar ik heb ook een
wil. Wáár bent u?’
De mens, de goddelijke mens slaat zijn ogen open en leeft weer in het oerstadium van Moeder Aarde.
‘Waar bent u?’
‘Wij zijn op aarde, hier hebben wij geleefd.’
‘Ga dan terug, doe uw ogen dicht. Waar bent u thans?’
‘In de zevende sfeer aan Gene Zijde.’ Ze kunnen zich onmiddellijk oriënteren.
‘Waar bent u nu?’
‘De Vierde Kosmische Graad.’
‘Waar zijt gij thans?’
‘In het midden van de aarde. We lopen in de oerwouden, we zien de afbraak.’
Nu komt er gevoel in dit leven, nu komt er bezieling die zegt: ‘Waar zijt
ge thans?’
‘We zijn teruggekeerd in de Albron. We zijn bewust. Hoe moeten wij ons
noemen?’
En nu zijn deze mensen bijeen en komen tot de reine klaarte, het aanvoelen, het beleven van hun goddelijkheid en spreken af, neen, en wéten dat dat
kind daar op Moeder Aarde alleen in bewust goed en kwaad leeft.
‘Wat moeten wij doen?’
Intussen zijn de meesters uit de Vijfde, de Zesde, de Vijfde en de Vierde
Kosmische Graad, zijn teruggekeerd naar de zevende sfeer en kunnen zeg107

gen: ‘U ziet ons, gij zijt met ons tot eenheid gekomen, u kunt onze gedachten,
onze gevoelens aanvaarden, wij hebben het Al bereikt.’
Graad na graad komt er tot stand. ‘Wat hebben wij te doen? Wat moeten
we doen voor de aarde?’
‘Bouw aan de fundamenten, leg een geloof.’
Ja, daar zijn de meesters reeds mee begonnen. Toen de eersten de zevende
sfeer hebben bereikt, zeiden zij: ‘Leg fundamenten op aarde.’
En nu kent u het ontstaan van Mozes. De meesters hebben u ‘De volkeren
der aarde’ geschonken; een beeld van Mozes, een mens die vrijkwam van de
stoffelijke stelsels en zei: ‘Mijn vader, mijn zuster en mijn broeder, ze weten
het niet dat ik leef. Maar ik bén er!’ Die mens gaat vragen om een nieuwe
geboorte, om de mens daar te vertellen dat er geen dood is. Hij leeft en deze
ruimte behoort hem toe! Ja, ook al is dat een schemerland, hij ís er.
Nu komt het eerste contact. De mens op aarde krijgt een geloof. De mens
op aarde wordt opgebouwd door de meesters, door de bewusten aan Gene
Zijde. Het leven op aarde krijgt bewustzijn, krijgt hoger denken en voelen,
gericht op een godheid, op een kracht, op een macht die dit alles heeft geschapen. En nu bedenken, bevoelen de meesters hoe men dit alles zal moeten
noemen. Hoort u dit? Hoe kunnen wij dit alles omvatten zodat de mens
denkt: de Heer spreekt? Dit alles, deze kracht? Hoe kunnen wij deze machten en krachten, ruimten, onmetelijkheden tezamen voegen in één kracht,
als één bewustzijn, één gevoel, zodat de mens zich buigt? Want de mens zal
klein blijven ten opzichte van dit, want in hen leeft het. Maar hij zal het zien,
hij zal zich nietig en klein voelen wanneer hij de ruimten beleeft. Maar hij
heeft afstemming op die ruimte, omdat vader- en moederschap aanwezig is.
En nu komt het geloof op aarde. Ze weten niet hoe ze die mens moeten bereiken, dat heb ik u door een lezing verduidelijkt. We hebben een twintigtal
lezingen gegeven over de volkeren der aarde. U hebt Mozes beleefd, u kent
die wetten, u weet nu hoe het leven, hoe de ontwaking op aarde is begonnen. Ik heb u op een morgen verteld dat de meesters er geen vuur bij hebben
gemaakt, maar de meester, de mens op aarde die het gevoel kreeg: hij moest
de anderen dat bewustzijn geven, díé mens voerde die angst op.
En nu in uw twintigste eeuw zitten we nog aan dat helse vuur vast, dat er
niet is. In de twintigste eeuw, nu, staan we nog voor de Bijbel die verdoemt,
een God van haat en wraak. Nóg is de mens angstig voor het hellevuur, dat
er niet is, want het brandt ín de mens. ‘Ja,’ zeggen de meesters, ‘indien we
deze wilde massa maar aan een wet kunnen verbinden – wat geeft het – dan
zal dat gemoord en dan zal de toekomst veranderen, dan zal de mensheid
evolueren. Laat maar gaan.’ En dat gaat verder.
Dan komt het ogenblik dat de ene profeet na de andere op aarde komt.
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Men spreekt reeds over een Goddelijk Bewuste die aanstonds zal komen.
Natuurlijk, de mensen die op aarde waren, zijn geboren door de meesters,
door die bron. Ze moeten spreken van: ‘De Goddelijk Bewuste moet komen,
de Heer zal spreken. De Heer heeft reeds gesproken tot Abraham, Isaak en
Jakob en Mozes. Maar aanstonds zal Gods Zoon, de vertegenwoordiging
van deze godheid op aarde komen en brengt ons het goddelijke ontwaken,
de goddelijke evolutie, het evangelie.’
Ziet u hoe eenvoudig dat alles zich opgebouwd heeft, maar dat er tijdperken voor nodig zijn geweest om dat bewustzijn op te voeren. Dat ging
vanzelf, maar er was evolutie voor nodig.
Intussen zijn de meesters – heb ik u verteld – om de mensheid heengegaan
en hebben de occulte levenswetten verstoffelijkt. De eerste magiërs kwamen,
de tempels ontstonden. China, Brits-Indië? Neen, het oude Egypte, de tempels van Ra, Ré en Isis kwamen tot stand. Daar zonderden zich mensen af
en kwamen reeds tot eenheid met een bloem; waarom ook niet. Maar de
massa ... dat waren maar enkelingen die het gevoel kregen om de occulte
wetten te beleven, dat waren maar enkelingen, maar nu die ontzagwekkende
massa, om die massa vast te leggen en te binden aan goddelijk gezag, daar
was een geloof voor nodig. De mens in de tempels krijgt het directe metafysische, ruimtelijke, geestelijke weten. De mens op aarde moet nog maar
geloven, maar wie zich afstemt op een bloem, krijgt het. Wie zich afstemt
op licht, nacht en zich gaat afvragen: ‘Waarom moet ik sterven? Wat is dat,
een dood?’ die mens wordt aangetrokken en bezield door iets anders. Het is
toch wel merkwaardig, wanneer gij in uw eigen tijd even afdaalt in uw voelen en denken en uw eerste gevoel ontwaakt en u zich gaat afvragen: ‘Wat
is dood, wat is doodgaan? Ik wil er toch wel meer van weten’, dan ontwaakt
er onmiddellijk iets en komt de ruimte, de goddelijke levensruimte, neen,
de bewuste macrokosmos, de astrale wereld op uw leven af, bezielt u en verruimt die gevoelens. Is het niet zo? Die onfeilbare wet hebt ge allen leren
kennen en hebben de miljoenen die nu in de astrale wereld leven en het Al
bevolken, geleerd. Die hebben ze daar moeten ondergaan, ze hebben zich die
wetten eigen gemaakt en kunnen ze terugschenken aan de mens die nog het
onbewuste bezit, die nog in het onbewustzijn, in de duisternis leeft. De mens
op aarde krijgt gevoel, krijgt weten, krijgt een geloof.
En eindelijk, dan is het ogenblik gekomen dat de meester kan zeggen: ‘Het
ogenblik is daar, de tijd van ontwaking, de tijd van de goddelijke evolutie
komt. Ik ben gereed.’ Hij kijkt naar de aarde vanuit het Al. ‘Ik ben het leven,
Ik ben God, Ik ben Gods Zoon.’
Hij had kunnen zeggen: ‘Gij zijt het óók.’ Jazeker, gij zijt het. Aanvaard
uw godheid, zeggen de profeten reeds. Die mensen hebben hun best gedaan,
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ook al gingen er fouten over de aarde, ook al ging door het licht van Gene
Zijde, de vertroebeling van het menselijke stoffelijke denken. Maar elkeen
voor zichzelf, hoe dat leven ook is geweest, heeft een taak te vervullen gekregen. In die tijden zou men de wetten, de reine, natuurlijke, geestelijke wetten
verduisteren; en dat doet men nu nog. Dat is niet zo erg, als de bron er maar
is. En die bron was er. Aan Gene Zijde ziet de mens: de sferen zijn bewoond,
de maan is reeds gestorven. Er komen andere planeten en sterren tot stand.
Er zijn reeds meteoren gezien die door de ruimte suizen. In de ruimte betekent dat – de mens weet het nog niet – leven en dood. U ziet, elk orgaan
krijgt evolutie. Elk orgaan gaat beginnen om zich te verruimen en tot die
geestelijke ontwaking, dat universele bewustzijn te voeren.
Aan Gene Zijde voelt men het ogenblik – de sferen zijn vol en leeg – het
ogenblik zal komen, een ontzagwekkende gebeurtenis, want het Albewustzijn zal naar de aarde worden gebracht. De mens aan Gene Zijde kijkt door
de sferen heen, kijkt in het Al en beleeft met de Messias, die Messias zal heten
... Messias wil betekenen voor de ruimte: het goddelijke bewustzijn. Messias
is mentor, is meester, niets anders en niets meer. De mens kijkt in het gelaat
van de hoogste Mentor en langzaamaan ziet men dat Hij zich ingesteld heeft
op de geboorte op aarde. Natuurlijk, het ‘huis’ is reeds gereed, de moeder is
reeds aanwezig, het kind leeft daar al. En de schepper Jozef, en Maria, die
kent u, deze levens zijn klaar en gereed. Ze zijn ontstaan door één lijn: het
fundament dat door de meesters voor het goddelijke bewustzijn is gelegd.
En dan gebeurt dat wonderbaarlijke ogenblik op aarde dat de meester, de
mentor, de messias oplost en door twee levens op aarde wordt aangetrokken.
Dat is ‘Jozef en Maria’. Maria is het die de Christus aantrekt. Ze heeft haar
afstemming, een stoffelijke afstemming, ze is doodeenvoudig en natuurlijk
moeder. Deze mensen kwamen tot één-zijn, stoffelijk één-zijn, want ook de
Christus, de hoogst Bewuste heeft het in de zesde graad nog moeten beleven op macrokosmische afstemming. Er is daar nog steeds één-zijn, want de
mens moet die goddelijke wetten beleven. De mens heeft geen andere wetten
te aanvaarden, dit is ruimtelijk vader- en moederschap, dit is goddelijk. De
heiligheid nu ... voelt u wel, elk ogenblik en iedere zin, elk woord, elke wet
die ik aanraak, brengt mij opnieuw terug tot de aarde en dan kan ik onmiddellijk beginnen met de fouten. Dan kan ik onmiddellijk beginnen om uw
universiteitswetten af te breken, want ge hebt nog geen rechtvaardigheid,
geen liefde, geen gevoel; geestelijk gevoel is er nog niet. Maar we moeten verder, we houden slechts één lijn. En dan komt het ogenblik van het één-zijn,
het groeiproces. Is het dan niet eenvoudig dat de meesters dit leven bezielen,
dat de meesters, dat de astrale wereld, het leven van Maria optrekken en haar
laten zien en haar helderhorend maken? Dat was Jeus en dat was een ander
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en dat zijn miljoenen mensen geweest als kind. Waarom Maria niet? Om
dit leven heen zweeft het Albewustzijn en zegt: ‘Maak u gereed, wij zullen u
beschermen.’
Voelt u dit ogenblik? Dat is het kerstfeest, het ontvangen van ontwaking,
het ontvangen van liefde, het ontvangen van een wedergeboorte. Ja, de wedergeboorte van Christus. Maar het beleven van die daad, het beleven van
die bewustwording, het beleven van een goddelijke afstemming, het beleven
van de wedergeboorte die ál de ruimten omvat, dat ligt in het leven van
Christus, dat wilde Hij brengen. Christus wordt naar de levenswetten voor
de ruimte – die de mens nog bezit – wordt Christus op aarde geboren, hartje
zomer, niet in de winter. Dus wij spreken al reeds weer in het verleden. Aan
Gene Zijde komt u nooit van de Christusgeboorte af, want u wilt altijd geboren worden. Ik hoop niet dat gij aanstonds insluimert, maar elk ogenblik die
ontwaking beleven wilt, want die geboorte die geschiedt niet en gebeurt niet
ééns in het jaar, maar die kunt u door elke karaktertrek gebeuren (beleven).
Want dát is de bedoeling.
U kent nu de geboorte van Christus. Wat er is geschied aan de hemel ...
Wat heeft de katholieke kerk er weer bijgemaakt? Wat er is gebeurd met
het kind in de tempel? Jazeker, Christus stond op twaalfjarige leeftijd in de
tempel en onderrichtte de schriftgeleerden. En dat kon ook, Hij was Goddelijk bezield. Een ander wezen van uw eigen tijd spreekt reeds als kind en
brengt kunst, wetenschappen, waarom geen geestelijk gevoel? Christus komt
en ontwaakt en krijgt Zijn Goddelijke Evolutie.
In Amerika en in andere plaatsen, landen op aarde heeft men gezegd dat
de Christus een leerschool had te beleven. Hij werd gestuurd naar het oude
Egypte, Hij kwam daar bij de meesters, bij de wijsgeren op aarde, Hij kreeg
Zijn onderricht en werd later door een stoffelijk mens losgelaten en over de
aarde gestuurd. Dat is reeds het verguizen van deze Goddelijke Persoonlijkheid, hier spreekt duisternis, onwaarheid, verkrachting, bezoedeling van de
Christus. Dat had Christus niet nodig. Welke ingewijde is door uw universiteit ontwaakt? Wanneer er een ingewijde naar een tempel ging, dan werd
hij indien het de mystieke tempel was ... maar hier van uw universiteiten,
dan werd hij reeds de eerste morgen gekraakt, mismaakt en bezoedeld en
afgesloten.
Christus ontwaakt in de mens. Ja, we blijven niet bij die geboorte staan.
Wij kunnen die geboorte wel beleven – die hebt u reeds beleefd vanuit het
Al – vanuit het Al daalde het goddelijke bewustzijn voor de aarde af en nu
zal het ontwaken. Wat er nu allemaal over de Messias is geschreven, wie weet
het? Ik heb u op een morgen een beeld gegeven, want wij hebben de Christus
gevolgd, wij gaan met Hem mee. Ik kan hier niet stil blijven staan bij dat
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ogenblik, maar u zag de Christus kruipend over de aarde; het was een klein
kind, zoals uw kind is. Maria verzorgde het kind. Moeten we gaan spreken:
‘Christus kreeg ook door Maria Zijn luiers’? En toch is dat waarheid. Christus beleefde al de stoffelijke wetten die gij in uw tijd direct na de geboorte
hebt moeten aanvaarden, ziet u? Christus was eenvoudig en doodeenvoudig
méns. Hij bracht het Al, Hij bezít het Al. En die tijden daar is geen woord
over geschreven, want de Christus moet tot de mens spreken, maar deze
natuurlijke levenswetten voeren u tot uw eigen ik, tot uw eigen geboorte en
ziet u dat alles heel natuurlijk is geweest, heel natuurlijk, menselijk, want
er waren mensen bij. Onbevlekte ontvangenis ... wie heeft die nónsens de
wereld ingestuurd? Wilt ge het heiligste, de goddelijke eenheid, wilt ge dat
nog heiliger maken? Wat is heilig zijn? Heilig zijn wil alleen maar betekenen
dat u in harmonie bent met élk, al het leven in de stof en voor de geestelijke
werelden.
Ik kan nu weer de katholieke kerk aanvallen, maar dat doe ik niet. Ik
kan u het protestantisme laten zien. De melaatsheid die u ontvangt door die
verschrikkelijke, afschuwwekkende verdoemdheid, het Caiphasoordeel, ziet
u? Waardoor zijn al deze nonsens op aarde gebracht? Waarom aanvaardt gij
geen goddelijk, ruimtelijk voelen en denken? Wat weet u van de geboorte van
Christus? Dít is het! Dít, dit, dit.
Die bloemen weten ... Dank u! Die bloemen weten hoe de Christus is
geboren, want zij hebben hun eigen en eenzelfde weg moeten beleven en
afleggen. En de mens in deze maatschappij weet het nog niet.
Christus groeit op. Hij komt tot spreken. Ja, Hij maakt zichzelf los van
het stenen beeld en wanneer Hij dan gaat wandelen met Zijn apostelen naast
zich ... Natuurlijk, Hij zou Zijn leerlingen naast zich hebben, want zij zouden
het werk uitbrengen, want Hij nadert en nadert het Jeruzalem. Christus als
Goddelijk Bewuste staat niet stil bij Zijn geboorte, maar het ís er. Maar nu,
wat er komt: Hij wéét nu, Hij weet reeds dat die onbewuste massa Hem zal
kraken. Hij weet reeds dat de mens, de afbraak in de mens Hem zal doden;
stoffelijk, ja. Langzaam maar zeker voert Hij het ogenblik, Zijn bewustzijn
op. Langzaam maar zeker gaat Hij naar Gethsemane en bewandelt Hij Jeruzalem, en zal Hij met Pilatus, en zal Hij met Caiphas spreken, om uiteindelijk Zijn kruisdood te aanvaarden.
Goed, we hebben u die lezingen gegeven. U hebt Golgotha, u hebt Gethsemane verleden jaar. We gingen vanuit Gethsemane naar Pilatus. En ook dit
seizoen weer, deze lezingen weer, dit één-zijn, wij gingen naar, wij stonden
voor Pilatus, wij stonden voor Caiphas en konden niets zeggen en konden
hem alleen maar beleven. Dat ogenblik, mensheid, leeft er nog in u, mannen
en vrouwen van de twintigste eeuw. Elk ogenblik staat u voor Caiphas en
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dan hebt ge maar te denken en te voelen hoe gij uw eigen ik, uw ruimtelijke,
geestelijke, goddelijke persoonlijkheid tot het Al terug wilt voeren, wilt vertegenwoordigen. Of dat ge thans zult zeggen: ‘Ik heb die mens niet gekend,
ik heb met dat leven niet te maken, ik wil met dat bewustzijn niets te maken
hebben. O God, bewaar me, ik moet dat leven niet.’ En nu begint de mens
God en zichzelf te bezoedelen.
‘Dat ik eens neerlag voor die Mens en bad, is het stomste dat ik heb gedaan. Dat ik neerlag voor Golgotha en er geen woord tot me kwam, dat
heb ik beleefd, en toen rende ik uit Jeruzalem weg, want ik wilde met die
mismaking, die bezoedeling, die fantasterie niet meer te maken hebben. Ik
ging naar Caiphas. Ik ging naast Caiphas zitten en ik legde me neer aan zijn
voeten; ja, u hebt goedgedaan.’
Hoe kan, hoe zou de Christus zichzelf tot de stoffelijke, menselijke openbaring hebben kunnen voeren? Wat had Hij moeten doen? Wat had Hij
moeten doen toen Hij stond tegenover het geweld van deze wereld, de bezoedeling, de mismaking, die zich heeft gemanifesteerd in Pilatus, in anderen
en vooral in Caiphas?
Heb ik u niet verleden verteld: laat die Caiphas in u sterven. Maar wat
doet gíj nu, nu we aanstonds de marteling, de bezoedeling, de bespuwing,
de geseling ondergaan moeten en wij het kruis op ons dak moeten nemen
om Golgotha te bestijgen, het laatste ogenblik? Wat doen wij nu? Wat is het
gevoelsleven in u? Want de Christus die ontwaakte opnieuw. Het goddelijke
Bewustzijn in Hem kreeg gestalte, kreeg uitdijing, kreeg gevoel, bezat liefde,
want Hij ging opnieuw door de dood naar het Al terug. Wat hebt gij – vraag
ik u thans – te doen en te beleven indien ge de geboorte van de Messias tot
bezieling wilt brengen? Volg nu maar wat Hij heeft gezegd en kijk en luister
goed wat er staat indien u de Bijbel in handen neemt. Luister goed naar
hetgeen een ander leven zegt. En indien het goed is, o wee u, indien gij die
woorden mismaakt, indien gij het goede voelen en denken smoort en uw
schouders maar ophaalt en zegt: ‘Ik wil er niets mee te maken hebben.’ Indien de Christus als mens voor u staat, hebt ge uw hoofd te buigen voor de
geboorte van een nieuwe karaktertrek, van uw ziel, uw leven, uw vader- en
uw moederschap.
Wat is nu universele ontwaking? Hoe krijgt gij universele, ruimtelijke ontwaking? Door het ene leven af te breken en het andere op te bouwen? Bent u
angstig voor de dood? Angst, omdat ge gevangen wordt gezet, omdat ge eens
uw twee vingers omhoog zult steken en zeggen: ‘Ja, ik zet mijn leven in voor
deze vooruitgang, deze evolutie’? De Bijbel kan u niets schenken. Christus
kan u niets schenken en geen God; gij hebt uw goddelijkheid ontvangen. Gij
zijt Goden – heb ik u verteld – en dat kunt ge ook aanvaarden, maar breng
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die godheid nu in u tot ontwaking, tot bezieling. Ga in de levenswetten van
elke dag en tracht in harmonie te zijn met leven en dood, met het kleinste
insect. Wilt ge nogmaals haten, naarmate gij uzelf reeds van de stoffelijke
levenswetten hebt verwijderd? Wilt ge opnieuw beginnen om Caiphas te spelen of Pilatus, de wetten, uw leven, uw vader-, uw moederschap, de astrale
wereld te verloochenen? Dacht ge waarlijk dat ge het bezit van deze wereld
achter de kist nogmaals zoudt kunnen beleven? Dacht ge het dierlijke in de
mens te kunnen dienen om dat evolutie te schenken en het christelijke, het
woord, het gevoelsleven van de Messias te verduisteren? Dacht ge waarlijk
in de ruimte van dit leven een fundament te kunnen leggen door woorden,
door gedachten? Van u wordt gevraagd om die levenswetten tot evolutie te
voeren en alleen maar het licht, het levenslicht voor al de ruimten die er zijn
ontstaan te bezielen, te vertegenwoordigen, om al die graden en wetten te
verstoffelijken en te vergeestelijken, opdat gij de sferen van licht zult kunnen
betreden.
Heb ik u iets nieuws gebracht vanmorgen? Zeggen u dat niet de boeken?
Lees ze niet als een roman en sla de mens die ze lezen wil ze niet uit handen,
want gij slaat daar uw eeuwigheidsbezit te pletter. Lach niet om de mens die
de Christus liefheeft en zegt: ‘Ik zet mijn leven in’, want ge lacht uzélf uit.
Lieg en bedrieg niet, omdat ge uzelf slechts afbreekt en beliegt. Indien ge
de mens wilt opvoeren, indien ge de mens gezondheid wilt schenken, wees
dan zelf gezond in uw denken, voelen en begrijpen. Hoe kunt ge het goddelijke leven gestalte geven, indien ge spreekt over chaos, bezoedeling, afbraak,
en ge ook daadwerkelijk deelneemt aan die afbraak, moordt, brandsticht?
Spreek kwaad over de mens en gij spreekt kwaad over uw goddelijke afstemming, ge smoort uw innerlijke leven. Dat hebben wij moeten aanvaarden.
Stuk voor stuk hebben wij onze karaktertrekken moeten afbreken. We hebben ze gekild, we hebben ze begraven, eerst dát de kist in, eerst dát kunt ge
vermoorden: de afbraak, het hatelijke, de bezoedeling, de onwillendheid in
u, die moet ge naar Golgotha sturen door een kruis. Nagel elk ogenblik – dat
heeft de Christus, dat heeft de Messias van u gevraagd en daarvoor kwam
Hij naar de aarde – nagel elk ogenblik uw satanische gevoelens aan een kruis
en stuur ze naar Golgotha. Maar dat durft u niet. Bent u bang voor, angstig?
Durft ge uw hoofd te buigen en te zeggen: ‘Ja, ik sterf momenteel. Ik zet
alles in voor de Messias’? U doet het nog altijd voor uzelf. U doet het nog
altijd voor dat heerlijke ikje ... Maar u sleept – heb ik u gezegd – al uw aardse
chaos straks achter u in de astrale wereld aan, omdat ge hier in dit leven van
ballast niet wilt weten. Wat hebt ge nu van deze evolutie? Welke levenswaarden, welke levensgraden, welke karaktertrekken hebt ge tot ontwikkeling
gebracht? (klopt op de microfoon) Wereld, (klopt) mensheid?
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Kind van God, ontwaak! Gij hebt vader- en moederschap. Ge zijt universeel diep, maar aan u om het goede, om die levensuitingen als karaktertrekken, als licht, leven en liefde voor uw astrale, geestelijke, ruimtelijke persoonlijkheid tot de macrokosmische ontwaking te brengen. En eerst dan bent u in
leven. Wie van u is er levend-bewust? Wie is er nog levend dood?
Eén verkeerd woord dat afstemming heeft met de aarde, met uw menselijk, stoffelijk denken en voelen en ge hebt dat levend dood zijn reeds weer te
aanvaarden.
Eén seconde in gedachten voor uw goddelijke afstemming, één seconde
voor uw geestelijk, goddelijk leven. Ge stemt u af, maar ge hangt niet op
elkaar. Ge zit naast elkaar en ge zijt in de eerbiedige gevoelskracht en overtuiging gekomen dat ge, hoe het leven ook tot uw leven spreekt en persoonlijkheid, ge toch alles zelf te beleven en te aanvaarden krijgt.
Het is heerlijk dat de mens alleen moet sterven. Het is heerlijk om alleen
en bewust, of met aanstonds uw tweelingziel, uw geluk, uw leven dat afstemming heeft op uw levensgraad, de ruimten te bezweven, te bezielen en
te kunnen zeggen: ‘Dit alles behoort mij en haar, haar en mij toe.’ Dat is de
ruimtelijke kus, heb ik u gezegd.
Eén gedachte vanmorgen, voor altijd tot het levenslicht en voor en van de
Messias gestuurd, geeft u kracht, leven, bewustzijn en bezieling indien de
ware liefde erachter ligt, of uw gedachten stijgen zo hoog boven uw bewustzijn en smakken neer, als een stuk steen, een meteoor die vanuit de ruimte
uw leven slaat. Uw gedachten komen niet vrij van uw ‘kist’, noch van uw
lichaam. Geef uzelf nu bezieling. Geef uzelf nu ruimte. Geef uzelf licht, harmonie, leven en liefde, opdat nu vanaf dit ogenblik de Goddelijke Messias in
uw leven en onder uw hart ontwaakt.
Ik dank u voor uw belangstelling en voor uw mooie bloemen aan André en
mij en aan de meesters geschonken. We zullen ze doorsturen voor uw leven
naar Golgotha.
Ik dank u uit de grond van mijn hart.
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De mens krijgt kosmisch bewustzijn
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen ‘De mens
krijgt kosmisch bewustzijn’.
U hebt door de lezingen, de vorige, kunnen aanvoelen en beleven dat ge
eindelijk, eens van deze wereld zult verdwijnen. En dat heet dan dat ge uw
kringloop der aarde hebt volbracht. En daarnaar, of daarna, zult ge zeker wel
verlangen. En wie dan niet, die het gevoel krijgt dat ge deze ruimte, deze
geweldige macrokosmos toch eindelijk kunt en zult overwinnen.
We hebben de mens gevolgd die in het prehistorische tijdperk die wetten
heeft beleefd, heeft kunnen overwinnen. We gingen met die mens naar een
andere wereld, achter de kist. Hij was niet dood; hij leefde. Zijn innerlijk
leven ging kijken en vragen stellen, de persoonlijkheid ging ontwaken en
eindelijk: terug naar het eerste stadium, het begin van al de scheppingen.
Onbeholpen dat hij was – hij had geen licht meer – kreeg hij toch te aanvaarden dat in die ruimte waarin hij was, alles leefde.
Dat kunt gij – hebben wij vastgesteld en hierdoor onze stoffelijke vergelijkingen gemaakt – door uw eigen denken en voelen controleren. Dat de
wetenschap nog niet zover is om die fundamenten te leggen, bewijst dat de
mensheid slechts enkele dagen oud is, wat betreft het bewustzijn, het gevoelsleven van de massa.
Deze mensen gingen terug, ze gingen van planeet tot planeet, ze hebben
de nacht, de dag beleefd. Ze gingen ontwaken op eigen kracht en er was niemand – zei ik u en dat kunt ge aanvaarden – er was geen God, geen Christus,
geen Bijbel, niets was er. En die mensen hebben het goddelijke Al bereikt.
We zijn erdoorheen gevlogen.
Voor elke wet waar ik nu over spreek, kunnen we boeken schrijven, kunnen we stil blijven staan en onmiddellijk vergelijkingen maken met uw leven, uw persoonlijkheid, deze maatschappij waartoe gij behoort. We kunnen
duizenden jaren stil blijven staan bij één tijdperk, want de ontwaking, het
gevoelsleven voor de ziel als goddelijke kern, het innerlijke leven voor de
geest en de persoonlijkheid, dat heeft tijdperken, dat heeft miljoenen jaren
geduurd. Het gaat er mij vanmorgen om, om vanuit dat Al waarin we waren
– we gingen erdoor, we kwamen terug in de Almoeder, er was niets – terug
te gaan tot úw leven; of we hebben er niets aan, u bereikt niets. We kunnen
altijd zweven in het goddelijke Al en in de ruimte, maar die ruimte die leeft
in de mens. Ik zou u kunnen vragen: wat hebt u ervan? Gij zult er toch eindelijk eens aan moeten beginnen.
De mens staat nog voor zijn ‘kist’. Voor de miljoenen mensen is er nog een
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dood, maar die dood is evolutie. We gaan om de Bijbel, om alles heen. We
hebben geleerd dat Christus ook die lange, universele, kosmische weg heeft
moeten afleggen en dat Hij een van de eersten was die het Al, het goddelijke
bewustzijn betrad. Wij – wanneer u eenmaal die levenswijsheid, die sfeer, dat
gevoelsleven hebt bereikt – dalen niet meer af in het onbewuste, in het duistere denken van de mens, zoals u in de maatschappij dat beleefd, we geven
ons niet meer, we kunnen ons niet meer geven voor afbraak, vernietiging,
voor leugen en bedrog. En bent u mijn vriend of bent u het niet en bent u
mijn broeder, mijn zuster, mijn vader, mijn moeder; wij hebben alles, wij
hebben die levens, wij hebben die karakters, wij hebben die persoonlijkheden
moeten aanvaarden. Want wat wordt er nu verlangd van de mens die de eerste sfeer, neen, die het Al betreedt? Ik moet natuurlijk terug tot de eerste sfeer,
tot het ogenblik wanneer u in harmonie begint te denken, dat u harmonisch
gaat voelen hoe u die wetten wilt beleven. Dat wordt uw maatschappij, dat is
de twintigste eeuw. Daarvoor kwam Christus uit het Al, met die harmonie
en zei ... niets. Zijn woord is wet, Zijn woord bezit Goddelijk Bewustzijn, het
is harmonisch en daarachter is het liefdevol. Dat is Christus, liefde!
Om dat beeld te betreden, om die fundamenten te leggen, daarvoor krijgt
de mens miljoenen levens. Ik ga even door uit het Al. Wij kwamen voor het
ogenblik te staan dat de mens zich afvroeg in dat goddelijke Al – waarheen
u gaat, die goddelijke kern die lééft in u – in dat Al vroeg de mens nu: ‘Waar
is God? Waar is nu God?’ Er was geen God te zien. Er overviel hen een stilte,
een ontzagwekkende stilte en het licht rondom was goudachtig, er waren
bloemen en planten. Ze leefden op een planeet en het was zacht, er was geen
hardheid, niets stoorde deze levens. Ze hebben het Al bereikt.
Wat is nu het goddelijke Al? Waarvoor leeft de mens eigenlijk op aarde
en in de ruimte? Dat hebt gij beleefd. Wij gingen van planeet – ik heb u dat
voorgetekend – wij gingen van planeet tot planeet, neen, wij gingen vanuit
het embryonale leven naar een visstadium. We beleefden de bewoonbare,
harde, verdichte planeet, zoals gij nu op aarde loopt, wandelt – u hebt de
maatschappij erbij – en zo gingen we verder.
En die mensen staan in het goddelijke Al en voelen alleen zichzelf en de
stilte, het leven. ‘Ik ben licht.’ Ja, want ze hebben die ruimten overwonnen
door lichaam na lichaam te beleven, door vader en moeder te zijn. Maar wat
zegt dat hier op aarde, vader en moeder zijn, wat zegt het? Wat geeft het, het
is voor uw maatschappij te koop. Vader- en moederschap is te koop. Kijkt u
maar om u heen, kijkt u maar over de aarde, kijkt u maar naar de mensheid.
Doe uw ogen open en bezie de steden, het massale denken en voelen, en gij
weet het, het is te koop. Maar niet meer achter de kist; daar staat u – dat zullen we aanstonds zien – voor dat afbrekende, onbewuste denken en voelen.
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De mens in het Al vroeg: ‘Waar is God?’ En toen kwam het gevoel, die
ruimte ging spreken. Dat uitdijen wat we hebben beleefd – dat is de kosmologie, dat is de macrokosmos – die verdichtingen als levensgraden en tijdperken, verklaarden hun de wetten. En de essentiële wetten waren: ik ben vader
en ik ben moeder. U zult straks begrijpen hoe onwaardig, hoe onbegrijpelijk
op aarde het vader- en moederschap is. En dan staan we ... dat kunt ge nu
aanvaarden, dat hebben deze mensen in het Al, ja, reeds eerder, dat weet u
reeds aan Gene Zijde in de eerste sfeer ... dat de mens namen aan dingen
heeft gegeven. Ze hebben gezegd: ‘Ja, toen we daar waren ...’ Zij niet, die
eersten niet, die hadden geen namen, ze konden niet eens spreken. Ze hadden geen kunst, geen boeken, geen Christus was er, geen Bijbel, die hen een
weg opbouwde, verdichtte, zodat zij het leven konden beleven door steun,
door hulp, door rechtvaardigheid. Zij hadden dat niet gekend, zij hebben
het nooit gezien; u wel. En zo meteen, dan ziet ge welke schatten de mens
in de twintigste eeuw bezit en wat hij ermee doet. Hij doet er niets mee, hij
beleeft ze niet, want hij kent zichzelf niet. En dat is het jammer, dat is het
onbewuste en dat is de moeilijkheid om er te komen, omdat de mens nog niet
kán en niet wil aanvaarden. Deze mensen in dat Al, in dat ontzagwekkend
gevoelsleven, dat nu God is, het uiteindelijke, dat zegt voor deze wereld, voor
uw maatschappij: ‘Waar begint het leven en waar eindigt het?’
Ja, waar eindigt uw leven? Waar bent u begonnen? Vertel dat eens aan
uw psychologen, aan uw universiteit, en u wordt smalend uitgelachen. Maar
die tijd is aanwezig, die tot bewustzijn komt, want de werelden, de ruimten zullen spreken. Er komen mensen terug die bewustzijn bezitten, die het
kosmische bewustzijn hebben aanvaard. Maar hoe zij het hebben verkregen,
verklaart u de ruimte door het licht en zegt de moeder door haar baring en
kinderschap en het spreekt door de wetten van Moeder Natuur, door nacht,
licht, ja, door licht en duisternis, door de karaktertrekken, door ziel, geest en
stof. De menselijke persoonlijkheid krijgt alles.
De mens in het Al heeft het gezien en gevoeld, hij heeft het moeten aanvaarden: daar was geen God als een gestalte. Die onmetelijkheid waardoor zij
heen gegaan waren, dat is God als ruimte, dat is de Albron als licht, waarvan
ze ziel zijn en leven, geest zijn, en de persoonlijkheid als weten, als denken
en voelen bezitten. Ze hebben geleerd hoe zij die wetten konden overwinnen. In het Al, ze waren in het Al, ze gingen vanuit de sferen van licht, naar
de Vierde, de Vijfde, de Zesde en toen betraden zij de Zevende Kosmische
Graad, een universum dat Alvoelen bezit. Ziet u? En nu het beeld vandaar
uit – ik had er geen tijd voor – dat beeld om de vergelijkingen vast te leggen, voor u de fundamenten op aarde: er was geen God, geen Christus, geen
Bijbel en deze mensen hebben het Albewustzijn bereikt. Ze zijn goddelijk
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bewust, niet alleen kosmisch, dat is ruimtelijk voelen en denken, maar Albewustzijn is er in dit leven gekomen, in man en vrouw. Ze zijn beiden één,
ze vertegenwoordigen deze ruimte als licht, leven, geest en ziel; ze zijn vader
en moeder, beiden dragen alles. Ze hebben die sferen bewustzijn gegeven. Ze
kregen gestalte door het denken, door het bevoelen van een ruimte, van een
levensgraad, van een gedachte. Telkens zagen zij, indien ze niet in harmonie
waren, dat er een verduistering kwam, het waren als zonsverduisteringen.
Een kleine karaktertrek kan de persoonlijkheid mismaken, volkomen afbreken en vernietigen; één karaktertrek – dat zagen zij reeds achter de kist voor
de eerste sfeer – één karaktertrek vloerde de persoonlijkheid. En dan had
de mens weer zijn hoofd te buigen voor dat innerlijke, dat onbewuste, dat
nog geen gevoel, geen harmonie, geen rechtvaardigheid en geen liefde bezat.
Bent u dat ook niet? We behoeven geen Bijbel te volgen en te ontleden, die
geschiedenis zegt voor een Moeder Natuur, voor de goddelijke scheppingen
niets. Alleen het woord, het gevoelsleven van Christus en de mens die de
liefde, de harmonie, de rechtvaardigheid vertegenwoordigde, dát is waarheid
en hebt gij te aanvaarden.
Maar ik blijf even in dit Al. Voelt ge nu en begrijpt ge nu dat ge Goden zijt?
Ja, u haalt wellicht weer opnieuw uw schouders op en zult zeggen: ‘Zal dat
wel zo zijn?’ Praat nu maar. Waar is dát door geboren? Waardoor hebt ge het
voelen en denken gekregen? Denk even terug, de scheppingen, de ruimten
zijn biljoenen tijdperken oud en ge hebt eerst tweeduizend jaar bewustzijn.
Voordien had u nog niets. Ja, u hebt een stuk steen kunnen bebeitelen, u
hebt een paar dingen kunnen tekenen en dat werd uw handschrift, dat werd
uw taal, maar meer bezit u ook niet. Ik heb u geleerd en dat hebt ge te aanvaarden en dat kunt ge aanvaarden: uw kunsten en wetenschappen die geen
geestelijk bewustzijn bezitten, dus geen afstemming hebben op de geestelijke
faculteit van de ruimte, voor de ruimte, voor God en Zijn scheppingen, hebben geen betekenis. U kunt schilderen, u kunt schrijven, het zegt allemaal
niets indien u het gevoelsleven niet raakt, nietwaar? U kunt over geboorte,
over vader- en moederschap spreken, u kunt het verkondigen en u doet er
niet aan mee en u smoort uw leven, u komt niet vooruit, u staat stil. Dat wil
zeggen dat elke wet, elke levenswet in uw handen ligt en alleen door vaderen moederschap – het is heel eenvoudig – beleefd kunnen worden. Ik gaf u
het beeld, dat de priester naast de schepping wandelt. De moeder die kuis
is en heilig wil zijn en Christus wil dienen, wandelt naast de schepping. U
komt niet vooruit, u staat stil, want u smoort uw evolutie. U krijgt geen wedergeboorte en u moet terug, want u hebt nog enkele karaktertrekken voor
Moeder Aarde tot beweging, tot denken, voelen, bewustzijn te brengen, want
gij staat voor kosmisch voelen en denken.
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Wat is nu kosmisch bewustzijn? U kunt elke gedachte vleugelen geven, heb
ik u gegeven, hebben wij moeten aanvaarden. Het beste is nu ... het enige om
u een beeld te geven: hoe ontwaakt de mens om zijn kosmisch bewustzijn
te leren kennen? Wat hebt ge te doen om die ontwaking voor uzelf tot bewustzijn te sturen? Ja, wanneer de mens de boeken leest van de meesters, dan
leest u erdoor en wanneer u de mens weer hoort praten, dan slaat hij reeds
door enkele woorden en gedachten, slaat hij reeds die boeken, die ruimten,
zijn God, zijn Christus in het gelaat. U hoeft niet te lezen indien u er niet
aan begint. U kunt zeggen en dat hoort u altijd, dat hoort u op deze wereld:
‘Wat kan mij dat schelen, ik zal het wel zien.’ Maar hier is dit eeuwige bezit
te beleven, hier op aarde leeft u in die oneindigheid. U bent hier kosmisch
bewust. Maar wat hebt u ervan?
Nu staan we. We hebben die wetten ontleed. We gingen zomaar door die
kosmos, we gingen van planeet tot planeet, moeizaam pratende, denkende,
voelende; en u gaat naar huis. En de sferen denken, de ruimte denkt: wat
steken die mensen ervan op? Wat doen zij met die wijsheid? Het is altijd weer
hetzelfde: men valt weer terug.
Nu komen wij uit het Al vandaan, we gingen naar de Almoeder, we kwamen in die duisternis weer waar die Albron leeft. Nu hebben wij het gezicht,
het bevel, de wetten gekregen – ziet u? – een gestalte als mens is er niet, dat
bent u, dat is de mens, dat is het dier, dat is het leven van Moeder Natuur.
Lieve kinderen, de vogelen komen tot u; mooi. Het leven in de natuur, de
bloemen spreken; prachtig. Maar wie spreekt er in u? Ik ben regen, ik ben
voeding. U voelt wel, wanneer er geen regen was, zou de aarde en haar leven
verdorren. Maar u bent nacht, u koelt weer af, die kracht hebt u, want u hebt
die kringloop volbracht, u zweeft nóg in de ruimte. U bent stuwing, bezieling, u bent vader, u bent moeder, u bent wedergeboorte. En een dood? No,
die is er niet, u gaat altijd en eeuwigdurend verder.
We zijn vanuit ... we zullen die kosmos maar loslaten. We zijn vanuit het
oerwoud naar het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl)
gekomen. Lichaam na lichaam waren er gereed; dat is de stap, de volgende
stap, de volgende wet. Het geeft u meer gevoel, meer stuwing, meer bezieling, meer klaarte, meer ijlheid, geestelijk gevoel, want dat bloed verandert,
die zenuwen zijn anders. Het organisme gaat stralen, de mens wordt mooier,
mooier, schoner. Maar hoe blijft het innerlijk? Dat is nog duister. Ja, het is
niet zo eenvoudig om vanaf de aarde in de ziel, de geest, de goddelijke kern te
kijken, te leven, te bevoelen. Het is niet zo eenvoudig; dat vraagt ge maar aan
de ingewijde in het Oosten, wat zij ervoor hebben moeten inzetten. U haalt
wellicht uw schouders op; de maatschappij kan dat, maar wat gaat er door u
heen, wat komt er tot u wanneer u daar een Ramakrishna zag? Wanneer u
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daar een priester in het oude Egypte zag?
Ik heb die lezingen hier gegeven, we hebben ons neergevlijd op het kruis
van Isis. We stapten eruit, we hebben demonen gezien, nachtelijke zittingen
ondergaan en dan traden wij buiten ons organisme en hadden we de bevelen
van de hogepriesters op te nemen en te vertolken, te verstoffelijken, we moesten denken en één verkeerde gedachte jaagde ons reeds naar het wilde dier en
werden we verscheurd. U bent immers iets. Ja, praatjes. In het oude Egypte
verlangden ze geen praatjes: ‘Ik ben dit en ik kan dat. Ik hang mij een wit
laken om en ik speel voor heilige.’ Dat moet u dan maar eens aan Gene Zijde
bewijzen. De wijsheid moest er komen en dan werd de ‘Gevleugelde’ aanvaard. En dan had Egypte veel en heilig ontzag voor de ‘Groot Gevleugelde’,
want elk woord kréég ‘vleugelen’.
Ge hebt voor de ruimte niet meer te denken als u achter de kist komt.
Ge behoeft voor uw sferen van licht niet meer te denken indien ge de mens
in liefde niet kunt aanvaarden, want dan is er nog geen licht. En wanneer
u daar zegt – u zult het horen tot in het oneindige aan Gene Zijde –: ‘Het
kan mij niet schelen’, dan hoort u in die wereld waar geen licht, geen leven,
geen gevoel, dat is de schijndode. Die mens leeft voor niets, want die heeft
geen bewustwording, geen bezieling, geen vragen, die heeft geen zachtheid,
geen begrijpen, geen hartelijkheid, geen rechtvaardigheid, niets meer. Die
mens, die bron stikt, er is geen vader- noch moederschap. De natuurwetten
gaan door, jazeker. Maar wat leeft er in u? ‘Wat krijgt u, wat hebt gij u eigen
gemaakt?’, vraagt aanstonds de astrale wereld (aan) uw karakter, uw persoonlijkheid, uw ikje; en dat kan kosmisch bewust zijn, jazeker.
Wanneer u Ramakrishna zag en hij keerde terug na een machtige reis,
hij zijn uittreding had beleefd, dan wist hij dat in die ruimte het kosmische
bewustzijn aanwezig was en dan durfde hij niet eens meer te denken. Geloof
me, wanneer u straks vrijkomt van deze stoffelijke stelsels, dan durft u niet
meer te denken. En dan zegt u voor honderd procent: ‘Sla mij maar neer,
meester, wat heb ik een praatjes gehad op aarde. Mijn God, mijn God, had
me maar neergeslagen. Wanneer krijg ik bezieling? Ik heb geen bezieling,
ik heb geen verlangen. Heeft de wereld verlangen? Ik heb verlangd. Ik ben
dankbaar dat ik mag ontwaken. O, mijn God, wat heb ik gekregen.’
Ja, wie heeft dat? En is het waar? Liggen daar waarachtig fundamenten onder? Ziet u, want ge moet beginnen bij de allereerste gedachte om te mogen
weten; het dorsten en verlangen moet stijgend bewustzijn krijgen. U moet
nergens meer over denken en voelen dan alleen: hoe kom ik tot geestelijke,
ruimtelijke ontwaking. Dan krijgt u de bezieling. Hoe wilt u bezield worden als de taak in de maatschappij slechts orde is om aan eten en drinken te
komen, meneer te spelen, mevrouw te spelen? Komt u maar hier, dan zal ik
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u vragen stellen indien u zo gaarne denkt dat u waarlijk gevoel bezit om de
wetten van uw Christus, Golgotha, Gethsemane, Pilatus, Caiphas te ontleden. Maar dan slaan we u eerst aan het kruis.
André zegt altijd: ‘Ik wilde dat ik mocht bewijzen wat het eigenlijk is.’
Maar die gelegenheid krijgt hij nu niet. Als u de smart gaat voelen van de
mens die zichzelf afbreekt, dan zoudt ge uw hart uit uw ribben willen halen om het die mens te schenken, indien u die mens zoudt kunnen helpen.
Want weet u wat er ontwaakt wanneer ge waarlijk licht gaat zien? Dan is het
woord, het harde woord, het niet begrijpen van de mens smartelijk, een diep
pijnlijk treffen, niet in uw hart, maar in uw ziel en geest, in de goddelijke
vonk, en die smart is ontzagwekkend. Die pijnen kunt ge als mens niet eens
beleven.
Wat heeft de mens begrepen van de smarten van de Christus, dat Hij
machteloos stond tegenover zo’n wilde chaos, zo’n wilde bende, zoals de
mensheid nog is? Haha, dacht u waarlijk dat de sferen van licht, de meesters
medelijden met u hadden, dat ge weer oorlog zult krijgen? Dacht u dat de sferen biddende zijn: ‘En bescherm de kinderen van de aarde’? ‘Mijn God, mijn
Christus, we liggen neergeknield en bescherm ons voor de Satan’? De Satan
leeft in uzelf. Wanneer zijt ge waarlijk, geestelijk bewust, geestelijk zuiver in
uw denken, voelen en handelen ten opzichte van maatschappij, kind, vader,
moeder, zuster, broeder, Christus, God, uw God in u? Wanneer? Ja, u denkt
nu: wordt het leven zo zwaar? Het wordt doodeenvoudig. Doodeenvoudig?
Nee, natuurlijk eenvoudig. Wat hebben wij met die dood te maken?
Aan Gene Zijde vraagt men aan u, de levensruimte vraagt: ‘Neem mij in
u op. Welke krachten krijg ik van u? Hoeveel licht hebt u mij te schenken?
Want ik schenk u mijn wereld, mijn oneindigheid.’ Kosmisch bewustzijn,
om dat te willen bezitten, vraagt: begin nu. Ha, de sfeer lacht. De meester
daar, die het gevoelsleven bezit en kan denken, die de aarde in zijn handen
heeft en de planeten voor zich ziet en kan zeggen: ‘Dat alles heb ik beleefd’,
wanneer die meester, wanneer die mens, die geestelijk bewuste terugkeert
naar de aarde en zijn wandeling ondergaat en naar de mensen kijkt en die
verlangens controleert ten opzichte van al die miljoenen levenswetten, dan
blijft er van de mens op aarde niets, niets, niets, niets meer over. Want hij is
vrij van leugen en bedrog, die meester is vrij van verkeerde gedachten, van
hardheid; er is alleen zachtheid, begrijpen, harmonie, één-zijn in deze mens.
Die mens kan geen taak voor uw maatschappij verrichten, want hij weet: ik
moet het ene leven opbouwen en het andere zou ik moeten afbreken? Voelt
u?
Leg nu eens uw fundamenten voor uw maatschappij, voor uw leven hier.
Nu kan ik u gaan vragen stellen. Ik zou kunnen beginnen: wat wilt u? Wat
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bent u? Wat doet u? Bent u waarlijk dienende door hetgeen wat u doet? Het
komt er nu niet meer op aan wie u bent en welke taak u in handen heeft.
Het komt er niet op aan of ge aan kunst doet, schrijvende, schilderende, u
de dingen bebeeldt. Het gaat erom: hoe bent u? Wat voelt u? Want de karaktertrekken te bebeelden, te beschilderen, te ontleden, te omschrijven en
die in daden, in hartelijkheid, in het één-zijn voor al die scheppingen tot de
mens te voeren, tot uw liefde, tot uw vriend, uw vader, uw moeder, het leven
op aarde, dát wordt het fundament voor kosmisch weten, kosmisch één-zijn,
kosmisch denken en voelen.
Wat wij door deze lezingen willen bereiken is: u los te maken van uzelf.
Kent gij uzelf? Wie bent u? Waar begint het leven en waar eindigt het? Elke
seconde begint u aan een universum op te bouwen, dan praat de mens, de
maatschappij verzekert u van die heilige machten en krachten, en even later
ligt het daar weer en wordt het vertrapt. De straatgoten van de stad zuigen
het in zich op, waardoor wij ‘Maskers en mensen’ konden schrijven. Ik behoef
niet het goddelijke beeld op deze bühne te plaatsen. Ik behoef u niet te lang
in het Al te laten, want gij beseft het toch niet. Maar ik zou u willen vragen:
wat hebt ge van Frederik? Wat hebt ge van René? Velen struikelden reeds
over het denken van het eerste deel van de ‘Maskers’, ziet u? We hebben het
zo geschreven, we hebben het zo ontleed – Gode zij gedankt, dat we daartoe
in staat waren – dat er niet één in staat was van u die ook al die boeken hebben gelezen, die vijf- en zeshonderd lezingen hebben meegemaakt, om er
zomaar in te wandelen. U ziet nu hoe moeilijk u zelf bent, want dat bént u.
Dat bent ú. Wat hebt u van Erica? Ziet u? Wat hebt u van die kaartlegster
waar Frederik heengaat? Wat hebt u van die dame, die daar in het krankzinnigengesticht zit en die daar opgesloten werd, omdat een ander haar centjes
wilde bezitten? Wat hebt u van Lord Show, indien u de wereld naakt wilt zien
en de beelden voor u plaatst? Vandaag heet het voor de ruimte: ‘O, ik kan
je niet missen, ik kan niet zonder je leven’, en morgen gaat de deur open en
wordt u eruit getrapt; hebt u dat? U moet eens naar buiten. U moet eens naar
de boeren. De boeren kunnen u iets geven. De geschenken die vandaag goddelijke betekenis bezitten, gaan morgen de kachel in. Wat hebt u daarvan?
Wat hebt u ervan? Wat hebt u aanvaard van hetgeen toen meester Alcar deze
zittingen opende? Wat is er nog van over in u? De éne mens zegt: ‘Ja, dat is
al zo lang geleden.’ De ander zegt: ‘Ja, ik weet het niet.’ De één dient God,
de ander dient Christus. Ze willen bewustzijn bezitten, de wereld. Ik heb
het niet tegen u, ik vraag het alleen maar, want dat vraagt men u aanstonds
achter de kist. De mens wil door de mystiek, door de ziel heen, die men niet
kent, door de geest heen, de persoonlijkheid gaat spreken en dan komen de
‘kruisjes’. Frederik vraagt: ‘Heeft de theosofie ook van die kruisjes, van die
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gestalten, die schijngestalten, die toch ondanks alles licht uitstralen en mij
innerlijk diep beroeren?’ ‘Voor de goede gedachte’, zei Frederik, ‘krijgt dat
kind vijfhonderd gulden van mij.’ U doet het met bloemen.
Ik weet wel dat er onder u zijn die God en Christus waarachtig zouden
kunnen liefhebben en indien u de middelen bezat, dat u alles zoudt willen
schenken om de wereld dit geluk te kunnen geven; weten wij. Maar het gaat
voor de massa, het gaat voor de wereld, het gaat voor deze mensheid, die
hulpbehoevend smeekt op dit ogenblik: ‘Oh, bescherm ons toch, bescherm
ons toch.’
En kijk nu eens even terug. U wilt zo gaarne planeten en sterren, maan,
zon en aarde ontleed voor u zien, maar begin nu eindelijk eens in deze eeuw
– voor ons is er geen nieuwjaar, dat weet u wel – begin nu eindelijk eens
waarlijk fundamenten te leggen. Want aanstonds breekt ge uw kostbare nek
en dan moeten wij u opvangen; maar dan is er niets, geen houvast, niets.
‘Kan mij niet schelen.’ We laten u daar duizenden jaren, tijdperken in dat
‘kan mij niet schelen’ zitten. U hebt dan maar niets, geen bloem, geen vogel,
geen mens komt erop u af, want gij snijdt de kosmos in het goddelijke hart
vanéén. Ge kilt niet alleen uzelf, uw gedachteleven, uw gevoelsleven, niet
alleen uw vader- en moederschap, ook al hebt ge het niet, maar u vermoordt
alles door één, één menselijke, menselijke gedachte ... Angstig? Of dacht ge
waarlijk een sfeer van licht te kunnen beleven en zomaar naar zon, maan en
sterren, Jupiter, Saturnus en Venus te kunnen vliegen, terwijl ge het leven
van een bloem verwaarloost, het leven van een vogel, een boom die uit u, uit
de mens is geboren. Dat leven zegt: ‘Waarom kijkt u niet naar mij?’ Ziet u,
begrijpt u dit? Dit wordt in de toekomst geestelijk denken en voelen. U kunt
niet denken. De mens zegt het zelf: ‘Ja, ik kan niet denken, ik weet niet waar
ik aan moet beginnen.’
En nu hebt u de fundamenten van Christus. We gaan door Gethsemane
– hier waren wij op een morgen – wij voelden ons gekraakt. Ik liet u ook kraken opdat ge eindelijk eens kunt, zoudt willen gaan neerzitten om te denken:
wat doe ik toch? Wat ben ik? Wie ben ik? Wat wil ik? En in Gethsemane is
de plaats. Gethsemane is de plaats en het plekje op deze wereld, waar waarlijk
is gedacht. Ook al komt u daar – ziet u? – en bezoekt de tuinman van Gethsemane en u vraagt: ‘Mag ik een beetje aarde?’
Dan zegt hij: ‘Neem een kar vol mee, want het heeft toch geen betekenis.’
‘Mag ik dan een klein bloempje?’
Ziet u? Maar de mens die in deze maatschappij alles bezit, ja, die gaat naar
Gethsemane en gaat daar een bloemetje vragen en een beetje zand alsof de
ruimte ... God, het is in zijn hand en (hij) is gelukkig.
‘Hè, hè,’ zegt de ander, ‘wáánzinnig. Of is hij kind en ben ik mens?’
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Ja, Christus zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’
En wat heeft Hij daarmee bedoeld, dominee, godgeleerde, bisschop, kardinaal, paus?
Wanneer u in de eerste sfeer wandelt, dan ontmoet u miljoenen vaders en
moeders en het zijn allemaal kinderen. Grote mensen bestaan er daar niet.
Ja, ze zijn volwassen, u ziet daar engelen en u ziet daar meesters. Er komt
een jongeling bij u, of een meisje van 21, 20 jaar, zij is kosmisch moeder
en zij zegt: ‘Hebt u wellicht aan mijn leven iets te vragen? Beleef mij en gij
ontvangt mijn liefde.’
En dan staat de mens ... denkende. De mens die is zo ontzagwekkend
dankbaar dat ge een wandeling moogt maken met de hemelen, met de ruimte.
‘Geef mij uw hand.’
U moet eens ... U moet eens een hand gaan beleven van een kosmisch,
geestelijk bewuste, die dat in u legt, dan krijgt u een stroming, een bezieling,
een ontwaking en een bewustwording te beleven, waarvan ge geen fundamentje bezit.
En toch, ik verzeker het u, ik ben niet zwaar, ik zal het u bewijzen: dat
kunt ge op aarde beleven. De dag is er, de nacht is er. Aan Gene Zijde hebt ge
eeuwigdurend de dag. Maar de duisternis is er ook indien het u niet schelen
kan dat ge ontwaakt, dat ge voelt, dat ge denkt en dat ge niet zo zwaar op
het leven hangt. Dan komt de eerbied, dan komt het ontwaken, het willen
beleven voor het heilige ontzag van die ruimte. Hoe die wetten zijn ontstaan,
hoe die verdichtingen kwamen, hoe planeet na planeet aan de eigen taak kon
beginnen, dat gaat u voelen, dat gaat u zien. En wanneer u dat nu ziet en
beleeft en eigen wilt maken, staat u, neen, dan ligt u weer neergeknield in
Gethsemane en u geeft u over aan de goddelijke leiding, de bezieling waarmee u één bent, waardoor gij het leven kreeg. En dan kunt ge alleen maar
zeggen en dan komt er alleen maar over uw lippen: ‘Uw wil geschiede!’ Ja ...
Indien we konden neerzitten en afwachten totdat de eerste geestelijke
vraag in u komt, totdat de eerste geestelijke vraag in ons ontwaakt – die dan
verzekerd is van ruimtelijk gevoel, ruimtelijke kracht die van dáár komt, ver
van ons vandaan – ja, dan leggen wij voor dit leven en voor al de ruimten
door God geschapen ons eerste, menselijke fundamentje. En dat heet nu: doe
goed. Neen, want dat is gevaarlijk. Doe goed door het woord. Tracht uit alles
die hogere gedachte naar voren te brengen. Zit neer en beleef de rust, beleef
het denken. Ja, wat is denken?
‘Weet ik niet.’
Nietwaar, u gaat beginnen en u leest over de eerste sfeer, u leest over de
hellen en hemelen en u wordt angstig. Já – ziet u – er spreekt iets. Wat is er
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van u, in u, dat daar ontleed is? Brandende hellen zijn er niet, maar de haat,
de afbraak, het nietszeggende is er wel en dat is duisternis. Wanneer u dan
door de maatschappij wandelt en daar de dief, de moordenaar, de haat, de
verschrikkingen, pest en cholera ontmoet, ja, dan rent de mens weg en zegt
tegen zichzelf: ‘Daarmee wil ik niet te maken hebben.’ Maar wat u aan verstoffelijking hebt gekregen, hebt kunnen vaststellen, wat u de ziekten hebben
verteld, is ook innerlijk veel erger en ziek. Is een haat, is het haatgevoel geen
ziekte? Is dat niet geestelijk ziek zijn?
De mens ligt neergeknield in Gethsemane en bidt en praat reeds, hij denkt
dat hij bezieling heeft, hij wil de wereld over, hij rent als een bezetene door
Jeruzalem, wil iedereen overtuigen: ‘Ja ik voel het!’ En wanneer hij voor Golgotha staat en zijn eerste voetstap moet zetten omhoog, staat hij voor het
bezwijken? Neen, voor het teruglopen, het wegrennen naar een verzekerde
maatschappij, het gemak, het gaat daar vanzelf. ‘Ik ben nog zo jong. Ik heb
nog niets van het leven geleerd. Het leven heeft me nog niets geschonken.
Waarom zou ik die zwaarte aanvaarden en beleven? Waarom zou ik me druk
maken om de mensen op te trekken? Voor wat? Voor wie? Nee.’
Ge zúlt dat kruis, dat kruis, dat vervloekte kruis dat men de Christus op
de schouders heeft gelegd, zult ge toch eens moeten leren dragen. En dat doet
u door gedachten. U kunt de mens dragen door uw karaktertrekken, door
een mooi gesprek, door het willen luisteren. Wanneer de mens u iets vertelt
en u voelt, de mens loopt met zijn leed, met zijn smart te koop, dat wil de
mens maar aan elkeen schenken, dan wordt het nooit kosmisch voelen en
denken, nooit en te nimmer geestelijke verruiming, ontwaking en bewustwording, dat wordt kletspraat. De mens die wil gaan dienen in Gethsemane,
die zwijgt, die legt zich neer en is eenvoudig. Want wanneer ge gaat praten,
dan treedt ge in het licht. Wanneer uw woorden over uw lippen komen, dan
hebt u zichzelf verstoffelijkt en dan kan het andere leven u een pak slaag
geven, u aanvallen. Ziet u, dat hebben wij in het Egypte, dat heeft Ramakrishna, dat hebben de tempels in Brits-Indië moeten aanvaarden; dat heeft
de bloem gekund, dat heeft de vogel, het kind in de moeder moeten beleven.
Raak dat leven niet aan, blijf in uzelf, want de gebóórte moet komen.
Nu moet u eens gaan volgen voor dit jaar, ga nu eens even terug: wat is
het oude jaar voor u geweest? Denkende, of hebt u pret gemaakt? Hebt u
zich wel even vijf minuten kunnen geven aan uzelf, aan uw ik, uw innerlijk
leven? Hebt u waarlijk een goed gesprek met uzelf en tegen het leven kunnen
beleven en te zeggen: ‘Ja, daarin was ik verkeerd’? ‘Hoe bestaat het’, hoeft er
niet bij te zijn. U hoeft geen angst te hebben, want u gaat zo weer opnieuw
beginnen, want het leven is evolutie, het leven bouwt op. Maar er zijn ogenblikken dat Gethsemane, en aanstonds, hierachter, Golgotha tot ons spreekt.
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U wilt de geboorte van Christus beleven?
(In de zaal wordt herhaaldelijk gekucht.)
Wat kuchen wij vanmorgen?
(pauze)
Nu kucht u niet meer.
Wij willen de geboorte van Christus beleven. We willen Golgotha bestijgen. We willen weten wat die man daar heeft gevoeld en hij daar, hij die zei:
‘Ik heb U niet nodig’, en de ander zei: ‘Kunt gij mij dan niet optrekken in
het Uwe?’
En wat zei toen de Christus? ‘Ja, gij zult heden met Mij in het paradijs zijn.’
Hij het zijne en de Christus ging naar Zijn Alwetendheid.
Hebt gij, vraag ik u, mensen van deze wereld, hebt gij ook dat leven, dat
gevoel? Is er wel iets in de ruimte dat u niet bezit?
Een dominee staat machteloos. Waarom? Omdat de mens – heb ik u verklaard – op verdoemdheid, op het laatste oordeel staat. Maar voelt u toch,
ondanks alles, hoe moeilijk of het ook is, dat het toch zegevierend wordt,
want er is geen verdoemdheid. Die beenderen – dat heeft André u verklaard,
belachelijk gemaakt, zoals ook wij dat willen en doen – die beenderen hebben niets meer te betekenen. Dat getoeter straks in de ruimte, bestaat niet,
want nú wordt er getoeterd. Nu wordt er geblazen vanuit de ruimte, en dat
doet een bloem, dat doet een vogel, dat doet het vader- en moederschap. Dat
zijn de sferen van licht. Dat is zon, maan en sterren, maar vooral de maan.
U wilt gaarne in het heelal vertoeven. U wilt weten wat er daarná ook nog
is. En dat leeft in u, want u bent licht, u bent dagbewust en u bent duister.
Die Albron moet in u, door uzelf – dat is de goddelijkheid in de natuur, dat
hebben de planeten en de sterren moeten aanvaarden en kunnen beleven –
dat moet voor uzelf tot bewustwording komen. Die bron in u is goddelijk
diep, die kan u bezielen, die kan u tot de eenheid brengen. Of is het niet
waar dat ge diep in u naar die waarlijke liefde verlangt? Wees eens eerlijk.
Is de man van u waarlijk zo hartelijk, zo lief, zo rechtvaardig? Is de moeder
die u bezit, overgevend in gevoel en kan de moeder u opvangen? Bezielt zij,
bestraalt zij het leven, het dagbewuste, de maatschappij, alles om zich heen?
Is ze hard? Blijft ze doorgaan, of kijkt zij altijd naar het verkeerde? Dan is er
geen licht.
Indien Christus – u begrijpt de Christus niet, u wilt Hem beleven, maar u
kent Hem niet – indien Hij zich niet had laten slaan, indien Hij had gezegd:
‘Wat wilt ge, Pilatus? Ik zal je eens even met die zweep midden in je gelaat
timmeren zoals Ik de woekeraars de tempel, het Godshuis uit heb geslagen.
Wat wilt ge?’ dan was het een straatcharlatan geweest. Maar de Christus die
keek hem aan en stond daar als een Goddelijke Majesteit en zei niets.
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Wat doen wij?
Want Hij legde daardoor – nietwaar? – het goddelijke, universele macrokosmische fundament voor de mens, voor ons, voor uw vader-, voor uw moederschap, voor uw maatschappij, uw universiteit, uw kind-zijn, uw grootmoeder, uw grootvader. Maar hoe was grootvader, hoe was grootmoeder?
Hebben zij ook liefdevol gesproken? Kon moeder haten? Dan moet moeder
maken dat ze daarvan vrijkomt. In de sferen laten wij de moeder verzinken
in haar haat, indien zij haat. Maar wij dragen haar indien zij gedragen wil
worden en de wetten kan aanvaarden. Want hiervoor komt nu dat menselijke
hoofd buigen, dat dik doen moet weg. Dat denken ‘ik kan dat’ en ge kunt
het niet, want ge hebt het nog niet bewezen, dat is uw val, dat is de afbraak,
dat is de menselijke chaos, de kif. Nietwaar, uw maatschappij heeft het reeds
bewezen. Uw maatschappij vraagt: wie bent u? Wat kunt u? Nu.
Maar in het prehistorische tijdperk was dat niet nodig. Toen had u al
genoeg dat u leven was. Ja, we gingen over het land. We gingen de aarde verkennen. We gingen hier binnen en daar binnen, want wij hadden het hoogste
gezag, we waren de heersers. Maar nu, nu zegt de maatschappij: ‘Wacht eens
even, dat is van mij.’ Ja, er leven er nog die uw bewustzijn, uw gevoel, uw
bezit willen bezitten. U kijkt maar naar Stalin, u had verleden Adolf, maar
nu is er weer een ander. U kent ‘De Volkeren der Aarde’, ik behoef daar
niet op in te gaan. U kent ‘De Volkeren der Aarde’, u kent de ontleding, de
karaktertrekken, het bewustzijn van de massa, ook voor uzelf. Wat u zelf
bezit, nu bezit en wat u dagelijks uitspeelt en uitzendt, dat wil Stalin ook.
Waarom niet? Waarom zoudt ge dat goede kind niet alles van uzelf geven?
André verklaart u immers de wetten. Hij doet het op de prikkelende wijze
die in de kosmos aanwezig is, want wanneer hij er een domineespraatje van
zou maken, dan joegen we hem daar uit. Want het leven is zo.
Wij hebben geluk, wij hebben ons gelach, ook al bestijgt ge sfeer na sfeer.
Ook al leeft ge in het goddelijke Al, dan ziet ge de goddelijke persoonlijkheid
met een menselijke glimlach op de lippen. Want het leven is mooi. Het leven
is wondervol – schreef ik u, vertelde ik u in Jeus I en aanstonds in II – maar
het leven is ontzagwekkend rot, verschrikkelijk. Ja, omdat de mens zelf rot
en verschrikkelijk is. Schrikt u? Geen waarheid?
De mens bidt, bebidt God, bebidt Christus, de mens bebidt planeten en
sterren, de mens heeft namen uitgevonden voor het goddelijke leven en zegt:
‘Wij gaan daarheen.’ De mens bezit een dood. Ziet u dat deze mensheid nog
niet denken kan? De dood staat elke dag voor u. De bladen nemen de dood
op, en een dood is er niet. In welke valsheid, in welk onbewustzijn leeft u
eigenlijk? De mens schreit naast ‘de kist’. De mens moet iemand verliezen,
de mens heeft angst. Indien gij Goden zijt, waarom dan nog angst als het
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leven uzelf bestuurt? Vraag het André in de uren die u met hem beleven
kunt: ‘Waarom moet ik angst bezitten als de dood komt?’ Kijk eens in de
maatschappij en sta voor deze persoonlijkheden, durf deze mensen te beleven. Wat blijft er van over indien u voor het hoogste komt te staan, die de
dood nog liefheeft, die zich in het zwart kleedt en niet kan zeggen: ‘Gij gaat
aan een reis beginnen die eeuwigdurend is. Ja, ik ook, ik ben er ook, maar ik
moet hier even uit’? En dan staat de mens daar. Loopt u maar met uw hoofd
naar de grond en volgt u dat lijk daar, dat heeft niets meer te betekenen.
Wanneer ik zou zeggen: ‘Het is oud roest’, schrikt u zeker omdat dat uw
moeder is. Maar het heeft niets meer te betekenen, uzelf staat ernaast, dat
heb ik u hier laten beleven, ik heb het u laten zien. Of smijt dan alles maar in
elkaar, indien ge dit niet kunt aanvaarden ... ‘En zou dat wel?’
Dit woord hebt u nog nooit gehoord, deze wetten zijn nog nimmer op deze
wereld verklaard, niet in Egypte, niet in Brits-Indië. Geen ingewijde, er is
geen ingewijde op aarde die u hierover en hiervan in die diepte kan vertellen.
Daaraan kunt ge voor uzelf vaststellen dat er kosmisch bewustzijn is. En nu
breken wij enkele fundamenten voor uw leven af, want we leggen de nieuwe
eronder. Is het niet waar? Is dat liefde, is dat gevoel? Neen, mijn kind, dat
is de drang om het leven te bezielen, dat is mijn eigen leven tot ontwaking
te brengen, mijn eigen leven te bestuwen, op te trekken, en lief te hebben
elkeen, wie het ook is. Ouderdom is er niet, er is alleen jeugd. Het menselijke
volwassen kind is dankbaar en nu komen wij tot één-zijn. Nu is het: ‘Dag. Ja,
mijn broeder, zit even neer en laat ons even spreken.’ Wat een heiligheid om
de wetten te bespreken, ze te ontleden en dat dankbaar gevoel dat u krijgt,
dat zwevende, optrekken, dat u ook in de sferen van licht ziet achter de kist.
Dat is, dat de eerste sfeer is, dat een bloem u vertelt – en dan komt er leven,
dan komt het één-zijn –: ‘Bezit ik het kleurenrijk niet? Heb ik geen vader- en
moederschap?’ Moet u eens voelen wat ze zeggen. Allemaal spreken ze nu:
‘Ben ik niet mooi?’
‘Ja, je bent mooi, kleintje.’
Daarin leeft het Al. Wat doet de bij? Wat doet de natuur? Hoe dient de
natuur zichzelf? Ziet u, dat ziet u aan Gene Zijde terug. Ik leg ze allemaal
aan Golgotha.
Ik ben blij dat u een beetje kleur om me heen legt, maar ik voer ze terug
naar Hem, die zo ontzagwekkend veel gaf van zichzelf, dat is niet te begrijpen en niet te beleven, die alles gaf van Zijn Goddelijkheid en kon zeggen:
‘Hier ben Ik.’
Nu komt u. U kon alleen die droevige smart in Zijn ogen beleven. Hij
Zelf stond daar in de houding voor de mens. U moet voor elke karaktertrek
zó kunnen gaan staan, alsof God voor u staat. U moet beginnen, wanneer u
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het woord voert tot een ander en u bent luisterende of sprekende, dan moet
u gaan denken dat u altijd de werkelijkheid beleven wilt door uw woord,
want uw woord is een ruimte. En elke verkeerde gedachte – dat hebben wij
door de Christus geleerd – de afbraak, die komt u tegen. Of zoudt ge willen
denken dat dat van verleden en verleden jaar en van tien, twintig jaar terug,
verdwenen is? Ja, zo, weg, opgelost, verdampt? Dat staat daar vóór u. Ziet
u, u kunt nu wel bij mij weglopen, maar u komt toch terug. Er is slechts één
weg achter de kist en op die ene weg daar zitten wij, indien ik u niets doe.
Indien ik u bedrieg, dan zit ík daar beneden. Maar ik ben er nu eenmaal.
Ik verbeeld me niets, maar ik zit daar aan die kronkeling en ik zie u, zoals
Jeus dat zegt: ‘De bungels hebt ge bij u.’ Kijk, daar heb je hém ook die gaat
nog tien, twintig meter verder en dan komt het bezwijken, dan ontneemt de
ruimte dat leven de levensadem. Dan is er geen gevoel meer, geen verdergaan
meer, want u komt in een atmosfeer die u niet bezit. Is dat zo? U kunt nu
geen adem meer krijgen, u stikt, een hand, een klem komt er hier? Nee, hier,
daar, u krimpt inéén van de pijn, want u snakt naar adem, als uw vis boven
het water spartelt u daar ... en eindelijk komt het in elkaar zakken. Dat is hij
en dat is zij ook; en dat ben ik en dat bent u. Maar wanneer ge om die berg
heen wilt wandelen, om dat moeras heen ...
‘Ja, ik zal de Christus dragen, ik zal Hem vertolken, ik zal Hem vertegenwoordigen.’
Waarom is uw plaats onbezet? Want u leeft nu aan Gene Zijde. Waarom
ontloopt u uw eeuwigheid? U wilt hier niet neerzitten, u wilt het leven, de
maatschappij niet bezielen? U denkt het op eigen kracht te kunnen, buiten
de meesters, buiten de Christus, buiten de goddelijkheid in u? Dan staat ge
ook aanstonds daar alleen en is er geen hulp, is er geen één-zijn.
Gene Zijde bracht manifestaties, manifesteerde zich door de directe-stem,
materialisatie, dematerialisatie, de mens kreeg gedachten, kreeg gevoel, maar
de mens dacht: ik kan het nu zelf, de mens werd een godheid. Hebt u het
beeld vóór u, hoe de metafysische leer werd versnipperd? En dat bént u. Dat
is de Christus, dat is het hiernamaals, dat is zon, maan en sterren. Dat is een
deel van deze eenheid, deze persoonlijkheid die zich verknabbelt.
Wanneer is het leven sterk? Wanneer komen wij tot universeel bezielen?
Wat wil de dominee? Wat wil de katholieke kerk? Ja, de katholieke kerk is
sterk, dat is de kunst. Dacht u dat de sferen niet wisten, dat de mens daar
niet begreep hoe gij uw machtige, kosmische houvast verknoeit, versnippert
en bezoedelt? Hoeveel dogma’s zijn er ontstaan? Waarom komt u niet tot
eenheid? U hebt één God! Hoeveel Goden hebt u hier inmiddels? Honderdduizend. En dan zegt u en dan zegt de mens: ‘En help ons, want wij brengen
een ruimte, wij brengen gevoel.’
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Uw radio, de technische wonderen worden nu nog verbruikt door kletspraat. Ze beleven de verdoemdheid, de afbraak en denken goed te doen.
Ziet u, dat is allemaal vals, dat is duisternis-gepraat. Er is geen bewustzijn,
geen realiteit, geen rechtvaardigheid. Het is de bezoedeling van het Levende
Wonder, die in Gethsemane te aanvaarden kreeg: ja, dat wordt een beker.
Maar dat was de beker niet om te sterven; nee, dat was de ontzagwekkende
machteloosheid om het geslagen worden, het onbewuste van deze mensheid
te moeten opnemen, te moeten aanvaarden, het hoofd buigen voor het nietwillen.
Ja. Dat heeft ons één sfeer, één planeet, één levenswet, één graad, dat heeft
ons de nacht en de dag geleerd. Maar dat hebben de meesters aan Gene Zijde
vergeestelijkt, en toen kwam de Vierde, de Vijfde, de Zesde en de Zevende
Kosmische Graad tot stand en toen leefde de mens in het Al. Hij wist: hij
was daar waar hij op Zijn Goddelijk fundament stond. Hij is nu een godheid.
Hij bezit thans alles.
U zou ik willen vragen: wanneer begint u nu aan het opbouwen voor Gene
Zijde? Dit is hier Gene Zijde. Er gaan er van u aanstonds terug naar de aarde.
Die lossen dadelijk na het sterven, na het vrijkomen (op). Ziet u, dat sterven
moet al uit uw woordenboek, de dood deugt niet, dat heeft niets te betekenen. Sterven en doodgaan bestaat er niet, is er nog nimmer geweest. U gaat
terug, u moet uw leven voortzetten. U moet het gevoel als bewustzijn door
de aarde beleven en dat kan alleen om vader- en moederschap te ondergaan.
U bent nu moeder; hoe bent u nu moeder? U bent vader; hoe bent u? In
harmonie met de natuur? Ziet u, u staat thans voor wijsgerige, kosmische
stelsels.
Socrates was een kind, die begon te denken. Socrates had een sik, het kind
speelde een tijd voor herder, hij ging met de dieren praten. Hij zegt: ‘Wat ben
je mooi en kus mij eens? Hoe denken jullie? Wat leeft er in je? Alleen maar
eten en drinken en de mens maakt je dood. Kon ik maar met je heengaan
hier. Konden wij maar gaan naar een vrij veld, waar rust en vrede is. Maar
aanstonds maakt men u dood.’ Zo begon Socrates. Jazeker, Socrates was ook
een kind dat het oude Egypte heeft beleefd. Hij is ook thans de kosmisch
bewuste die kan zeggen: ‘Ja, nu ben ik er.’
Maar zo moet u beginnen. U moet de goeden, de bewusten van geest, die
moet u volgen. Elke afbraak die de maatschappij vernietigen kan, die uw
leven, uw karaktertrekken verduistert, dat moet overboord. Waarom begint
u daar nu niet aan, eindelijk eens aan? Wanneer komt het dorsten, het waarlijke, natuurlijke verlangen? Bega en beleef, onderga de kunst. Speel rechter
over de mens, jazeker, maar wees nu voorzichtig. Wanneer u de mens ...
Wat zei Christus? Ik heb u voor de moeilijkheid moeten plaatsen. Wat doet
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u? Wat doet u nu op aarde? Bent u rechter? Moet u de mens veroordelen?
Moet u de mens in de gevangenis stoppen? Gaat u nog verder en durft ge een
doodstraf te tekenen, dan ondertekent gij uzelf. Belieg de mens en gij beliegt
uzelf – heb ik u gezegd – bedrieg de mens, gij bedriegt toch uiteindelijk uzelf.
Word kwaad, word opstandig ten opzichte van de mens; u bent het zelf. Ziet
u, u geeft uw gevoel, uw één-zijn, uw hartelijkheid geen verruiming. Wanneer komt het geestelijke gevoel, het ware willen tot de ontwaking?
De mens geneest – zei ik u – de mens geneest, maar kent hij zijn eigen genezing? André kermde om zijn zieken. Hij denkt: mijn God, mijn God, wat
moeten die mensen lijden. Kon ik dat maar allemaal in me opnemen, want
ik kan het verwerken, zij kunnen het niet. Hoe geneest u? Hoe denkt u voor
de mens? Draagt u de mens? Ik heb dat en ik heb dit en ik heb zus gedaan.
Wie doet het? Wanneer we uiteindelijk de laatste levenswet gaan beleven,
dan geneest de mens zichzelf en is het leven, het innerlijke leven het dat
geneest. De magnetiseur, de dokter, die kan niets. De geleerde die zegt ook:
‘Ik sta machteloos.’ Maar de geestelijk denkende die kan alles, die loopt met
zijn borst, met zijn ruimte, met zijn hoofd, met zijn persoonlijkheid zichzelf
vooruit en bezwijkt. Wanneer wordt het waarlijk overgeven en buigen voor?
Nu omvat ik al die lezingen voor Gethsemane, Golgotha, de geboorte
van Christus, de kringloop der aarde, vader- en moederschap, psychopathie,
krankzinnigheid. Wat hebben wij ervan, van dat ganse woordenboek? Gaat
u toch rustig verder en laat u niet mismaken door de mens. Maar sta op de
werkelijkheid, dan krijgt u geestelijk bezit. U krijgt nu ruimtelijke ontwaking, want elke gedachte wordt dieper, uw karaktertrekken zullen spreken,
die zenden licht uit, u straalt; men houdt van u.
Er zijn mensen die zeggen: ‘Ik heb alles, als de mens mij maar kende.’ Maar
waarom praat u, waarom denkt u nog zwart over uw zusters en uw broeders?
Hoe kunt ge de eerste sfeer, hoe kunt ge een geestelijk fundament leggen
indien ge het nog altijd zelf zijt? Wij hebben moeten aanvaarden; indien de
mens mij niet begrijpt, dan is dat de onbewuste niet, maar ik ben het, ik.
Christus zei niet tegen de mens: Ga weg van mij, duisterling. ‘Neen’, zegt
Christus, ‘Ik moet nu aanvaarden dat Ik de macht niet bezit om het u te kunnen verklaren, want Ik zou u toch in uw leven kunnen optrekken.’
Want is het niet waar, men belasterde Hem. De mens – neemt u eens
aan – de mens die zich aan goddelijk leven, gevoel vergrijpt, en dat leven zomaar midden in Zijn gelaat spuwt. Ze hebben de Christus bespuwd daar in
Jeruzalem. Doe dat eens hier, sla eens een mens zoals men de Christus daar
heeft geslagen. Kronen gaan er over de straat heen, de mens wordt onthalsd.
Maar dat doet u niet meer aan Gene Zijde. Daar zult ge de mens, het leven
van uw godheid moeten gaan dragen, gaan liefhebben. En dan spreekt uw
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persoonlijkheid niet meer: ‘Wat doe ik allemaal niet en wat heb ik al niet
gedaan.’ Gij vertegenwoordigt uw eigen leven. Het komt er nu maar op aan
hoe u dat doet. Maar dat zijn de wetten, dat zijn de fundamenten. Christus
gaf u alles. Hij gaf ons het voorbeeld om ons te buigen, om altijd maar weer
te zeggen ... ja, indien de mens, indien Pilatus gelijk wil hebben, en Caiphas
wilde gelijk hebben, daarnaast staat de onbewuste, de Barabbas, dan zegt de
geestelijk bewuste: ‘U hebt gelijk. Maar ik ga weg.’
Wanneer u bij André komt en u wilt gelijk hebben, dan zegt hij: ‘Ja, u hebt
gelijk.’ Hij praat met u mee, maar hij houdt u, hij volgt u totdat eindelijk dat
buigen komt. Indien ge met laster bezield zijt, met afbraak en bezoedeling,
dan laat hij u bezoedelen. Want gij zult in uw eigen bezoedeling en de laster
en de afbraak vroeg of laat bezwijken en dan komt ge toch tot dat neerknielen daar in Jeruzalem, in dat Gethsemane en zegt ge: ‘Mijn God, mijn God,
hebt gij mij verlaten?’ Ja, u hebt uw eigen godheid gesmoord.
Het is geen kunst om het leven aan te kunnen, de maatschappij. Wanneer
ge voor Pilatus, voor heilige, voor ingewijde, voor kosmisch bewuste wilt
gaan spelen, dan zult ge moeten bewijzen hoe gij het leven liefhebt, hoe ge
het leven kunt dragen. Voor de sferen is er niet één mens die numero één is.
Het laagste en het eerste is een ruimte, is een eenheid. De mens die nu nog
in het oerwoud leeft is een godheid. Of kijkt u soms op dat ‘ongedierte’ neer?
Slaat u dat? U huilebalkt over Indië, u wilt het niet kwijt, u wilt het niet
verliezen. Nietwaar, we hebben erover gesproken, dat komt vrij. U komt vrij,
de mens komt vrij. Moederschap, vaderschap, het kleinste insect, een bloem,
een plant, een vogel, leven, nacht, ruimte, elk ding, elke wet kreeg een zelfstandigheid, waarom niet een volk? Wat wilt u?
André zegt tot u – elk woord dat hij spreekt gaat naar de ruimte en komt
terug, wordt door miljoenen opgevangen –: ‘Maak het ook zover, breng uzelf
ook tot bezieling indien ge wilt gaan schrijven, indien ge wilt gaan schreeuwen.’ Maar eerst die nonsens (weg). Eerst dat buigen moet er wezen, eerst
de lieflijkheid, de eerbied, de eerbied, de eerbied ... de éérbied voor de mens,
voor de maatschappij. Bemoei u niet met afbraak. Ga niet schieten. Wij
geloven u als u voor Christus staat en u zegt: ‘Ik heb het zo goed bedoeld,
Christus.’ En wanneer u voor de meesters komt te staan en u ligt daar neergeknield en uw hart komt over uw lippen, uw bloed vloeit en ze zien nog
dat ge slechts de vierde graad van uw bewustzijn aantast, dan komt er geen
hand die uitgestoken wordt, dan blijven ze staan, want u moet nog dieper
zinken. Hard? Neen, lief. Wanneer de meester u gaat dragen, dan draagt hij
u regelrecht naar de duisternis. Dan worden er geen fundamenten gelegd. U
moet nooit willen dat u gedragen wordt, want degene die wordt gedragen is
de zieke. André wil geen gedragene zijn, dat heeft hij van ons geleerd.
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U zegt: ‘Hoho, wat is dat machtig!’ Bewijs het. ‘Ho, wat is dat mooi, wat
hebt u mij geschonken, wat hebt u ons toch geschonken, ik kan het niet aan.’
Begrijpen wij, maar bewijs het.
Hoe kunt gij zo spreken, indien ge de eenheid van de wereld nog niet bezit,
indien ge de eenheid niet bezit van uw vader, uw moeder, uw zuster, uw broeder? Hoe kunt ge zeggen voor de Messias, wanneer Golgotha spreekt: ‘Ik lig
overhoop met mijn moeder, met mijn vader, mijn zuster, mijn kind. Ik haat
alles, ik moet dat niet. Ik ben het’?
Ja, bent u het? Goed u bent het. U krijgt van de ruimte: u bent het. U krijgt
alles van de ruimte. Maar voelt u die druk nog niet? Elke verkeerde gedachte
smoort de goddelijke kern. Is het dan niet waar, kunt gij dat vanmorgen en
voor uw ruimte, uw Christus, voor uw nieuwjaar, voor uw eeuwigdurend
gevoelsleven niet beamen? Het buigen, het dragen wordt uiteindelijk: het
ik-zijn, het mooie uitstralen, het liefdevolle voelen en één-zijn voor de mens.
Wordt het dat niet? Ziet u, dat zijn allemaal fundamenten, dat zijn de prikkels voor uw gevoelsleven.
De meester staat er, maar zegt: ‘Het is hard.’
‘Ja’, zegt Gerhard, ‘alles is hier bezeten. Die wereld hier is ja krankzinnig.’
‘Ja’, zegt de meester, ‘alleen jij, jij bent wijs. Jij hebt geluk, jij hebt gevoel,
nietwaar? U bent uzelf, u hebt de aarde, u hebt de Bijbel gekregen, u ging
naar een kerk – nietwaar? – u was katholiek.’
‘Ja, en ik zat daar en ik bad.’
‘Ja, en u ging biechten, maar daar hebben wij niets meer mee te maken.
Dáár staat uw biechtstoel. Daarvoor kunt gij bidden.’
Dat gaat regelrecht naar die Messias daar in het Al, de waarachtige, de
waarlijke kenner van de mens. U behoeft hier niet neer te gaan liggen.
Jeus zegt in deel II, dat u aanstonds ontvangt: ‘Dan ga ik maar naar de
Echte, dan heb ik dat stenen beeld niet meer nodig, Crisje.’ Toen was Jeus
nog geen veertien jaar. ‘Waorum zou ik gaon beië?’ zegt Jeus, ‘Ik denk toch
daor hebbe ze jao steen van gemaakt. Maor ik gao naor de echte, Dat blieft.
Naar deze!’ Naar mijn ik, ziet u. Ik breng mezelf tot straling, tot uitdijing,
tot het weten.
En u weet. U weet het. U kunt dagelijks de mens opvangen, u kunt liefde
zijn. Gaat u naar het buitenland, gaat u over de wereld heen? In slechts één
week trekt u dat volk aan, indien u maar liefde bezit. De mens gaat zeggen:
‘Dat is een mooi mens. Dat is een goede man. Dat is een lieve vrouw. Dat
is een goed kind.’ Dat hebt u in handen. De mens zal u uitdragen, ziet u.
Omdat u goed doet, omdat u draagt, omdat u bezielt, omdat u ontwaakt.
Dat hebt u zelf in handen, omdat ge de rechtvaardigheid van Christus hebt
beleefd. Want Hij was rechtvaardig, Hij was kosmisch rechtvaardig, god134

delijk waarachtig, ziet (u). Overbluf de mens niet indien de mens gelijk wil
hebben, maar trek u terug. U zult eens kijken hoe spoedig de mens komt.
Wanneer de mens hard wil zijn en uw leven wil afbreken, trek u maar terug.
Maar wees klaar, bent gereed wanneer u moet spreken. En leg daarin gezag
neer. Wilt u de mensen genezen, wilt u de zieken van deze wereld dragen?
Zend dan uw genezend gevoelsleven uit en ze komen tot u. U behoeft daar
geen advertenties voor te plaatsen.
Maar we hebben André geleerd, hier, zo, zit neer en wacht en zendt het
gevoel, uw kracht uit en de zieken zullen komen. Van de week vijftien, toen
begon André. Maar de volgende week dertig en het geschiedt. En toen kwam
het woord van meester Alcar tot hem: ‘Begin vanaf dit ogenblik goed te zijn,
waarachtig te zijn, duidelijk en reëel te praten, bemoei u met niets wat u nog
niet kent. Maar wat u kent en voelt over God, Christus en het leven achter
de kist, leg daarin het innerlijke, gevleugelde fundament van uw waarachtige persoonlijkheid, uw voelen, uw denken. Eerst over vijf jaar en tien jaar
krijgt u dat woord terug, maar het komt. De mens zal het u zeggen.’ André
heeft het beleefd. Volken zullen er over u spreken, indien ge nu aan waarheid
begint. Men zal komen van Parijs, van Engeland, vanuit Amerika en overal
vandaan en zeggen: ‘Ik heb van u gehoord. Ik heb u gevoeld, want uw licht,
uw leven kwam tot mij.’
Is dat niet de Christus, moeders? Wanneer wij daaraan beginnen, dan
bouwen wij aan geestelijke fundamenten. Dan staat gij waarlijk voor de eerste sfeer. Dat wil zeggen: dan staat ge voor hartelijkheid, voor de waarheid,
voor liefde, gevoel, ontwaking, bezieling, bewustwording, voor reine vaderen moederschap. Dat is de eerste sfeer. Dan kunt ge elkaar dragen. Dan
buigt ge uw hoofd voor de mens die gelijk wil hebben en toch verkeerd is,
want het woord zegt het al. ‘Ze moesten maar eens weten wie ik ben.’
Bewijs het eens.
Hoho, komt u maar aan Gene Zijde, daar zegt de mens: ‘Zij moesten maar
eens weten wie ik ben’, zegt men hier en aan Gene Zijde zegt men: ‘Dat zien
we aan uw licht.’ Hoe kunt u nog verkeerd denken? Als u licht wilt bezitten,
dan kunnen er geen verkeerde gedachten meer in u zijn – geloof het nu –
want dat verduistert het universele licht. Aanvaardt u dit? Begin nu om altijd
waar, licht te zijn en voelt u zelf aan, dat indien u zegt: ‘Ik ben het en de mens
zal het eens gaan zien’, dan kunt u de wereld, dan kunt u die volken niet dragen, niet bezielen, want u gaat voorop; en u moet dáár staan, achteraan. Het
volk moet u niet zien, het volk, de massa moet u niet kunnen bevoelen, want
dan zijt ge stoffelijk bewustzijn. U bent als graniet. Hoe kunt ge stralend de
ziel beleven, die eenheid ondergaan die alleen geestelijk kan opvangen, ondergaan, kan stuwen, kan praten? Is dat zo? Dat zijn de ruimtelijke stelsels.
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En hier ga ik nu op door, om u wakker te krijgen, om u eindelijk op te
kunnen trekken, dat gij aan dit ontwaken, aan dit geestelijk vliegen begint.
Opdat voor deze morgen de ‘Grote Vleugelen’ voor moederschap, voor vaderschap, voor vriendschap, voor broederschap, voor zusterschap, voor de
maatschappij, het leven van God in uzelf ontwaakt.
Heb ik u iets nieuws gebracht vanmorgen?
(Zaal:) ‘Ja.’
Dat is niet waar, dat neem ik niet eens. Honderdduizend eeuwen is er zo
gesproken. Nietwaar, met een klein bewijsje ... men, u had reeds, de wereld
had reeds voldoende moeten hebben aan de centjes die Jeus in het bos vond.
Want wie kon zo denken?
‘Tja’, zegt de wereld. Ziet u, u praat telkens maar tegen een leeg ik en u
moet dat maar weer opvullen. En dan gaat de mens weer: ‘O, het was prachtig. O, wat heb ik genoten. Hé, wat was het mooi.’
Wat is mooi? Is een woord mooi? Is liefde mooi? Is hartelijkheid mooi? Is
rechtvaardigheid mooi? Nee, dat is een wet! Mooi is dat.
Kom niet bij André en zeg: ‘O, wat mooi’, want hij kijkt u de deur uit. Hij
kijkt u uit zijn leven vandaan, want dat is verkeerd. U moet helemaal niets
zeggen. U kunt alleen zeggen: ‘Het heeft me ontroerd. Het heeft me wakker
geschud.’ Dat is het. En wanneer dat God ziet, de Christus beleven kan, uw
sfeer kan optrekken, want u krijgt meer licht, is dat de ontwaking voor uw
ganse, universele, macrokosmische ik als vader en moeder. Wereld, (tikt op
de microfoon), hoort u dit?
Ik dank u, mijn zusters en broeders, voor uw heerlijke, eenvoudige, menselijke gevoelens. En ik hoop dat gij mijn hard, streng woord hebt willen
aanvaarden.
(Zaal:) ‘Dank u, meester Zelanus.’
Ik dank u voor de kinderen van Moeder Natuur, ook voor André.
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De goddelijke rechtvaardigheid
voor de mens – deel 1
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. Ik heb u beloofd dat wij aanstonds – zei ik altijd maar weer – terug zouden keren uit het universum en
enigszins de wijsgerige stelsels voor de mens, voor ziel, geest, persoonlijkheid,
maatschappij, astrale wereld zouden ontleden. Doordat wij een reis hebben
gemaakt door het universum en God als licht, leven, vader en moeder hebben
leren kennen, komen wij vanzelfsprekend tot de goddelijke rechtvaardigheid.
Hoe is die goddelijke rechtvaardigheid te beleven? De dominee, de godgeleerde spreekt over goddelijke rechtvaardigheid. En wanneer u diep in uzelf
afdaalt, kunt gij die goddelijke rechtvaardigheid niet zien en noch beleven
voor uw maatschappij; en toch is dat slechts in enkele seconden te ontleden.
Maar wat weet u dan nog? De goddelijke rechtvaardigheid is in de maatschappij, is voor deze mensheid zoek. Er wordt tweeduizend jaar gepraat en
wanneer de geestelijke, uw dominee voor rechtvaardigheid komt en hij zegt:
‘En God is rechtvaardig en zal die en die mensen straffen’, dan struikelt hij
reeds over de goddelijke rechtvaardigheidswet, want God straft niet – ziet u?
– en hij kan opnieuw beginnen. Hij moet eerst de God van al het leven leren
kennen en die is – dat hebben wij beleefd en dat kunt ge aanvaarden – die
is licht, leven, liefde! Een God van geloof die bestaat er niet. Het is de God
van de verdichtings- en de verhardingswetten, de God die uitdijt, de God die
alles bezit en ook rechtvaardig is, want straks leren wij Hem kennen als de
God van harmonie, de God, uiteindelijk de God van liefde.
Vanzelfsprekend komen we nu voor de wijsgerige stelsels te staan, niet
alleen voor Moeder Natuur, voor het dier, maar ook voor het universum.
Voor de ziel, voor uw geest, uw menselijke ik. Heel deze wereld zoekt naar
een God die rechtvaardig is. Het Oosten en het Westen komen in opstand
omdat er geen rechtvaardigheidswetten beleefd kunnen worden. En toch is
het eenvoudig. Ik ga u aanstonds vragen: ‘Wat hebt u van die rechtvaardigheid?’ en dan moet u niet schrikken, ik ben niet van plan om u angstig te
maken. Ik wil u dat ikje niet ontnemen, maar ik zet het recht. En dan kunt
ge innerlijk uw schouders ophalen – ik heb het tegen de mensheid waarvan
ge deel uitmaakt – en hoe u dan die rechtvaardigheid wilt beleven, dat moet
u zelf weten, dat heeft elkeen voor zichzelf uit te maken.
André heeft het u reeds verteld. We maken hier geen lezingen, wij bouwen geen lezingen op om u te dwingen dat en dat te doen, dat hebt u zelf in
handen. Wij brengen u geestelijke wetenschap. Het hoogste dat de mensheid
op dit ogenblik op aarde heeft ontvangen. U kunt het nergens nog op de
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wereld beleven, u hebt het, en wie ervoor openstaat, wie dorst, wie zich wil
verruimen die neemt het woord en begint te denken, die begint te voelen,
die begint te aanvaarden, die begint zich te buigen. En dan door uw ganse
woordenboek heen en daarvan het goede, komt de mens eens voor de God
die rechtvaardig is, te staan en dan hebt ge maar te bewijzen wat of ge wilt:
linksaf of rechtsaf. De rechtvaardigheid van God is – had ik in ‘Jeus II’ en
‘Jeus III’ kunnen vertellen, maar in ‘Jeus II krijgt ge het aanstonds te aanvaarden – zoals het graf voor uzelf diep is en hoog, en laag; er is een links,
er is een rechts in, een achteruit en er is maar één vooruit. En toen was de
meester van Jeus verdwenen en schreeuwde het kind: ‘Hé, wacht eens even,
wat smoest gij daar bij elkaar?’
Toen zei meester Alcar tegen Jeus: ‘We hebben toch afgesproken dat ik zou
gaan en wanneer we een gesprek zouden beëindigen, dan kom ik niet meer
terug.’
‘Maar wat, wat, wat heeft dat alles te betekenen?’ Ziet u?
‘De rechtvaardigheid van God’, had meester Alcar tot Jeus kunnen zeggen, maar dat kon dat kind nog niet verwerken, ‘is als een wijsgerig stelsel
dat door Socrates en Plato en nu door uw eigen universiteiten wordt beleefd,
maar niet wordt bevoeld.’
De mens spreekt over rechtvaardigheid, de mens wil rechtvaardigheid dienen en in de eerste plaats voor uw maatschappij verkopen. We komen dus
straks tot de maatschappij en dan kunt ge uzelf afvragen: ‘Wat hebben wij
voor miljoenen dingen, eigenschappen, aan bezit gekregen voor de rechtvaardigheid?’ We leggen een fundament voor die universele rechtvaardigheid.
We komen natuurlijk in de menselijke rechtvaardigheid voor duizenden gedachten, voor de Bijbel, voor een universiteit, voor uw praten, uw denken, uw
eten, uw drinken, uw vader-, uw moederschap. Want u voelt het zeker, de éne
mens krijgt alles van die rechtvaardige God en een ander wordt daar levend
en bewust gekraakt, vermoord. De brandstapel is er nu niet meer, maar wanneer ge terugkijkt naar andere volken, dan ziet u narigheid, ellende, afbraak,
geseling, besmetting, ziekten. En kan dat een God die rechtvaardig is aan
de mens geven en kan die dat vertegenwoordigen? Dat bestaat niet! Wij krijgen al te zien dat de mens voor zichzelf fundamenten heeft gelegd voor een
rechtvaardigheid die hij bezit en niets te betekenen heeft voor uw ziel, voor
uw geest, voor uw astrale leven, voor de ruimte.
Maar waarin leven nu die goddelijke fundamenten die de rechtvaardigheid van God vertegenwoordigen? Want hierdoor kunt u leren: die bloem
bezit de goddelijke ruimtelijke rechtvaardigheid, want dat kind heeft leven;
hebt u ook. Een dier heeft ook rechtvaardigheid, dat zien we straks, maar we
gaan eerst kijken naar de ruimte. We moeten terug, we gaan terug naar de
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ruimte, naar de maan, naar zon, sterren en planeten, want die hebben hun
goddelijke rechtvaardigheid gekregen. En nu heeft alles in God licht, leven,
liefde, maar het leven gaf God aan elke cel, aan iedere vonk. En die vonk ...
U laat dat licht en dat leven, en die ziel en die geest, en dat vader- en moederschap, laten wij vanmorgen rustig daar in die wereld waar het is. Wij hebben
het alleen over de goddelijke rechtvaardigheid, maar dat denkt u erbij, want
daarvoor hebben wij die ruimte beleefd. Wij gingen tot sterren en planeten,
wij kwamen in de astrale wereld, wij kwamen in de wereld voor uw geest,
achter de kist. Wij kwamen op de Vierde, de Vijfde, de Zesde, de Zevende
Kosmische Graad. Wij betraden het Al, gingen terug en verder tot de Almoeder in het onzichtbare, toen de God van al het leven nog zou beginnen.
We hebben daar wéér die duisternis beleefd. Ik heb u opnieuw meegenomen
met Petrus, met Johannes, met de apostelen toen ze na hun strijd, de sferen
gingen beleven. Toen kwamen de meesters en zeiden: ‘Kom, we gaan nu en
zullen u overtuigen, eerst natuurlijk op aarde, wat u daar hebt gedaan. En
bent u vrij, dan zult ge God leren kennen, de rechtvaardige God.’
En toen kwam Petrus reeds: ‘Maar waarom ben ik geslacht?’
‘Heeft God niet gedaan, Petrus, dat hebt u zelf gedaan. Dat heeft de mens
gedaan. Mij ook’, zei de Messias.
Ziet u? Hoe kunt ge nu al – u voelt wel welke fundamenten er plotseling
onder onze voeten vandaan smelten, wegzinken – hoe kunt u aanvaarden dat
de Christus zichzelf heeft laten vermoorden? ‘Jeruzalem, Jeruzalem, wat heb
je gedaan, Caiphas, Pilatus? Bent u rechtvaardig?’, vraag ik u, vragen de sterren en de planeten, vraagt het licht van de levensruimte. ‘Bent u rechtvaardig
wanneer u zegt: ‘Ja, ik heb niets met dat te maken, ik was mijn handen in
onschuld’?’ Want wij staan aanstonds, wij komen straks voor Pilatus weer,
weer voor Caiphas. Want ik praat niet over Caiphas, ik heb het niet over
Gethsemane noch over Golgotha indien ik daar niet op terugkom, want dát
zijn de fundamenten.
Voor miljoenen problemen komen we te staan en toch, de goddelijke rechtvaardigheid wandelt ons vooruit. Dat is het goddelijke snoertje, het contact,
de afstemming, het deel van Zijn leven, van dat alles dat Hij is. Daarin
vinden en zien wij die goddelijke afstemming als rechtvaardigheid terug.
Doordat God zich splitste in het oneindige in die ruimte, Hij zich verdeelde
door myriaden deeltjes, kreeg elk leven, iedere vonk op macrokosmische afstemming de eigen persoonlijkheid in handen. En dat was nu en dat is nu
de rechtvaardigheid van God. Nu heeft God niets meer te schenken. En nu
kunnen we alleen maar volgen: wat hebben wij er als mens van gemaakt?, en
daar zit u nu.
Nu kan ik onmiddellijk beginnen om de maatschappij, uw persoonlijkheid
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te ontleden en dan gaat u natuurlijk weer met hangende schouders naar huis,
en dat ben ik niet van plan. Want de mens schrikt, de mens zegt: ‘Ho, wat
ben ik daar geslagen.’ Maar u hebt het leven, u hebt uw denken gekregen en
uw voelen. Kijk terug naar het oerwoud, wat hebben die mensen?
Maar zie: doordat de maan kon beginnen en elk leven een cel werd van
Zijn Ik, met het licht, met de ziel, met de geest, met die afstemming. Dat
denken en voelen moet nog komen, want wij zullen ons evolueren, wij zullen onszelf als cel verstoffelijken en vergeestelijken. Maar het gaat nu om de
rechtvaardigheidswetten. Ge zult zien wat uw maatschappij er zich van eigen
heeft gemaakt.
Er blijft niets meer over, en toch, er is alles in de mens en dat wordt het
Koninkrijk Gods, of het duizendjarige, eeuwigdurende rijk voor de mensheid
– voor elkéén is dat – doordat God de planeten – dat hebben wij gezien en
beleefd – aan werking heeft gebracht, die werking tot bewustzijn voerde. Dat
ging vanzelf door zon en maan, dat werd Hij, en dat werd Hij als moeder.
De maan ging baren, de maan ging Zijn leven verstoffelijken, wij hebben
die embryonale stadia beleefd tot het visstadium. Wij gingen van planeet tot
planeet, we beleefden andere ruimten en alles was aanwezig. En toen had Hij
en kon Hij waarlijk zeggen – niet zoals de Bijbel dat doet –: ‘Het is goed zo.’
Hij kon waarlijk zeggen: ‘Dit is voor honderd procent in orde. Ik leef erin.
Ik ben het zelf, Ik heb Mijn ziel gesplitst, Ik heb Mijn ziel verstoffelijkt, Ik
heb ruimte gekregen, Ik ben gaan denken, Ik heb de baring en Ik heb de
schepping. Ik ga in het moederschap en Ik ga in het vaderschap.’ En dat is de
rechtvaardigheid van God!
Maar hoe meer wij tot het bewuste denken en voelen komen, des te erger
wordt het wanneer het menselijke bestaan gaat spreken, en nu wordt het een
chaos, een bende wordt het. Tempels in en tempels uit kunt u nu gaan en
overal vindt u nu onrechtvaardigheid, die uw Bijbel heet en die het woordenboek vertolkt en vertegenwoordigt, die kunt u eruit gooien, want voor
God zijn er geen onzichtbaarheden en geen onwelwillendheden en onrechtvaardigheden, onvriendelijkheden geschapen. God gaf het leven aan een
vonk en die vonk kreeg zelfstandigheid. Die had vaderschap, moederschap.
Die heeft licht, heeft verruiming, heeft uitdijing, totdat het scheppende zich
openbaarde. En niets kon dit leven tegenhouden. Die rechtvaardigheid voor
dit leven is in alles aanwezig. Dat hebben de zonnen, dat hebben de planeten
gekregen, en zij zouden dat weer aan de mens schenken, het leven dat uit die
bron tot stand kwam. Ik heb het u hier voorgetekend, u hebt het gelezen in
‘Het Ontstaan van het Heelal’, in de andere boeken.
Dus wij gaan nu beginnen aan de wijsgerige stelsels. We willen weten: wat
is rechtvaardigheid? Hoe kan God goedvinden dat het ene kind daar wordt
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vermoord en het andere krijgt een kroon op het hoofd, op het eigen ik? Hoe
kan Hij de mens slaan door ziekte en melaatsheid, pest en cholera? En de één
loopt daar en slaat links en rechts van zich af. Zet de mens in de gevangenis
en onthoofdt hem, schiet hem neer? Ja, nu komen we tot problemen. U hebt
geleerd door ‘Een Blik in het Hiernamaals’, dat de mens zich daar zélf heeft
neergezet. U hebt ze daar gezien in die delen, de reizen die meester Alcar met
André heeft gemaakt – en die maakt u aanstonds ook mee, die kunt u beleven – dat de mens daar ligt als een kwal aan het strand. Waarom? Heeft God
niet geschapen. Daar ziet u de ziekenhuizen, de krankzinnigengestichten,
de melaatsheid, de psychopathie, de krankzinnigheid die die huizen heeft
gevuld. Dat heeft God niet gedaan, daar weet God niets vanaf, Hij heeft er
niet mee te maken.
Alles nu wat uw maatschappij bezit, bezit nog geen geestelijke, ruimtelijke, goddelijke rechtvaardigheid. Die harmonie, die liefde – ziet u?, we gaan
steeds hoger – die moet de mensheid, die moet de Bijbel, die moet een geloof,
die moet een kerk, die moet een tempel, een universiteit zich nog eigen maken. De maatschappij, de universiteiten, de faculteiten, de psychologie staan
dan ook voor een dood punt. Ze moeten nog aan het leggen van deze fundamenten beginnen. U kunt nu hier als mens denken: ‘Ja, wat gaat mij dat
aan?’, maar u staat elke dag voor diezelfde wetten. Wilt u liefde, wilt u geluk?
Dat hebt u in handen, dat behoort u toe, dat leeft in u, omdat u de goddelijke
afstemming bezit, dat kunt u aanvaarden, want u gaat onherroepelijk straks
in ‘de kist’. Ja, dit (stofkleed), niet dit, niet wat uit uw ogen straalt, waardoor
u spreekt, waardoor gij uw hartelijkheid kunt beleven, dat niet, dát staat ernaast, dat gaat verder, dat heeft de duisternis, is psychopathisch, is krankzinnig, is ziek, is noch moeder noch vader, maar het gaat verder. En wie dat niet
wil, die moet dat zelf weten, moet dat zelf willen. Achter de kist staat u voor
uw innerlijke ik en ook voor de geestelijke rechtvaardigheid!
Wat is goddelijke rechtvaardigheid? U ziet het, ik behoef niet meer door dat
universum te vliegen, maar elke planeet ... De nacht, het licht, de afkoeling
... Doordat de aarde nacht maakte, kwam er afkoeling in de ruimte. Indien
de aarde dat niet had gedaan was zij, en haar leven, levend verbrand. Maar
doordat er licht kwam, kwam er meer werking, en zo heeft God die zwaartewetten, die verdichtingswetten, die uitdijingswetten geschapen; doordat er
licht kwam. Dat is de zon. De planeten, de moederplaneten konden beginnen. Ze hebben hun leven voortgezet, ze hebben hun leven afgemaakt. De
aarde nog niet, wij zijn nog niet zover. Ja, voor de stof, voor het lichaam, voor
de natuur, maar dat wordt mooier, dat wordt ijler. De geestelijke persoonlijkheid zal straks, in de toekomst, over tien en vijf miljoen jaar, Jehovakind, aan
die wetten voor de uitdijing, voor het leven, voor de liefde, voor vader-, voor
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moederschap beginnen. Wat u thans moet gaan aanvoelen en zult moeten
begrijpen is, dat God aan het leven de ruimte voor baring en schepping heeft
gegeven en daarin ligt nu de goddelijke rechtvaardigheid. Er is niets anders
meer te beleven. De goddelijke rechtvaardigheid die hébt u, want u bezit het
leven.
De mens spreekt nu nog over: ‘Hebt u een eigen wil?’
De geleerde zegt: ‘Heeft de mens een eigen wil? Waarom doet u dan dát
niet?’
André zegt: ‘Geef mij dat maar, indien u toch geen wil hebt, kom geef me
dat.’
Vertel eens ... De psycholoog die heeft het leven, man en vrouw getest. Hij
heeft de mens gehypnotiseerd, hij had geen wil meer; en toch in het diepe
innerlijk kwam nog de wil in het onbewuste omhoog en weigerde! Weigerde
beslist. Een ander mens die die wil, die dat gevoel voor geloof, voor rechtvaardigheid, voor liefde, voor vader-, voor moederschap, voor liefde nog niet
bezit, die reine liefde, die mens kleedt zich volkomen uit en gaat hier in de
maatschappij staan en weet niets, voelt niets. Dat dierlijke, wat is het? Doet
er niet toe, dat zal nog ontwaken. Maar eens zegt de mens: ‘Ik dóé dat niet!’,
ook al bent u doodgeslagen hier, ook al bent u in het onbewuste, u weigert
beslist. En dan komt de rechtvaardigheid. Dan komt het zijn, het eigenlijke
zijn tot bewustwording en dan heeft de mens zijn persoonlijkheid in handen.
Doordat God dus de ruimte schiep, aan de planeten moederschap gaf, de
zonnen het vaderschap, en omdat de mens en niets en niets op aarde en in
deze ruimte diezelfde kracht, die zelfstandigheid, die persoonlijkheid aan dat
leven kan onttrekken, kan ontnemen, dát is de goddelijke rechtvaardigheid
voor het leven. Dat leven is niet te bezoedelen, dat leven is niet te mismaken.
In de ruimte is er nu nog altijd en zal er eeuwigdurend harmonie zijn. Duidelijk? Dat is het goddelijke fundament voor rechtvaardigheid. God gaf de
mens het leven.
Nu hebben wij geleerd, dat we géén mensen zijn. Ziet u, wat een waanzin,
er zijn geen mensen op aarde. Wie heeft het woord mens uitgevonden? Toen
de mens zich als mens ging voelen, toen draaide hij door de wereld en zij
kwam hém achterna. ‘Hoe staan wij erop?’ Toen de mens zichzelf ging beleven, toen de mens zichzelf ging voelen, toen nam hij dat alles, dat universum
in bezit. Toen ging de mens op aarde de wereld verkennen en vanzelfsprekend het geloof, de wetenschap, de stelsels. Hij ging tempel in en tempel uit.
Ik kan dus, doordat de ruimte die zichtbaarheid kreeg, die verstoffelijking,
kan ik nu de mens in deze maatschappij op Moeder Aarde ... kunnen wij
volgen en ontleden en kijken welke rechtvaardigheid hij ervan heeft verdicht.
Zoals ik zeg voor honderden, duizenden stelsels hebben wij nu ons levens142

licht, ons voelen en denken te aanschouwen. We gaan zien aanstonds wat
de mens ervan heeft, wat de mens er voor zichzelf, vader-, moederschap, de
kinderen, heeft opgetrokken; een zekerheid die wij uit het universum halen
en waardoor de God van al het leven zichzelf heeft geschapen.
Ik heb u duidelijk gemaakt – en dat moet u ook voelen, dat zult ge kunnen
begrijpen – dat de mens, de levensgraad, een vonk van dat alles bezig is zich
te verruimen, zich te vergeestelijken. Maar dat weet uw maatschappij, dat
weten de universiteiten nog niet, dat weet uw Bijbel ook niet. En dat is nu het
bewustzijn van deze ruime en grote massa: het is onbewust. De mens weet
nog niet waar die goddelijke stelsels liggen, de mens kent die fundamenten
nog niet.
Wij zullen ze nu dus vanmorgen tot de openbaring voeren. We zullen
die fundamenten openen en dan halen wij ze uit de goddelijke schepping
vandaan. Dat doet u toch? Dat wil de mens, dat wil de maatschappij, dat
wil heel deze wereld. Nu komt u voor de dominee te staan. Ik laat nu even
Gene Zijde los, wij komen daar even in terug, want wat is rechtvaardigheid
aan Gene Zijde? Hier op aarde hebt gij die rechtvaardigheid nu te beleven, u
hebt het leven. Dat hebben wij aan Gene Zijde ook, dat heeft elke vonk, het
dier en het leven van Moeder Natuur, ziet u? Dat leven hebt u, u hebt het
vader- en het moederschap, u hebt licht, leven en liefde. Maar hoe is nu die
liefde, uw denken en voelen ten opzichte van dat leven, het dier, maar vooral
uw maatschappij? Nu hebben we stoffelijke rechtvaardigheid, daarnaast leeft
de geestelijke rechtvaardigheid, dan krijgt u de ruimtelijke rechtvaardigheid
en boven dat staat de goddelijke, leeft de goddelijke. Hoe handelt u nu? Wat
doet u nu? Wat wilt u met uw leven hier beginnen?
Waar, dominee, spreekt ge over, wanneer ge zegt: ‘God is rechtvaardig en
God zal ons beschermen’? U hebt het altijd maar weer over beschermen. U
hebt het over het bidden, u zingt, u stemt zich waarlijk af op hoger denken
en voelen. U wilt naar de God van al het leven, u wilt naar de ruimte, maar
waarheen gaat u? Er is geen zekerheid. Ik heb u verleden even de Bijbel laten
zien. In ‘De Volkeren der Aarde’, het boek, kunt ge het begin van de scheppingen volgen. We gaan door de hellen heen, we komen tot Mozes, God
heeft daar niet gesproken.
We gaan verder, we krijgen eindelijk licht in ons, maar we hebben beleefd
dat het in de mens, in die vonk van God moet ontwaken, wij hebben er iets
voor te doen.
Al het leven nu van Moeder Natuur dat het leven bezit, een boom, een
bloem, water, en daarin het dier, bezit goddelijke rechtvaardigheid, omdat
dat dier, die vonk het leven van God vertegenwoordigt. Dat is onfeilbaar gegeven en geschonken, daar is niets aan te veranderen. Die wateren zijn er, een
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berg is er, stof is er ook, het heeft zich verhard, het is ijle en lichte, verharde
stof. Neemt u de berg, neemt u graniet, neemt u staal, dan zijn dat verschillende verdichtings- en verhardingswetten, maar de zelfstandigheid leeft er.
En zo is nu Socrates begonnen. Hij zei ‘Wat ben ik nu? Als ik mij voel als ik
pijn heb, dan is er iets hier dat niet in harmonie is in het normale. Iets wat
normaal werkt, kan niet ziek zijn, kan mij geen pijn geven.’ Zo zijn er velen,
en vooral de leerlingen van Socrates zijn begonnen om de eerste fundamenten te leggen voor duizenden gedachten. En dat werden de wijsgerige stelsels.
Dat lijkt diep, mijn zusters en broeders, dat lijkt heel erg (diep), maar dat
kunt u ook. Daar hebt u absoluut geen universiteit voor nodig. U hebt dat
maar te volgen, u hebt dat maar te beleven, en u wordt rechtvaardigheid als
een stelsel; nu is rechtvaardigheid een wet. Een levenswet die alles bezit, álles!
Gij kunt handelen, gij kunt denken, u bént zover. Gij hebt dit bezit, gij hebt
ruimte gekregen. Ge kunt gaan waarheen ge wilt. En nu zien wij – dat hebben wij beleefd, dat heb ik u enigszins trachten te verklaren en dat leest u en
krijgt u aanstonds in ‘De Kosmologie’ – dit is kosmologie, u hebt in uw gevoel dit universum eigenlijk reeds overwonnen. Want wij hebben geleerd: we
gingen van planeet tot planeet, van de éne rechtvaardigheid naar de andere.
Wij gingen uit de dierlijke rechtvaardigheid naar de stoffelijke en aanstonds,
straks achter de kist, naar de geestelijke. Dan komt dat kosmische bewustzijn
– nietwaar? – dan kent ge elke wet in deze ruimte, ge weet hoe Mars is, hoe
de maan is, wat de maan voor u heeft gedaan. Ge weet – dat hebt u beleefd,
dat ziet u, dat leeft daar – hoe de aarde zichzelf gaf voor uw ziel, uw geest,
uw persoonlijkheid. Door die kosmische goddelijke rechtvaardigheid hebt
ge steeds weer lichaam na lichaam gekregen. En dat werd de wedergeboorte,
dat is de reïncarnatie, onfeilbaar gaat dat door, er is niets aan te vernietigen.
Meer is er niet. Daarin leeft en is de goddelijke rechtvaardigheid te zien. Dat
u hier zit als een mens – u bent voor de kosmos en voor God een levensgraad – dat is uw rechtvaardigheidsbezit. Hier zit voor mij niets anders dan
rechtvaardigheid en dat leven komt mij welwillend tegemoet. Wij – nu kan
ik u het beeld geven – aan Gene Zijde aanvaarden nu dat de mens absoluut,
onherroepelijk de harmonie bezit, die rechtvaardigheid volgen wil, en dat is
alléén maar te leven zoals God zichzelf heeft geopenbaard.
Ik heb u verleden verteld dat het leven heel eenvoudig is. De mens in uw
maatschappij, uw universiteiten, zeggen de schrijvers: ‘Wat is het leven moeilijk.’ En het leven is doodeenvoudig indien u het begrijpt, indien u het leven
voelt, indien u iets gaat dragen. Ja, er zijn andere aspecten die we zien indien
u iets gaat dragen van dat waarvoor Hij kwam, Hij, de Christus. Ziet u?
Naar Gethsemane, naar Pilatus, naar Caiphas, Golgotha en toen stond de
Christus voor de onrechtvaardigheid. Hij had te aanvaarden dat men Hem
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niet begreep, dat wist de Christus. De apostelen wisten dat nog niet, die
zouden het nog beleven.
Maar wanneer u bewustzijn krijgt, wanneer u het goddelijke bezit en die
rechtvaardigheid vertegenwoordigt, dan gaat ge niet eens meer op een gedachte in van de mens; ja, u stelt de mens voor de feiten. Wanneer de mens
schreeuwt en hij heeft ongelijk, die verdoemt zichzelf voor tien seconden,
voor een uur, voor werelden, voor tijdperken, indien hij die narigheid, die
onrechtvaardigheid niet voor zichzelf doet oplossen.
Nu kunnen we beginnen. Dit zijn nu de colleges voor het leven, voor het
licht, voor het vader-, voor het moederschap. Wat wilt u beginnen? Nu gaat u
iets – heb ik u verleden verteld – u gaat maar viool spelen en u kunt het niet,
u grijpt al te hoog, u beleeft al, u tast in die rechtvaardigheidswet voor de
maatschappij. U wilt dat bezitten, maar u hebt het niet, nu bent u reeds onrechtvaardig, onbewust, onwelwillend en nu breekt, nu daalt u reeds. Door
dat grijpen, door dat méér willen zijn dan u bent, verbreekt u niet alleen uw
rechtvaardigheidswet, uw normale. Want u gaat de grond in, uit uw onderbewustzijn, dat is de levensbodem die Moeder Aarde dan is, dáár gaat de cel
in, daar leeft de goddelijke vonk, u daalt daar als het ware door uw huidige
persoonlijkheid in af, u maakt daarin iets wakker, indien u leven wilt zoals
God de rechtvaardigheid aan het leven gaf. Regelrecht omhoog! Niets kan
u tegenhouden.
Als u rechtvaardig bent en blijft – dat zult u vanmorgen van mij krijgen
en van de meesters en van uw Christus – dan kan er niets met u geschieden.
Dan zult ge als een stralende zon door het leven gaan en door deze maatschappij, en de mens zal zeggen: ‘Hé, wat hebben die mensen daar? Wat is
er toch, wat daar in die mensen leeft?’ En u ziet onmiddellijk de leugen,
het bedrog, de afbraak, de vernietiging, het te hoog grijpen, het willen zíjn.
Te lui om te werken en daar de mens maar het leven ontnemen, zijn bezit
ontnemen? De mens die nu zijn handen niet wil gebruiken, de mens die nu
buiten de maatschappij om, toch zijn eten en drinken wil verdienen, dat is
in strijd met de natuurlijke rechtvaardigheid. Want ge zult wenen en ge zult
kreunen, zei Christus.
Wat doet Moeder Aarde nu, wat doet de brón die aarde is, de persoonlijkheid, dat het leven van Moeder Aarde als stof dus, die stof waar u op staat
– dit is allemaal stof, dit behoort allemaal Moeder Aarde toe – wat doet Moeder Aarde wanneer zij haar leven bezielt? Zij staat altijd open, zij is precies
zoals God is, zij is een deel als stof, als planeet voor God. Dit is God, waar
u op loopt, waar u op staat. En bedrieg nu dat leven maar? Ja, dat kunt u.
Wanneer u, wanneer we tot de kosmische wetten komen en tot de kosmologie, en de rechtvaardigheid, welwillendheid en harmonie zullen spreken, wat
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dacht u dat de aarde dan niet zou kreunen, indien u daar ... indien u haar uw
kanonnen, uw explosies laat beleven, dat zij die stoornissen, die erupties niet
voelt? Dat was immers niet noodzakelijk geweest.
God heeft die narigheid, die ellende die u op aarde hebt niet geschapen.
Hij heeft alleen werking aan het leven gegeven.
U wordt geboren in de moeder, u kent dat allemaal. Nu is het eenvoudig
om na al die jaren om deze kosmische ontledingen tot de openbaringen te
voeren voor de mens. U hebt het leven, u wordt geboren. U kunt aan uw
kind niets doen, niets veranderen indien dat leven zó en zó en zó wil. U weet
het, als ouders weet u dat, kunt u dat leven niet veranderen. Dat leven is een
zelfstandigheid en een persoonlijkheid voor de duisternis of voor het licht. U
ziet het, nu komen wij hoger, hoger, hoger. Wij gaan door de boeken, door de
hellen, wij komen door de voordierlijke, de dierlijke, de grofstoffelijke, stoffelijke graden en dan nog is de mens geen rechtvaardigheid. De mens kent
die wet niet. De mens zoekt, de mens smeekt, de mens praat. ‘Hoe kan in
vredesnaam God dit alles goedvinden? Waarom schept Hij narigheid?’
In ‘Maskers en mensen’ leest u: ‘Ja’, zegt Hans tegen Frederik, ‘indien die
daarboven niets anders heeft dan gekken om die naar de aarde te sturen’, ziet
u? Wat heeft Hans? Niets. Wat hebt u van Hans indien u ook zo spreekt?
Ja, dan zat u hier niet, dan was u niet hier. ‘Indien die gek daarboven niets
anders heeft’, die dan toch een God van liefde is, een God van rechtvaardigheid, ‘mijn hemel, mijn hemel, Frederik, wát moeten wij met deze arme
stakkerds beginnen?’ Maar heeft Hans even gelijk? Hans moest eens weten
dat hij die zielen daar krankzinnig heeft geslagen. Híj is het die geen rechtvaardigheid bezit. Want de mens kent God niet. De mens kent Zijn liefde
niet, Zijn harmonie niet.
God is rechtvaardig in alles. God gaf de mens het licht, het leven en Zijn
liefde. God gaf de mens de macht en de kracht om ... Voel toch eens die geboorte, voel toch eens die uitdijing in de moeder, het is allemaal zo natuurlijk
en het spreekt zó vanzelf. Maar nu hebt u verstand gekregen, gevoel, u hebt
licht in uw ogen; dat menselijke organisme is stralend voor schoonheid. Dat
menselijke organisme komt als een nietig vonkje in de moeder, het is niet te
zien en nu: het dijt uit, het heeft onfeilbaar de goddelijke rechtvaardigheid
voor het leven gekregen, niets is er in staat om dat tegen te houden. Jazeker,
de mens kan het wel vernietigen. Wie vergrijpt zich nu aan een rechtvaardigheidswet van God? Nu moet u eens kijken, dit moet u eens bevoelen, hoe
ontzagwekkend het wordt indien we ons nu aan die goddelijke geboorte, dat
uitdijen, dat verdichten, dat vader-, dat moederschap, die welwillendheid, die
hartelijkheid, die harmonie vergrijpen, vergrijpen. Hebt u zich nooit vergrepen aan de goddelijke rechtvaardigheid? Dat is het leven! Dus God als het
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leven, is rechtvaardigheid. En daaruit komt nu álles, daarin lééft alles. Hij
gaf ons het leven? Nee, wij zíjn het! De God leeft in ons.
Ik heb u verleden verklaard en aangetoond; maar heeft dat niet uw leven
overrompeld, heeft dat helemaal niets verteld toen u heenging? En hebt u
daar geen dagen en nachten niet over kunnen slapen? Hebt u geen rust meer
gekend toen ik zei: ‘De mens komt in het Al’? En daar was de hoogste meester bij, daar was Christus bij. Ja, die Christus zou worden – zei ik u – en die
vroeg: ‘Waar is God nu?’ En ze zochten God. ‘En waar leeft nu de vader, de
schepper van dit alles?’ Ja ... en die was er niet. En er kwam angst? Nee, onfeilbaar hebben zij lichaam na lichaam beleefd. U kunt een mens vernietigen,
maatschappij, wereld, maar die mens komt terug. Goddelijke rechtvaardigheid hebt ge – Gode zij gedankt – niet in handen, koning, keizer, generaal.
U kunt mij wel in de gevangenis gooien en ik ben onschuldig, u komt er toch
zelf een keer in. Want iets wat u in die ruimte nu losmaakt en tot de afbraak
voert, moet u terugvoeren naar die rechtvaardigheid, dat banen beschrijven
en dat licht uitzenden en dat voeden, dat bezielen en dat bewust worden.
Trap eens hard met échte boosheid in uw hart op Moeder Aarde, dan zult ge
eens terugkomen om dat, om die deuk in haar gelaat weer recht te maken. U
zult daar wellicht bloemetjes neerleggen en zeggen: ‘O, wat heb ik gedaan?’
De mens die in deze ruimte bewust wordt, die dankt Moeder Aarde en
kust haar. Deze aarde heeft een ziel en een geest, een persoonlijkheid en
bezit de goddelijke rechtvaardigheid, want u krijgt leven na leven. Zij zorgt
voor uw slaap, zij zorgt voor uw eten en drinken. En wat doen wij? Wat doet
de mens? En de geleerde, de dominee staat op zijn preekstoel en zegt: en ja,
en ge zult verdoemd worden en als u dat en dat niet doet. En dan komt die
armoedige Bijbel voor de dag, dan komen de leugens, dan komt het bedrog.
Och, wat zegt het? Is dat bedrog? Is een mens die onbewust is dadelijk maar
een leugenaar en een bedrieger indien dat kind u en God en Christus niet
begrijpt?
We moeten nu beginnen om fundamenten te leggen voor het dagelijkse ik
waarin en waarvoor gij leeft. Aanvaard elk woord dat rechtvaardigheid moet
en zal zijn. Begin om niets anders te willen dan het leven rechtvaardig te zien.
Rechtvaardig te zien! Als u bij André komt aan huis en al bent u in de gevangenis geweest, ook al loopt de hele maatschappij u achterna, u loopt met leugens en bedrog, u staat in uw eigen drek en bagger, dan zegt hij: ‘Voor mij zijt
ge schoon, mooi en machtig’, ziet u? Altijd weer ziet hij één volmaaktheid, de
mens is volkomen volmaakt voor hem, innerlijk en uiterlijk. Die mens heeft
geen leugens en geen bedrog, die mens is in harmonie, die mens is voor zíjn
leven rechtvaardig. En indien u onrechtvaardig, onwelwillend tot hem komt
en hij gaat het zien, dan gaat zijn persoonlijkheid ... dat doen wij ook, dan
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gaan wij weg. Dan gaan wij achteruit: gaat u maar voorbij, gaat u maar door.
In de sferen, in de eerste sfeer moeten wij rechtvaardig zijn. En nu voor
uw Bijbel? Nu voor uw maatschappij, voor uw woordenboek? U wilt immers
zo gaarne naar de eerste sfeer? Met uw automobiel zeker? Ja, is het niet zo?
Met uw kroon op uw hoofd, met uw mooie gewaad, met alles dat u op aarde
bezit, wilt ge naar de eerste sfeer, uw paleizen en uw mooie tempels. ‘Maar
zíj komt er niet in.’ Er zijn mensen hier die zeggen: ‘Zeg, hoe kunt ge met dit
mens omgaan, dat is uw stand niet.’ Ja, dat zegt de Bijbel ook. Dat zeggen
de dominees ook, want in de Bijbel ... Wanneer er een echte zwerver tot de
dominee komt, tot de geestelijke ...
Voor een tijd terug is er een groot bewuste bij Rome geweest en heeft daar
als een zwerver – dat weten wij, dat weet uw wereld niet eens – heeft daar
geklopt en zegt: ‘Mag ik de vader even spreken?’ Die kardinaal en die bisschop en die soldaat wisten helemaal niet wie dat was. En die man loopt daar
en heel Gene Zijde, heel Gene Zijde, miljoenen zielen, mannen en vrouwen
en kinderen zagen wie die zwerver daar was. En we waren er. ‘Waarom mag
ik niet binnenkomen? Ja, ik zie er vies uit. Maar uw maatschappij is ook vies.
Ik ben in een heilige stad, maar is iedereen hier heilig? Wat is heilig-zijn?’,
vroeg die man.
Toen hebben ze dat kind eerst twee dagen in de gevangenis gestopt. Hij
vroeg overal, aan ieder mens: ‘Wat is nu heilig-zijn?’ en toen dacht hij, dat
hij de heilige vader ging bespotten. Nu zit dat kind nog? Neen, hij is door de
muren gevlogen, in zijn ruimte teruggekeerd, hij is hoger en hoger gegaan.
Já, wereld, ik ga u nu een wonder vertellen: vóór drie maanden terug stond
de Christus voor Rome en ze hebben Hem weggestuurd; ze herkenden Hem
niet. Telkens weer staat de Messias in uw maatschappij, Hij vertoont zich nu
elke seconde wanneer er over rechtvaardigheid en over liefde en geluk, ontwaking wordt gesproken. En dan ziet u een oud vrouwtje of een oud mens
en dat loopt u wellicht voorbij en dan zegt dat kind: ‘De Christus luistert.’
André heeft verleden tot Hem gestuurd: ‘En hebt u dan niets meer met
Jeruzalem te maken, en interesseert U de Caiphas, Pilatus niet meer, het jodendom ... de mensheid, deze wereld, de werkelijke opbouw, de vernietiging
van al deze machtige, mooie rassen (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op
rulof.nl). Waarvoor hebt u geleefd?’
André werd boos? Neen, hij zegt: ‘Als de Christus, als U daar hebt geleefd
en als de Christus geen werkelijkheid bezit, dan kunnen wij immers ophouden? Maar ik heb U gezien! Maar kom dan toch eens tot deze wereld. Ge zit
toch niet altijd op Uw troon, Ge zult toch wel iets van deze arme geslagen
mensheid van de twintigste eeuw in U opnemen? Of spreekt men deze taal
niet uit Jeruzalem?’
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Wanneer de Christus in staat is – begrijp goed wat er is gebeurd voor tweeduizend jaar terug – wanneer de Christus en wanneer een meester in staat is
door de dematerialisaties, om zich neer te leggen en zich te ontstoffelijken –
dus dat wil zeggen: zijn stof en zijn geest op te trekken en te laten verdwijnen
en het buiten daarginds neer te zetten, wat een lamapriester in het Oosten
kan, een ingewijde daar – wat kan de Christus dan niet? De Christus is in
het Al. Hij vertegenwoordigt ál de ruimten waarin gij leeft en die door de
Almoeder, de Albron werden geschapen. Heeft Hij voor deze eeuw, voor
deze tijd, het goddelijke gezag en die vertegenwoordiging op aarde eens weer
voor zichzelf en voor de mens willen testen? Wat is, hoe is de mens wanneer
de mens kan zeggen: ‘Ik ben heilig’?
Wat is rechtvaardigheid? Wat gebeurt er in uw leven wanneer die rechtvaardigheid in u, onder uw hart ontwaakt? In de eerste sfeer moet ge alles
liefhebben: het insectje, de bloemen, de mensen, de natuur, de God. U moet
in harmonie zijn met elke gedachte. Ja, wat zijn gedachten? U kent alleen
de stoffelijke gedachten. Maar de meester ... de mens daarvan zeg ik: ‘Wilt
ge de eerste sfeer met uw automobiel berijden en beleven? Wilt u achter de
kist, denkt u daar nog dat daar iets te koop is, waarvoor ge die schatten hebt
ontvangen?’
Achter dit alles is er licht, is er leven, is er een oneindigheid. Daar zijn tempels, daarin leeft de mens in kunst, in wijsheid, want hij heeft al deze wetten
als planeten en zonnen beleefd. Hij heeft die ruimten in zich opgenomen
en hij vertegenwoordigt nu geestelijk de bron waartoe de mens als graad,
als vonk, als vader, als moeder, als ziel en geest behoort. In de grond, door
het leven, een evolutie maken, een wedergeboorte, en opnieuw verder. Onze
gedachten zijn verruimd, onze gedachten zijn vergeestelijkt. Wij moeten het
leven dienen, wij moeten het leven opnemen in onze armen en nu gaan we
even kijken: wat is er thans op aarde geschied? Wat heeft de Bijbel, wat hebben de kerken, de sekten daar zich van eigen gemaakt?
Nu er machtige dingen voor deze mensheid gaan gebeuren, nu de mensheid gaat vragen, elk kind zich afvraagt: ‘Hoe kan God dit goedvinden?’ Nu
is de Christus, nu zijn de meesters, maar vooral de Christus, nu kunt u Hem
elke dag wellicht in uw straat, in uw omgeving, in deze ruimte, op aarde ontmoeten. En dit is geen verhaal. Hij heeft geklopt, men heeft Hem ontvangen. Maar toen de Christus zei: ‘Ben Ik hier bij de heiligen? Ik wil de heiligen
zien. Ik wil de heiligen beleven. Ik wil de harmonie zien’, toen werd Hij bij
Zijn kladden gepakt en buiten dat heiligdom gezet. Men kende Hem niet.
De apostelen van Onze-Lieve-Heer wandelen thans op aarde. Om u te
beschermen? Neen, om te kijken hoe u het nu voor uzelf doet. De meesters
uit de sferen van licht zijn op aarde om u te helpen? Neen, om u toch enigs149

zins te helpen om nieuwe fundamenten te leggen, maar om die goddelijke
ruimte als rechtvaardigheid in u te doen ontwaken. Jazeker, ze spreken. Maar
ze kijken wat u er voor uzelf van maakt. De snauw, de grauw, de afbraak.
Gaat u nu maar in de maatschappij kijken. Hoe is nu het bewustzijn van uw
maatschappij? Wilt ge nog langer aanvaarden dat de Bijbel met waarheid,
met goddelijke wetten begint, als de God van haat in het Oude Testament
de één na de ander vernietigt en dát kind alles schenkt, wat Hij heeft, wat
Hij bezit, ziet u? Is het zo vreselijk wanneer u de Bijbel betreedt en die onwaarheden openlegt? Is dat nu zó angstig? Moet ge nog langer in deze eeuw,
moet de mensheid nóg verder door die leugens en dat bedrog? Verder, verder,
verder? Komt er nooit en te nimmer een ander woord in deze ruimte? Is er
niets anders te beleven? Wat wilt gij, wat hebt gij, wat hebt gij gezien?
U voelt het zeker, ik moet minstens honderd lezingen, honderd uren hebben, wil ik de goddelijke rechtvaardigheid openleggen voor elk stelsel, voor
elke gedachte, voor uw universiteiten, voor de psychologie, voor de psychopathie, de krankzinnigheid, voor ziekten, vader-, moederschap, zuster- en
broederliefde. Wanneer legt gij dan voor uzelf het eerste fundament: ik wil
rechtvaardig zijn, want dan hebt u álles. Indien u rechtvaardig bent tegen uw
broeder, uw werkman, de mens die voor u werkt, die u dient, voor de taak
die u bezit ... daar moet de wil in. U moet honderd procent willen dienen.
Ik zei u verleden: wilt u de mensen beïnvloeden? Wilt u de mensen tot
de ontwaking brengen? Wilt u de mens steunen, de zieken genezen? Wórd
dan genezing. Wórd dan waarheid, en de bezieling, de afstemming van de
ruimte, omdat God oneindig is, omdat u nog maar mens bent in een graad
van bewustzijn die tot deze aarde behoort ... Indien u dan hoger en hoger
wordt en al die karaktertrekjes naar beneden gaan en worden overwonnen,
dan spreekt de ruimtelijke, geestelijke, universele inspiratie tot uw ziel, uw
geest, uw vader-, uw moederschap en uw kunst. Als u dan in huis neerzit,
dan bent u waar en die waarheid – wil u zeggen – dat is rust. Waarheid is
hartelijkheid. Waarheid is begrijpen.
Wanneer u in de sferen komt en u zegt: ‘Ik heb alleen maar narigheid beleefd. Ik heb geen leven, ik heb het zó beroerd, want mijn man begrijpt me
niet’ en ‘mijn vrouw, die wil niet met me mee.’ Wanneer er nog geen rust is
en u bent nog niet met uzelf klaar, u hebt die fundamenten onder uw hart
nog niet tot die uitdijing gebracht, dan bent u nog altijd niet rechtvaardig.
Want de mens die rechtvaardig is, heeft rust, is sterk, is machtig. Die wordt
niet bezield, maar die ís bezieling, die is kunst, die is wijsgerig, die haalt uit
alles de onwaarheid, de onrechtvaardigheid. Die ziet, die hoort, die is universeel tot die ruimtelijke eenheid gekomen. Dat hebt u zelf in handen.
Maar wanneer u te hoog grijpt, wanneer u meer wilt bezitten dan u kunt,
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dan u hebt aan gevoel, aan bewustzijn hebt, dan wordt het leugen en bedrog.
En nu wilt u nog eten en drinken? En nu vraagt u waarom de mensen u niet
willen, niet moeten? Bent u: ‘O, ik ben zo ongelukkig en ik kan niet vooruit,
en het leven zegt me niets meer. Wat kan mij alles schelen?’, en daar is de
rechtvaardigheid daar neergeslagen. De goddelijke afstemming lijdt thans
aan verrotting. Hard? Loopt u nog niet weg?
We krijgen nog altijd bloemen. ‘De mensen krijgen een pak slaag’, zegt de
ruimte, ‘en ze brengen nog altijd van die mooie bloemen mee voor OnzeLieve-Heer.’ Toch is er bewustzijn en gevoel gekomen, de mens die gaat voelen en beleven. Kinderen van Onze-Lieve-Heer, wat zijn jullie gelukkig dat
men u vanmorgen hierheen bracht. Nu gaat ge ergens anders voor dienen,
niet voor afbraak en vernietiging. Het slijk der aarde geeft elkaar, geeft zich
bloemen. Daarvoor moet de goddelijke orchidee, dat een universele kus is,
dienen. Leugen en bedrog, afbraak en vernietiging, onrechtvaardigheid, dat
schenkt zich orchideeën en aan Gene Zijde kunt u haar leven niet eens betreden indien u ook niet voelt en bent (als zij) aan kleur, aan licht, aan ruimte
bezit, want zij sluit zich voor u. Hebt u dat niet in de boeken gelezen? Hebt u
niet gelezen, wanneer u in de eerste sfeer komt en u kijkt naar de bloemen en
u wilt: ‘O, wat is dat mooi’, en die bloem die sluit zich, dan hebt u die fijne,
die ijle, die natuurlijke, die rechtvaardige afstemming niet.
‘U zit naast en voor elkaar aan tafel en ge bedriegt u elke dag’, zegt de
ruimte. De mens maakt het eten klaar voor de andere mens en denkt: ‘Stik.’
Ik kan nog méér zeggen, maar dan ben ik hard? Dan worden wij grof? Nee,
dat zijn de woorden; dat is het, dat is de afbraak, de vernietiging. Hoe kunt
ge rechtvaardig zijn indien uw liefde daar niet in leeft? Verwaarloos maar iets
... verwaarloos maar iets. Ge hebt gaven ontvangen van de ruimte, en wat
doet u ermee? Om ze alleen maar te verkopen? Om uw zakken vol te stoppen? Is dat allemaal roeping? Is dat allemaal uitdijing? Is dat alleen omdat ge
het leven dat hier voor u leeft tot dat ruimtelijke geluk te voeren, te brengen,
zodat ge de eerste sfeer, de tweede en de derde, het hiernamaals voor uw ziel
en geest beleven kunt? Waarom leeft u eigenlijk?
Ja ... Daar zitten mijn kinderen, Onze-Lieve-Heer is er ook. Als we nu
plotseling dat oude moedertje, dat vadertje hier als een zwerver – ja, in de
ogen lag het licht – als een mismaking over de wereld zagen wandelen ... Ziet
u, de arme mens, Christus daalt altijd tot in het laagste van de maatschappij af, tot de armoede. We kunnen u natuurlijk ook daarvoor iets anders
vertellen: Hij kan zich ook ... Hij laat zich plotseling zien als een mens in
een mooi gewaad gekleed, maar dan kent men Hem ook niet. Maar wanneer Hij plotseling hier zou verschijnen, wat mogelijk is indien u allemaal de
rechtvaardigheid bezat, en als er niet één mens hier was die niet deze recht151

vaardigheidswetten beleven kan, dan verwaast hier dat beeld van de Messias
en uw sfeer en uw ruimte; en dan is het niet mogelijk. Maar indien wél, dan
zult ge de sferen zien, dan zult ge uzelf voelen en dan stijgt ge boven uzelf
uit; dan is de nacht dag, die er altijd is, dan is er geen uitdijing meer, geen
afstanden zijn er, nu bent u van gevoel tot gevoel tot de ruimtelijke eenheid
gekomen. En nu zegt de orchidee: ‘Geef mij iets van uw persoonlijkheid. Ik
ben eens uit uw leven geboren.’
Maar ze willen aan Gene Zijde niet meer met de afbraak te maken hebben. Zij willen aan Gene Zijde het leven van God dienen, want ze zijn uit
Zijn kleurenrijk ontstaan. Maar ze hebben vader- en moederschap, ze hebben
een ziel en een geest en dit is de mooie, machtige, kleine, lieflijke persoonlijkheid van dit bloempje.
Kijk, spreekt u wel eens tot het leven van God? Als u toch hard bent, als u
de mens niet kunt aanvaarden, u voelt reeds: ik ben niet waarachtig, ik doe
iets, dat is verkeerd, ik kom niet tot die klaarte! De mens zegt: ‘Wat prutst
dat leven weer met de ruimte?’ Waaraan knabbelt gij, mens in deze maatschappij? Bent ge waarlijk met de God van al het leven tot eenheid gekomen?
U weet het wel, maar u gaat maar verder. Maar wat doet u toch hier langer?
U vraagt aan God: ‘En geef me wijsheid’, maar waar dacht ge dat die wijsheid
is te beleven en te zien? Ik kom vanzelfsprekend straks op de Bijbel terug en
dan moet ik weer iets van uw kerk kraken – úw kerk niet, natuurlijk niet –
want dan gaan we vragen: ‘Heilige vader, waarom hebt ge daar de Christus
niet gevoeld? Hij staat er weer, morgen klopt Hij weer aan de deur, want Hij
wil u uit dat paleis trekken, Hij wil u vragen: “Wie is er nu heilig? Wat is
rechtvaardigheid? Wat is dienen? Wat is gevoel? Waar gaat u heen? Hebt u
de alleenzaligmakende kerk, mens? U bent toch een mens? Ontkleedt u eens.
Hahaha, ziet u. Waar is uw vrouw? Waar is uw ziel? Ge moet toch terug naar
de aarde, en ge kunt ... ge hebt geeneens, u hebt geen kinderen?’
‘Eruit!’
Vóór tweehonderd jaar terug, mens van deze maatschappij, toen smeet
men Christus, de vonk van God die Christus vertegenwoordigde – en dat
kunt u indien u die rechtvaardigheid beleeft – op de brandstapel. Zó heeft
men het licht van deze ruimte verduisterd. En toen zat Galilei in de gevangenis van dit machtige Vaticaan.
‘Ja, en dat klopt allemaal niet. En dat is niet waar’, zegt de kerk, de pastoor, de bisschop, de kardinaal. ‘Wij hebben er slechts tien op de brandstapel
gesmeten.’
Hoe kunt gij u aan het leven vergrijpen, heiligmakende kerk, Bijbel, indien
de goddelijke rechtvaardigheid zegt: ‘Dit is mijn leven, u vernietigt niet de
mens – want dat weet de mens nog niet – maar gij vernietigt mij. Die mil152

joenen mensen op aarde vertegenwoordigen mijn rechtvaardigheid en als er
nog iets, een vonk van mijn leven onbewust is, dan krijgt dat leven immers
de gelegenheid om te ontwaken, om straks tot de sferen te komen.’
Is dat niet zó? Ik heb immers de tijd niet om nu vanmorgen – maar ik kom
terug – om vanmorgen eens even te laten horen wat u krijgt, wat u al jaar
in jaar uit beleeft door de universiteiten, door uw dominee, de godgeleerden. We zullen die levens in het reine licht zetten van God, in de rechtvaardigheid. Hoe kunt ge het woord ‘rechtvaardigheid’ over uw lippen krijgen
indien ge weet dat ge zelf de krankzinnigheid, de mismaking, de bezoedeling liefhebt? Indien ge een God van rechtvaardigheid wilt beleven, waarom
stuurt ge dan uw kinderen naar een oorlog om een ander kind van een ander
volk af te maken? Ziet u? Ook niet waar soms?
Als u dit vasthoudt, als u werkt, houd dit gevoel nu eens bij u als u werkt;
het doet er niet toe wat u doet, waarvoor u dient, u moet allen eten, drinken,
maar in rechtvaardigheid. Is het niet waar, wanneer u met die mensen spreekt
en u geeft eerlijk en braaf uw prijs op – dit is vanuit de hemelen een minderwaardig gevoel, een ontleding, maar het behoort tot uw maatschappij en uw
leven – en u geeft de rechtvaardigheid in uw zaak, in uw taak, in hetgeen gij
verkopen wilt, dan kunt ge terugkomen, of anders is die deur daar gesloten.
De rechtvaardigheid is het allermachtigste fundament voor uw ziel, geest, uw
maatschappij, persoonlijkheid. Die rechtvaardigheid leeft in de mens, omdat
u het leven hebt. En door de rechtvaardigheid krijgt ge het hoofd buigen, het
begrijpen, het aanvaarden, het spreken, het ontleden van de dingen. Maar
sluit u zich niet af indien u geen gelijk krijgt en de andere mens kan zeggen:
‘U bent onwaar!’ Want weet u hoe uw leven, uw persoonlijkheid is achter de
kist? En u wilt de mens, u wilt het leven, u wilt Christus, u wilt de ziel, uw
geest, uw vader- en moederschap geen rechtvaardigheid geven, weet u hoe
dan uw sfeer is? Ziet u? Wij mensen moeten alles verdienen? Neen, dat gaat
vanzelf, u hebt uw geboorte gekregen.
We hebben nu de ruimte. In deze eeuw spreken de meesters. Christus was
er, Christus had rechtvaardigheid. Hij heeft duizenden wetten ontleed door
Zijn machtige, natuurlijke, ruimtelijke en goddelijke beeldspraak. Hij heeft
u de fundamenten in handen gegeven en laten zien: kijk, wanneer de goddelijke rechtvaardigheid spreekt ... Mijn hemel, mens der aarde, neem het beeld
aan Pilatus en was uw handen niet in onschuld of zeg: ‘Ik heb met die mens
niet te maken, ik heb er niets mee te maken, doe met hem wat u wilt’, en geeft
gij de goddelijke rechtvaardigheid aan de bagger van deze maatschappij, het
dierlijke, menselijke, hyena-instinct. Dan weet ge voor honderd procent zeer
zeker dat dit instinct de mens, de goddelijke, geestelijke rechtvaardigheid zal
verscheuren en stroomt het goddelijke levensbloed opnieuw. Gij zult eens,
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eens moeten bewijzen, dat ge voor de rechtvaardigheid gaat staan, en de
rechtvaardigheid heeft nu, om die te verdienen, heeft de eenvoud, het buigen. En dan komt er niet meer ‘paus’ over uw lippen. U bent de paus. Want
dan slaat de ruimte u uit dit gareel? Nee, uit deze levenswet. En die wilde u
niet mee te maken hebben, want wanneer gij de rechtvaardigheid bezit voor
al de levensgraden en tijdperken, voor nacht, licht, vader- en moederschap,
voor het leven aan Gene Zijde, dan komt er van gekraak niets meer over uw
lippen. U bent zalving. U bent aanvaarding. U bent begrijpen. U bent lieflijk
welwillend. U hebt alles in u, want telkens weer is die mens schoon voor u.
Er is geen onbegrijpen, er is alleen één aanvaarden en die maakt gij u eigen.
Altijd weer zult ge de mens, zult gij het leven moeten aanvaarden, omdat de
mens deel is van u. Omdat gij allen één graad vertegenwoordigt, één ruimte
bent, nietwaar? Want de eerste sfeer heeft miljoenen zielen en de tweede en
de derde ook en al die zielen in de eerste sfeer bezitten één zelfstandigheid, is
één man, één vrouw slechts, omdat ook God man, moederlijk en vaderlijk is.
U hebt één gevoel, u hebt één begrijpen, één aanvaarden, uw willen dienen is
als één wil, één kracht. Al die mensen leven onder uw hart. Maar indien gij
als vader en moeder, als tweelingzielen, twee levens van één kleur, die sfeer
vertegenwoordigen moet – ik heb u dat eens verklaard – dan maakt de andere mens deel uit van uw stemorganen en die willen niet spreken, die kunnen
niet spreken, want dan grijpen ze te hoog. Maar ik en gij zult het zijn die de
wetten zullen vertolken. In de sferen hebben wij dat niet, wat u hebt en wat
u bezit. Wij lopen elkaar niet meer ondersteboven. Wanneer dit kind haast
heeft om naar de aarde te gaan, dan gaan wij opzij en dan zeggen we: ‘Vooruit, onze gevoelens achtervolgen u.’ Zij gaat voor mij en voor u. En nu is het
waar, indien ge de rechtvaardigheid aan al uw eigenschappen kunt geven,
dan voelt ge toch wel, dan wordt het leven eenvoudig. Dan draagt het leven
de persoonlijkheid, omdat Moeder Aarde weer u met deze ruimte verbindt.
Want leeft u niet in deze ruimte, in dit universum, door Moeder Aarde? U
zweeft door dit universum heen, u beschrijft een baan om de zon. Maak u
dan toch eindelijk eens vrij van uw stoffelijk gevoel en leer de wetten kennen.
De dood. Wat zijn nu de wetten? Een dood is er niet. Achter de kist, achter
dit organisme ben ik mezelf, of dat leest u nu. Ga nu eens denken, begin nu
te denken. Ga beginnen om wijsgerige stelsels op te bouwen. Ga beginnen.
‘Ik moet terug? Goed, dan zal ik me gereedmaken. Maar ik ga beginnen om
de rechtvaardigheidswetten aan elke karaktertrek van mezelf te schenken. Ik
zal die karaktertrekken door de rechtvaardigheid en daarna door de harmonie tot de liefde voeren. Want alles in deze ruimte, elk insect, door God ontstaan, is liefde, omdat het léven is.’ U kunt, nu u dit gaat voelen en begrijpen,
kunt ge zien wat uw Bijbel, wat een dominee, uw godgeleerde thans bezit van
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de universele rechtvaardigheid.
Wie en wat en hoe is God nu als de rechtvaardigheidswet? U zorgt dat uw
leven in de maatschappij niet ... Bent u man, bent u scheppend, dan zult ge
voor uw moeder moeten zorgen. Bent u ziek – voelt u wel? – bent u ziek, dan
gaat de maatschappij voor u zorgen. Dat is nog niet zover dat elke zieke kan
worden opgevangen, maar uw maatschappij begint. Dat is nog allemaal onbewustzijn, maar wanneer het geestelijke bewustzijn en vooral voor de persoonlijkheid die mensheid heet, ontwaakt, dan ontwaakt weer de faculteit,
de psychologie, het innerlijke leven. En eerst dan kan uw psycholoog, kan
uw dominee, kan uw godgeleerde, dan kan de katholieke kerk zeggen: ‘Ja, nu
zijn we allen zaligmakend.’ Maar ... schrikt u maar niet, want ik geef u het
bewijs. U krijgt van mij toch nooit en te nimmer gelijk. Hoe kunt gij rechtvaardig zijn als u het ene kind God schenkt en het andere verdoemt? Voor
de kerk is er nog een God die de mens eeuwigdurend laat branden. Voelt u
hoe prehistorisch dit gevoelsleven, deze persoonlijkheid, dit bewustzijn, deze
liefde is ten opzichte van de goddelijke rechtvaardigheid?
Schrikt gij dat we u losslaan van de Bijbel? Later zijt ge uzelf en uw sferengeluk dankbaar dat er een mens, dat er een leven is geboren, die eraan is
begonnen. Maar gij zult ook zo moeten leren denken. Beseft gij niet, de mens
zegt op aarde: ‘Ik zal alles doen voor mijn kinderen, ik zal alles doen voor dat
leven’? Maar wat moeten uw kinderen dan doen? Wanneer u de geestelijke,
de goddelijke rechtvaardigheid beleeft, dan zegt de rechtvaardigheidswet:
dat kind moet dan maar bewijzen wat het wil.
Hoe wordt nu het bezit van de maatschappij verbruikt? Daar kom ik ook
aanstonds tegemoet, dat staat dadelijk voor ons. Waar dient nu het bezit
voor? Om het leven dat en dat en dat te schenken, om het af te breken, om
het leven gemakkelijk te maken? U moet uzelf tot uitdijing brengen. Wat
doet u? Leeft u van een ander? Laat u een ander voor uzelf werken? Wat doet
u zelf?
Er zijn mensen, levens gaan er voorbij, vader en moeder hebben alles, de
kinderen zijn door dat alles volkomen lichamelijk, geestelijk verknoeid. U
wordt vanzelf hard; neen, streng, omdat u ziet dat het leven dat zichzelf niet
bezielt, stilstaat. U komt er nooit indien u niet gaat dienen, indien u die wetenschap niet uitzendt. ‘Ik mis de ruimte, ik mis mijn goede boek’, en ze zijn
te lui, te onbewust om het in zich op te nemen. Ik zeg u: daar liggen boeken
in die en die winkel en de mens loopt ze voorbij.
Toen Christus zich daar en daar liet zien ... Hij zal zich over een maand
weer ergens laten zien en wellicht gooit en doet de Messias er iets bij, zodat
men zegt: ‘Er is een profeet geboren in stilte.’ Maar misschien ziet men het
licht in zijn goddelijke ogen. Ja, wie is het die dat waarneemt, die dat aan155

vaarden kan, die dat bewust opneemt? Wie zal dan zeggen: ‘Ik heb de Christus gezien en Hij stond daar als een bedelaar voor die ruimten te kijken en
zei: ‘Mijn hemel, daar ligt Mijn leven, Mijn ziel, Mijn geest, Mijn ruimte en
niemand wil het.’
Bent u occult? De mens in uw maatschappij is angstig voor het occultisme?
Uw leven is door een mystieke levenswet geschapen? Neen, mijn zusters en
broeders, occultisme bestaat er niet eens. Die naam hebt gij weer aan de levenswetten van God geschapen. Is het zo vreemd, is het zo lamlendig, is het
zo verschrikkelijk afschuwelijk, dat wanneer gij wilt weten hoe een bloem in
de aarde ontwaakt en aanstonds zichtbaar wordt? Is toch uw eigen leven, uw
eigen bestaan. Is dat occultisme? Is dat dierlijk gedoe? Is dat een mystieke
wet? Waardoor is het woord mystiek ontstaan? Waardoor hebt ge de naam
aan de mens gegeven die nu fakir, magiër heet? Dat is het kwaad op de aarde.
We hebben met magiërs en met fakirs en met ingewijden niet te maken.
Er is niet één ingewijde aan Gene Zijde. Er is alleen een bewuste. Er is
alleen bewust vader- en moederschap. Als u voor de wereld iets wilt vertegenwoordigen voor Gene Zijde en u zegt: ‘Ik ben rechtvaardig’ dan bent u veel
meer dan u de mensheid wilt zeggen: ‘Ik ben een profeet.’ Deze mensheid wil
met profeten niet meer te maken hebben. Weet u dat niet? Waarom? Omdat
de eigenlijke Profeet op Golgotha werd vermoord! Een tweede komt er niet
meer! Ook wij praten Hem na. Ook wij doen alleen maar Zijn leven vertolken, omdat we hebben gezien: Hij was het! Als gij profeet wilt zijn – ‘ik ben
een profeet’ – dan bent u onmiddellijk reeds een charlatan. Aan Gene Zijde
leeft de Paulus en leven de profeten. Maar op aarde kunt gij ze niet meer
vinden. Ik heb verleden jaar, in het begin toen meester Alcar met de zittingen
begon, toen heeft de meester gezegd: ‘De Paulus van deze eeuw is ontstaan.’
Jazeker, maar dat is geen Jozef Rulof noch André-Dectar; dat wil hij niet
zijn, dat smijt hij van zich af. Hij wil het meesterschap niet eens bezitten.
Maar kom eens ... En toch daagt hij de wereld uit. Wíj zijn het, omdat we
de Messias, omdat we de rechtvaardigheid, de goddelijke rechtvaardigheid
hebben leren kennen. Wij passen die rechtvaardigheid toe. Aanvaard voor dit
leven, voor deze uren en voor de weken die komen: alles in uw maatschappij
is rechtvaardig. En wanneer u voor de onrechtvaardigheid komt te staan, ga
even links, ga eromheen en indien u met dat zaadje toch een levenstaak hebt
te verrichten, weest u dan de bloem en hij de stok. Weest u dan de stuwing
en ga terug, geef hem bezieling. Geef dat leven alles, totdat dat leven kraakt,
totdat dat leven bezwijkt van uw goedheid, uw rechtvaardigheid, uw harmonie en uw liefde. Want eindelijk, eindelijk zal die cel ontwaken en dan moet
de mens zeggen: ‘Waarachtig ik schaam mij. Dit leven, die man, die vrouw
was waar.’
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Wat ik u vanmorgen heb willen geven, is niets anders dan een fundamentje
te leggen voor de rechtvaardigheid. Aanstonds spreken wij over de goddelijke
harmonie. Wij spreken over God als waarheid. Want u kunt rechtvaardig
zijn, maar wat bezit de rechtvaardigheid nu van die en die levenswet, die
waarachtig is geboren? Nu komen we niet ... nu komen we voor de kunst,
dan hoort u het wel, dan zegt de critica: ‘Gaat u maar, u moet nog ... over
vijfentwintig jaar komt u maar terug.’
Aan de schilder ziet u wat daar hangt. Dat kind schreit innerlijk, maar
beken het maar: ge zijt geen Rembrandt. Maar nu komen wij tot de ziel,
tot de geest. Nu staat ge voor elkaar en nu is dat niet meer te bepeilen noch
te bevoelen en dan geeft ge de mens uw eigen bedrog, uw kletspraat. Daar
zit de worm in de grond, zit te vertellen dat hij appelen aan een boom heeft
gezien en dat die boom ergens eens op deze wereld heeft gestaan, waaronder
mensen zaten met een slang in hun midden. En dan zegt de slang: ‘Ga uit
mijn uiteindelijke ik, uit mijn rottingsprocessen. Daaruit zijt gij geboren; ge
hebt geen licht, geen bewustzijn, geen gevoel. Wat weet ge van de goddelijke
appeltjes af?’
Hou nu maar uw schaaltje op en vraag om een aalmoes. Wij nemen voor
die rechtvaardigheid geen aalmoes. Wij eisen dat de mens, de persoonlijkheid, dat het vader- en moederschap, dat de harmonie, de rechtvaardigheid
zich zal buigen voor uzelf en dán gaan we verder.
Ik zal u – om op te houden en te eindigen – een machtig beeld geven. Er
zijn mensen in Jeruzalem gekomen als toeristen, maar er kwamen er ook als
pelgrims tot Gethsemane en die beleefden Jeruzalem. Er waren er die met
hun automobiel Golgotha wilden oprijden en de Christus wilden beleven. Ze
hebben hun car stopgezet, ze hebben hem gesloten en toen zeiden ze: ‘Zo,
hier was het.’ Ziet u? ‘Hier is Hij gestorven. Want ik ben van de kerk, ik heb
lief. Ik doe alles.’ Maar met zijn automobiel ging hij omhoog, met zijn bezit,
met zijn laarzengestamp, maar de eigenlijke, ruimtelijk, geestelijke mens gaat
barrevoets omhoog en indien het noodzakelijk moet, náákt. Zo verschijnt de
reine klaarte in de mens voor de Messias en dan beleeft hij het rechtvaardige
gevoelsleven van hem en haar, de moeder en de vader van dit universum,
waardoor dit leven is geboren.
Heb ik u weer iets nieuws verteld? En wilt ge dan wanneer u daar neerligt,
dit er nog bijnemen, want wanneer ge daar zijt, u moet er toch eens naartoe.
Want Jeruzalem ligt niet in Jeruzalem in het Oosten, het is hier. U staat er in
uw keukentje, in uw huis, in uw kamer, wanneer u in uw bed slaapt, heerlijk
onder de wol ligt, dan staat ge en ligt ge voor Jeruzalem, want dat zit ín u!
Het spreekt, het praat, het geeft een hand. Het geeft u een nachtkus, met
wat? Het zit neer, het wandelt, het kan spreken, het kan uitdijen, het kan u
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dragen. Dat ding van Onze-Lieve-Heer bezit alles en is universeel, ruimtelijk, goddelijk indien gij – als het laatste woord dus – dat alles voor uw vaderen moederschap, voor uw broeders en zusters tot de uitdijing, tot de bezieling
wilt voeren. Word dan en blijf dan in alles, voor alles, voor uw woordenboek,
voor uw Bijbel, voor uw God, voor uw Christus rechtvaardig. Want de mens
is een vonk van God? Neen, de mens vertegenwoordigt de goddelijke rechtvaardigheid, maar is bezig om die universeel licht te schenken en dat krijgt u
onmiddellijk van de meesters en van Christus en van Uw God. Uw afstemming is niet zo eenvoudig en toch weer heel natuurlijk. Maar dat beleeft u
met mij op de volgende reis wanneer in ons de heilige liefde voor al het leven
ontwaakt.
Ja, tot zover.
En nu krijgt u niet één woord meer.
Ik dank u voor uw belangstelling.

158

De goddelijke rechtvaardigheid
voor de mens – deel 2
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. We gaan weer verder met de goddelijke rechtvaardigheid. We hebben gevoeld dat de God van al het leven
aan Zijn scheppingen begon en daardoor de mens en het dier, het leven van
Moeder Natuur Zijn rechtvaardigheid heeft geschonken.
Maar wat is nu eigenlijk rechtvaardigheid ten opzichte van uw innerlijke
leven, de astrale wereld en de ruimte die de mens moet overwinnen?
De Bijbel, geleerdheid, wetenschappen hebben die kern, die graad nog niet
bereikt. Wanneer ge de Bijbel goed kent, dan staat u onmiddellijk voor onrechtvaardigheden en dan leert u een God van haat kennen; die er niet is.
Door de reizen die we tezamen hebben gemaakt en door de boeken kwamen wij uit deze ruimte naar een andere wereld. We betraden de Vierde, de
Vijfde, de Zesde, de Zevende Kosmische Graad en toen daar de mens was
gekomen, vroeg hij zich af – ik heb u dat verklaard –: ‘Waar is nu God?’ God
was er niet. Zij zelf als mens, vertegenwoordigden God voor al Zijn werelden.
U moet aanvaarden – en dat kunt gij onherroepelijk – dat God vertegenwoordigd wordt door de mens, al het leven dat u ziet. En dat leven bezit
graden voor het eigen verkregen bewustzijn. Natuurlijk en vanzelfsprekend
is dat het gevoelsleven, het leven achter de kist, het is tevens en bovendien
harmonie en daarna volgt dan weer de rechtvaardigheid. Ik ben juist voortgegaan om die rechtvaardigheid te ontleden omdat u hier in dit leven geen
rechtvaardigheid meer kent. Dat wil zeggen: de mensheid heeft de geestelijke
rechtvaardigheid nog niet bereikt, en die moet u zich toch eigen maken.
Maar om vast te stellen dat God alles heeft gegeven, dat de Albron zichzelf
heeft geschapen, zichzelf heeft vergeestelijkt en hierna verstoffelijkt, dat dit
leven de Almoeder en de Alvader te vertegenwoordigen heeft en dat hierna
eerst God zichtbaar werd. Maar die u thans anders leert zien, anders leert
kennen, buiten de Bijbel om, alleen door de levenswetten en levensgraden
en dan ineens valt de angst, de menselijke, stoffelijke angst van u af. Nu
eerst leert ge uzelf kennen en gaat ge begrijpen dat waarlijk de Bijbel met
disharmonie, met onwaarheden begint. Om die wetten te beleven, om dat
vast te stellen, om dat te volgen, hebt gij de essentiële bron waardoor wij zijn
ontstaan, te aanvaarden.
Meester Alcar schreef ‘Een Blik in het Hiernamaals’. U gaat nu denken
waarheen wij komen. Men spreekt over hellen en hemelen, over stof, over
wedergeboorte, u bent moeder en vader. De één heeft alles, het andere leven
heeft niets. Hoe kan dat? U hoort miljoenen gebeden en vragen die de men159

sen zich stellen: ‘Hoe kan God dat goedvinden?’ Nog leeft u in een tijd van
onbewustzijn. ‘Hoe kan God dat goedvinden? Hoe is dat mogelijk?’
Aanvaard dat gij allen in de wateren zijt geboren. U bent begonnen in het
embryonale bestaan en dat was op de maan. U bent op aarde gekomen, er
zijn planeten ontstaan, zonnen en sterren, maar er is slechts één vader- en een
moederschap, waardoor de Almoeder, de Albron, het Allicht, het Alleven,
de -ziel en de Algeest zich heeft gemanifesteerd. En daarin leven nu deze
wetten.
Dit zijn de fundamenten waardoor wij al het leven – elke gedachte, elk
volk, kunsten en wetenschappen, nacht, licht en duisternis, krankzinnigheid, psychopathie, gezondheid, misgeboorten – al die ontzagwekkende werelden vangen wij op omdat wij de goddelijke rechtvaardigheid voor ons zien.
En dat is nu de bedoeling. U kunt nimmer een kosmologie beleven indien
u niet aanvaarden kunt dat gij alles hebt. U bent álles en dat alles is – wat
we zullen volgen, wat de boeken u geven – wat we hebben beleefd aan Gene
Zijde, in Jeruzalem, op Golgotha: we staan voor Christus, we staan voor een
godheid en die godheid en die Christus zien wij weer in de mens en in het
leven terug. Miljoenen beelden stormen erop mij af en daaruit heb ik enkele
fundamenten te nemen, gevoelens, wetenschappen, de narigheid ook van de
aarde. Ik moet terug naar de ruimte, ik moet God beleven, die bron heb ik
te aanvaarden. En hierna weer vragen: wat hebben wij van die rechtvaardigheid? Hoe komt u tot het universele voelen en denken en daarin tot de harmonie? Hiernaast: wanneer handelt de mens ten opzichte van zijn godheid
rechtvaardig? Dan kunt u onmiddellijk zeggen: die hele maatschappij waarin
u leeft is een chaos, is één en al onrechtvaardig, er is niets dat fundament
bezit, waardoor deze maatschappij doorbouwt voor het leven achter de kist;
dat is er niet, dat zal ik u bewijzen.
Allereerst, houdt u vast, want daarvoor heb ik het heelal uitgetekend, u
kent nu het moederschap, u kent het embryonale leven, daarin gaf die bron
– die we Albron noemen en dat is de Almoeder, de Alvader – die alles gaf
aan het eigen plasma en dat plasma ging zich verdichten. We hebben de
ruimte zien ontstaan, die ruimte heeft zich gesplitst, de maan is begonnen.
Dat vader- en moederschap in die ruimte kreeg een zelfstandigheid, een zelfstandigheid die gij weer bezit en die zelfstandigheid die heeft weer alles. In
die zelfstandigheid leeft de liefde, het geboren worden, de wedergeboorte,
het ontwaken. In die bron, in die rechtvaardige bron, die stuwing, bezieling,
inspiratie is, dat is de goddelijke kern. De mens nu, in deze gestalte, een
bloem in de natuur, een dier, de ruimte, zon en maan bezitten de goddelijke
kern. En die kern is rechtvaardig, die kern is door de harmonie, door de
liefde, door het uitdijen tot die zelfstandigheid gekomen en daarin leven nu
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de levensmogelijkheden voor de mens van deze wereld.
Dat de wetenschap nog niet zover is en dat de maatschappij vrijstaat van
Gene Zijde ... Wanneer we het woord Gene Zijde uitspreken, dan schrikt de
maatschappij reeds, dan staat men voor occultisme, dan staat men voor de
mystiek en men weet het niet. En de mens is een mystiek, ruimtelijk wezen,
want u bent ziel, u bent geest, u hebt een persoonlijkheid en hoe die persoonlijkheid is, dat zien we aanstonds. Dat weet u trouwens, u hebt als mens
in deze maatschappij een God en een Christus leren kennen. Dat men die
Christus rechtvaardig opbouwt en daar weer laat afbreken, dat is alleen door
de mens ontstaan.
De Almoeder die gaf zich, de Albron die bouwde aan één gevoelsgraad en
dat was: mijn leven zal deze ruimte vullen, de macrokosmos zal die vermenigvuldiging voortzetten, vergeestelijken en verstoffelijken, en hierna bezit al
het leven de rechtvaardigheid van mijzelf.
Dat ligt ver weg en dat vinden we terug in uw handen, onder uw hart,
in uw bloed, in uw ogen, in uw gevoelsleven. Het komt er nu maar op aan
hoe gij uzelf ziet, hoe gij die wetten wilt beleven. En dat zijn dan de colleges
voor later en voor nu, dat zijn de levenswetten geweest voor Moeder Natuur vanaf het begin der scheppingen, vóór de prehistorische tijdperken, dat
heb ik u gezien (laten zien). Dat kunt u lezen in het boek ‘De Volkeren der
Aarde’, dat kunt u opnemen door de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’:
de mens gaat voort, de mens moet verder, er is geen stilstaan. Een goddelijke
rechtvaardigheid zegt: gij zult tot mij terugkeren om deze ruimten te vertegenwoordigen.
En wat gebeurt er nu? Vanaf de maan, door miljoenen tijdperken – de
geleerden spreken van tijdperken – wanneer we daar kijken en we hebben
een fossiel gevonden, dan is er weer een ruimte, een diep gat en dan moeten
we weer terug, miljoenen jaren terug, willen wij het nieuwe en het vorige
ontstaan beleven. En dan eindelijk, uiteindelijk komt de geleerde in de levensaura van de kosmos, en dat is nu God als nevelen. Ziet u? Elke nevel,
elke levensgraad voor dat stadium bezit die zelfstandigheid. Er is niets aan
dat leven te ontnemen, dat is die zelfstandigheid geworden; maar zal zich
verdichten, dat gaat door, het zal zich uitdijen, het zal zichtbaar worden, en
daarin leeft weer dat álles. Het gaat als het ware vanzelf, want die kern – wat
is nu de bedoeling geweest van die bron? – die kern zal deze ruimte vullen.
En nu staat de mens op aarde – we hebben dat gezien – in een chaos, in
een onzichtbare wereld, in een duistere wereld, de Bijbel wordt als het goddelijke woord aanvaard, daar staat men bovenop. Men legt de handen op
de Bijbel en zegt: ‘Dit is Gods woord, dit woord, daar moet men afblijven,
híérdoor beleeft de mens de goddelijke wetten’, en dat bestáát niet, dat kán
161

niet. Nu schrikt u natuurlijk, niet? De mens die nu de Bijbel, het woord
van mijnheer pastoor en de dominee, van de universiteit aanvaard heeft en
niet anders voelt, niet anders kent, die loopt hard weg en zegt: ‘We zijn met
duivelen verbonden.’ Maar begríjp dan toch, indien de bioloog nu in staat is
om die levenskernen af te tasten, om zich daarmee te kunnen verbinden en
hij kan zeggen: ‘Ja, mijnheer, u begint waarlijk met onwaarheid’, dan voelt u
wel, dan bezit uw universiteit, die toch alles is, die uw graad van bewustzijn
heeft, bezit onwaarheden. U hangt in een ruimte, u hebt geen fundament
voor God, er is nog geen rechtvaardigheid te zien, geen harmonie, u hebt op
dit ogenblik nog niets. En dat is deze bewuste, zo schreeuwende, angstaanjagende maatschappij waarin gij leeft. En is dat nu weer iets nieuws?
Om die goddelijke rechtvaardigheid te zien – zei ik u verleden – gaan we
door het leven heen. En dan is het leven alleen die kern waar we iets aan
hebben. U bent leven, u hebt die zelfstandigheid, u bent vader en moeder
en meer is er niet. En nu gaan we kijken wat u van dit leven hebt gemaakt
en hoe u achter de kist een andere, geestelijke zelfstandigheid zult betreden.
Hoe u dan zult zijn ten opzichte van miljoenen wetten, miljoenen levensgraden, licht, leven en duisternis.
Aanvaard dat de mens is begonnen om het leven van God uit te beelden.
En nu moet ik dat woord God, dat toch eens door de meesters en dat toch
eens vanuit het Al naar de aarde is gebracht, dat moet ik u onherroepelijk
afnemen. Nu staan we voor iets, dat de maatschappij, dat uw universiteiten over misschien vijfentwintig jaar, vijftig jaar hebben te aanvaarden. Dat
woord God, elk woord dat gij als mens hebt geschapen, heeft voor de ruimte,
heeft voor de Albron wellicht geen betekenis meer. En dan is er geen houvast
en dan is er geen contact meer, dan spreekt alleen het leven. Maar dat leven
is alles en dat is de boom en dat is de bloem, dat is het dier, maar vóór alles is
dat de mens als vader en moeder. Ik (ont)neem u dat woord God. De God, ja,
die u ziet, die de mens ziet als een mens met een baard, die de mens aanvaard
heeft. Die gesproken heeft – want dat is onherroepelijk waar – die gesproken
heeft tot Mozes als mens, en dat zijn leugens – hoort u het, wereld – dat zijn
leugens, dat is onwaarheid. God heeft nóóit als mens gesproken, God heeft
alleen door het léven zichzelf vertoond.
De meesters hebben dit alles omvat – hebben wij u geleerd en dat kunt
u aanvaarden – dat zijn de wetten. U moet nu eindelijk eens gaan voelen
dat u een godheid zijt. De Albron wordt vertegenwoordigd door de mens
als hoogst bewust leven – ziet u? – in denken en voelen, voor ziel en geest.
Wij zien aanstonds wel hoe wij als mens die wetten hebben opgenomen,
hoe wij onze maatschappij, ons denken en voelen, ons vader- en moederschap vertegenwoordigen, dat zien we straks. Maar de Albron is en blijft
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rechtvaardig en heeft zichzelf gemanifesteerd door de natuur, het dier, de
mens, het leven voor deze ruimte waarin u bent, de planeten en de sterren,
licht en nacht. Ziet u? Wat blijft er nu nog van over? Alles. Wat krijgen we
thans? Alles uit die bron, want die bron gaf ons het leven. Ik neem u die God
niet af, integendeel, u krijgt er een goddelijke ruimte als God ... U kunt het
woord vasthouden, moeten we toch doen, anders valt de hele maatschappij
uit elkaar. Er is geen universiteit meer, u kunt over het leven spreken, maar de
God, het woord God heeft gestalte gekregen voor elk insect. Het woord God
wordt voor Europa, maar is voor andere volken de Jehova, dat is het Al voor
de Oosterling, dat is voor het oude Egypte de Godin. En wanneer u in het
oerwoud terechtkomt, is het daar weer alleen maar het denken en voelen van
de mens die niet weet dat hij een eenheid bezit met dat Al, dat toch ook in dit
zwarte kind aanwezig is. Dit zijn allemaal wegen, dit zijn allemaal gedachten,
maar zelfstandigheden die de mens zichzelf heeft opgebouwd; die de mens
heeft gevoeld, maar niet kent.
En nu, onmiddellijk staat het beeld voor ons van een persoonlijkheid, en
dan ziet u hoe nu het bewustzijn van deze mensheid is, van al die volken, van
al die miljoenen kinderen op aarde. En nu blijkt het, dat het Westen juist
droevig, angstig onbewust is gebleven. Het Westen is koud, leeg, het Westen
bezit eigenlijk nog niets. Men praat over God, men bidt dag en nacht. Of er
een leven achter de kist is, men weet het niet, men weet het niet, men weet
het niet. Is er een God die rechtvaardig is? Is er een harmonie? Is er een goddelijke harmonie voor al het leven? Men weet het niet, men weet het niet. U
kunt nu steeds nee zeggen: ‘Neen, neen, neen.’
Daarin bent u. Wij hebben u die wetten verklaard, u kunt die wetten beleven, want wij hebben gezien door die vorige lezingen, dat de schepping eerst
tien minuten oud is in vergelijking met het hoogste bewustzijn, dat de mens,
dat deze ruimte eens zal bezitten. En dan betreden wij de geestelijke levensgraad voor de mens, voor het dier én de ruimte. En dan is de zon anders, dan
is de mens anders, dan weet men op aarde dat er leven achter de dood is. Dan
kent de psycholoog de geest en de persoonlijkheid, dan weet de mens hoe hij
leven moet en dan ...? Ja, dan eerst valt die eerste Adam en Eva omver, dan
eerst kunt gij die voetstukken wegtrekken. En dan ziet de mensheid en dan
ziet de enkeling dat er miljoenen jaren is geleefd, is gedacht in een onzichtbare wereld, in een onwerkelijkheid en eerst nu de mogelijkheid, het uur van
bewustzijn is gekomen om die nieuwe fundamenten voor zichzelf te leggen.
U hebt met dit alles eigenlijk niets te maken, want we zullen zien dat
die godheid, die goddelijke rechtvaardigheid in de mens en in al het leven
aanwezig is. En laat de wereld de wereld ... en laat de maatschappij de maatschappij ... en laat uw dominee maar doorgaan. Straks moet hij toch zijn
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hoofd buigen, want dan ziet hij dat het kind van de aarde naar Gene Zijde
kwam, daar ontwaakte en ontwikkelde en terugkeerde om tot de eigenlijke
mens te spreken. Dat beeld dat u hebt ontvangen door het boek ‘De Volkeren
der Aarde’ en toen Mozes begon: ‘Hoe kan de mens dat goedvinden, hoe kan
God – God, God, God, wéér God – dat goedvinden dat mijn moeder daar
en mijn vader daar in disharmonie, in onbewustzijn leven? En ik ben niet
dood.’ Dat vraagt zich elk mens af wanneer u achter de kist komt. Dan wilt
u terug, dan wilt u die mensen bereiken, u wilt die mensen iets geven; want
u leeft, u denkt, u voelt, u hebt uw ruimte, ook waar gij zijt, het doet er niet
toe, u leeft.
Ik moet toch weer terug naar het Al, ik moet toch weer terug naar de
Albron om u te laten zien dat waarlijk God slechts een wóórd is, maar dat
het léven die godheid vertegenwoordigt. En dat leven is goddelijk rechtvaardig bezield. Die afstemming is goddelijk rechtvaardig tot die zelfstandigheid
gekomen. Dat is een kern, dat is een graad, dat is een uitdijing, dat is licht,
dat is leven, dat is vader-, dat is moederschap. In die kern, in de mens, in het
dier leeft dus de goddelijke rechtvaardigheid voor het licht, voor het leven,
voor de geest, voor de stof, voor vader- en moederschap, voor harmonie, voor
uitdijing, voor bezieling, voor inspiratie. Vraagt u maar nog meer, haal nu
het woordenboek er maar bij; alles wat goed en rechtvaardig is, alles wat u
naar die harmonie voert, heeft te maken met die kern. Die kern, die alleen
het leven is, de levensadem waardoor ge leeft.
Ik heb juist daardoor in het begin van deze lezingen over de kosmologie
het planetenstelsel voor u uitgebeeld, opdat gij dit alles kunt en zult aanvaarden. Breng daarnaast de mens tot zijn godheid. Wanneer u in contact nu
komt met de mensen, neem hen die onzichtbare, die onbestaande godheid af
en zeg: ‘Ge zijt het zelf.’ Dat gelooft de mens niet. ‘Ik, armzalig wezen, ben
een godheid?’
Ja, nu staan we voor de ellende in de maatschappij, we staan voor de
krankzinnigheid, de psychopathie, voor al de ziekten der aarde, voor de armoede, de verschrikkingen, voor de rechtvaardigheid, de mens die daar voor
rechter speelt en zegt: ‘Ik hang je op, ik maak je af.’ De mens die daar de
doodstraf eist voor duizenden, miljoenen handelingen meer, die de mens
zichzelf toe-eigent en thans niet weet dat er een goddelijke rechtvaardigheid
is, die eens zal zeggen: ‘Kijk eens, wat heb je daar gedaan? Je hebt daar het
leven vernietigd. Altijd weer gaf ik – dat is de Albron, de Almoeder – altijd
weer gaf ik de mens, gaf ik mijn vonk een nieuw voortgaan. Ziet u? Omhoog
en omlaag. Ik gaf mijn vonk het sterven, het loskomen – dat is evolutie – het
terugkeren in mijn wereld om zich gereed te maken voor de nieuwe geboorte,
het nieuwe organisme.’ En al had dat kind honderdduizendmaal het andere
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leven opgegeten – het kannibalisme, dat komen we tegen – tóch krijgt de
mens een nieuw bestaan. Dat gaat voort, God is niet te vernietigen, die Albron is niet te verdoezelen noch te mismaken, dat leven gaat voort, want die
rechtvaardigheid wil dat de mens, dat die vonk als geest en persoonlijkheid
de levensruimte waartoe deze vonk behoort, vertegenwoordigt, opnieuw tot
uitdijing brengt, vergeestelijkt en verstoffelijkt. Dat verstoffelijken hoort er
niet eens bij, want dat is weer in handen en ligt in handen van Moeder
Aarde, de planeet waarop gij leeft.
Wij stellen nu vast welke eigenschappen, als fundamenteel bezit, de mens
toebehoren. Ziet u? En dan komt die kern naar voren, zodat gij aan het einde
van deze morgen weet waarvoor gij eigenlijk leeft. Vraag nu eens in uw maatschappij aan de geleerde: ‘Waarvoor leeft u, meneer? Godgeleerde, waarvoor
leeft u? Waarom bent u hier op aarde? Waarom leeft dat kind daarginds nog
in het oerwoud? Waarom hebt gij daar kastelen en paleizen? En waarom is
er daar mismaking? Waarom zijn er daar ziekten, is er daar ellende? Waarom
heeft de ene mens alles? Waarom is er een Rembrandt geboren, een Titiaan, een Van Dyck, een Beethoven? Waarom hadden die kinderen alles en
waarom kan het andere kind van deze tijd en vorige tijden dat niet bereiken?’
Ziet u? ‘Waarom heeft de ene mens bezieling, heeft de ene mens het weten en
het andere is doofstom geslagen, komt als een doofstomme op aarde terug, is
blind, is levenloos? Ziet u? Kan God dat goedvinden?’
Wij kunnen u thans verklaren dat ge dat zelf zijt, maar ik ben nog niet
zover. De wetten van God kunnen nu verklaren dat ge vroeger, eens die
goddelijke rechtvaardigheid hebt bezoedeld en dat moet u aanvaarden. We
hebben miljoenen levens gekend en daar is de mens gaan eisen. Hebben we
niet gezien op een morgen: daar ligt de disharmonie? Toen we die kosmische
reis gingen maken, kwamen we bij vaders en moeders die drie, vier kinderen
hadden en dat is reeds onrechtvaardigheid. Want dat is ... maar nu wordt
die goddelijke rechtvaardigheid bezoedeld en treedt die onrechtvaardigheid
(naar voren), want de mens zou maar voor twee levens zichzelf inzetten. Hij
zou zijn leven verzekeren door een kind, nog een kind, en hierna betreedt
hij dan weer – dat hebben wij geleerd – de wedergeboorte, om het leven op
aarde voort te kunnen zetten. En dan zijn daar vier, vijf, zes, zeven, tien,
twaalf, twintig kinderen geboren. God – nu komen wij tot die fundamentele
wetten – God als het woord, is toch die ruimte, is het leven, maar de Albron
bedoelde: ga en vermenigvuldig u, zet het leven voort, gij hebt alles. En nu
zullen we zien wat gij ervan maakt.
En het is nu merkwaardig, we kunnen het heelal loslaten, we hebben die
reizen gemaakt, de boeken geven u die steun, we kunnen nu zien dat een
planeet zichzelf gebleven is en dat u aan een planeet niets kunt doen. U kunt
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noch het licht voor de ruimte, noch de nacht veranderen – ziet u? –, dat zijn
de goddelijke levenswetten; die gaan verder, die krijgt u nimmer, die krijgt
de mens niet in handen, de mens heeft daardoor echter het leven gekregen.
We hebben gezien: we gingen van de maan, we gingen naar de bijplaneten,
we kwamen op Mars. Ook al kan de geleerde nu nog niet zeggen – dat weten
we allemaal, ik zal die dingen even aantikken – ook al kan de geleerde nog
niet zeggen: ‘Was daar leven?’ Mars is bijna stervende, die planeten hebben
hun levens volbracht, hebben het leven afgemaakt; die rechtvaardigheid ging
door. De mens, het dier en het leven van Moeder Natuur, dat is allemaal ziel
nu en stof. Maar dat is daar op de maan ontstaan, dat ging verder en evolueerde, had vader-, had moederschap, had licht, leven en gevoel.
We hebben geleerd dat die Albron gevoel is. En nu we dat weten, dat wij
door graad na graad moeder-zijn en vader-zijn ondergaan, nu we dat weten
en hebben te aanvaarden, nu staan we plotseling voor de ontwikkeling van
Moeder Aarde en kunnen zeggen – die ruimte laten we daar alleen –: nu
gaan we zien hoe de levenswetten zich voor onszelf, voor onze ziel, neen,
voor de geest en de persoonlijkheid, voor het vader- en moederschap hebben
verdicht.
Ja, het is allemaal veel, het gaat verder en verder, want het voert u tot het
goddelijke Al terug en daarvan weet de mens helemaal niets. ‘Is het waarlijk
zo dat de mens God in het Al zal vertegenwoordigen en hoe is het daar?’ Dat
leest u reeds in de boeken ‘Het ontstaan van het heelal’. Ja, wat bent u thans?
Wat bent u nu als mens, maar wat bent u, hoe voelt u zich aan Gene Zijde,
in die astrale wereld, in die ruimte waar u bent als geest?
We hebben die fundamenten gelegd, we hebben de Vierde Kosmische
Graad ook nog even afgetast. We gingen door naar zes, zeven, we kwamen in
dat Al en nu vroegen we weer: ‘Waar is God?’ God was geen mens, God was
die ruimte. Dat gouden licht was God als uitstraling. Toen gingen we hoger,
hoger, nog hoger en toen kwam er weer duisternis en keerden wij terug in de
onzichtbare wereld voordat de scheppingen waren begonnen. En toen waren
we weer – dat hebt u beleefd – in die Almoeder, de Albron, het Alleven, het
Allicht, het Alvader- en het Almoederschap, en dat is dat eigenlijke álles.
Toen namen wij een sprong, wij verbonden ons met de volgende wet, en
zie, weer terug naar het ontstaan. We gingen zien dat dit alles God is, dat het
leven die essentiële bron bezit en nu te voelen die als mens, nu die te beleven
in een stoffelijk organisme, door de bloedsomloop, door het menselijke hart,
dóór ‘de kist’. Want nu staan we voor duizenden mogelijkheden, voor duizenden en miljoenen werelden die allen rechtvaardig zijn.
Thans gaan we vragen stellen. Vragen stellen, wat wij ervan bezitten, wat
de maatschappij ervan heeft, wat de kunsten en wetenschappen hebben ge166

kund. Nu nemen wij die grote en machtige persoonlijkheid in ons op, waarvan we deel uitmaken. Nu komt ge tot uzelf, u bent moeder of vader. U
bent een kind? Over het kind behoeft ge niet te spreken, want we weten: dit
zijn alleen geboorten, in dat kind leven miljoenen levens. Wanneer het kind
ouder wordt en moeder wordt, is die schepping weer aanwezig. Wij dalen in
onszelf af, in de maatschappij af en stellen de vragen: waar leeft nu die goddelijke rechtvaardigheid? In de eerste plaats is het nu elk leven, al het leven
van God – ziet u, dat woord God, ik moet het blijven noemen – al het leven
van die Albron dat heeft geest, dat is stof geworden. De essentiële wetten
ervoor zijn vader- en moederschap. U weet nog niet als mens, wat dit te betekenen heeft, hoe ontzagwekkend het vader- en moederschap is, maar u ziet
het, die goddelijke rechtvaardigheid gaat door. De ziel als goddelijk deel van
die Albron, die stuwt zich vanzelf in dat moederlijke organisme.
De man vraagt thans: ‘Waarom ben ik geen moeder?’ Hij kijkt naar dat
andere wezen op; in zichzelf leeft dat moederschap, voelt het niet, kent het
niet, hij weet geen raad, hij moet die fundamenten nog leggen.
Het eerst – zeg ik u – wanneer ge achter de kist komt, vraagt ge uzelf het
eerst af: ‘Waar is God en waar is Christus?’ Miljoenen mensen zitten nu aan
de Bijbel vast, miljoenen mensen dragen het woord van God door deze ruimte en uw maatschappij. Achter de kist moeten wij onmiddellijk beginnen om
die mens die gedachten te ontnemen en dat doen we hier. Wanneer ge straks
daar komt, dan bent u klaar wanneer de meester komt en zegt: ‘Kijk, dit alles
behoort u toe’, dan weet u dat ook, want u voelt het, u hebt die wetten leren
kennen. Die ruimte waarin u leeft, die is hier. Dat licht, dat u voelt, dat u
kunt uitzenden, dat ligt in die rechtvaardigheid. Hoe was uw leven daar? Uw
aura, uw levensuitstraling zal het zeggen. En nu als dominee, als godgeleerde
... wij komen telkens tot die mensen terug, want zij bewandelen thans een
schepping die geen bestaanszekerheid bezit. Een schepping, een werkelijkheid die er niet is, want zij klampen zich vast aan een woord dat door een
mens maar is bedacht. Die gaat niet door het leven, maar die gaat ernaast, die
waait er doorheen. En die mens staat daar en heeft te aanvaarden: mijn leven
heb ik voor niets beleefd. Nee, u bent daar vader geworden, ziet u? De essentiële bron die hebt u toch, hoe ook, al spreekt u over onwaarheden, u hebt
toch uw lichaam gehad, u hebt toch uw leven beleefd. Wat u ervan gemaakt
hebt, dat zullen we zien. Maar u hebt de levensbron in u, die Albron, dat zijt
gij; dat is de vader, dat is de moeder, een zelfstandigheid die voelt, die alleen
voelt in die wereld, want wees nu voorzichtig om te spreken.
Waaraan, mensen, wilt gij nu beginnen, waarover wilt ge thans spreken,
nu ge die stoffelijke wereld ... – ik ga dus naar Gene Zijde en ik kom aanstonds terug – wanneer ge die wetten betreedt en vrijkomt van dit organisme,
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waarover wilt ge nu gaan spreken? Waarover wilt ge nu gaan denken? Hoe
komt ge tot het waarlijke denken en voelen? Wanneer krijgt ge bezit, wanneer krijgt ge ruimte, wanneer gaat uw leven uitstralen? Wanneer krijgt ge
bezieling, wanneer hebt ge inspiratie? Nu moeten we beginnen ... en dat is
dan de val voor de dominee, dat wordt de val voor mijnheer pastoor, voor de
katholieke kerk, dat hebben al die miljoenen mensen te aanvaarden, want aan
Gene Zijde is er geen kerk meer. Daar hebben wij geen Bijbel meer nodig, en
toch, u bent hier Bijbels opgevoed. Bijbels zegt het woord u: dat en dat hebt
ge maar te doen, zo zult ge leven en zo zult ge sterven. Ja, indien de Bijbel
en indien de pastoor en indien uw universiteit dat ook nog in handen had,
geloof het, dan trad daarin ook de onrechtvaardigheid naar voren en had u
helemaal niets meer. Maar dat kan die universiteit, dat kan die dominee, dat
kan die geestelijke u niet ontnemen. Want hijzelf is een kind van deze tijd.
Een kind, een insect, een graad van deze ruimte, waardoor dit leven leeft,
maar achter de kist mooi wordt, stralend zal zijn, want hier heeft de mens
niets meer te vertellen. Hier moet hij zijn zoals die ruimte is, hier herkennen
wij dat innerlijke leven aan die bewustwording. Nu is dat een levensgraad,
nu is dat een wet en nu kan de ruimte als God zeggen en vragen: wat hebt gij
met Mijn leven gedaan? En daar staan we nu ...
Nu moet ik u de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ even aantonen,
want u weet nu in welk een chaos deze mensheid leeft en waarin de mens
gekomen is. Er zijn duistere werelden, die de Bijbel weer als hellen noemt en
die weer geen bestaan hebben, die weer onwaarheden vertegenwoordigen en
zo kunnen we nu voortgaan om te zeggen: waar leeft dan de waarheid? Want
wanneer ik de waarheid beleven kan, betreed ik de rechtvaardigheid, en die
is er niet.
De hellen – ook al schrijft meester Alcar over de hellen, hij moet het weer
doen, omdat de mens niet anders kent – zijn nu voor de mensen, zijn voor
vader- en moederschap onbewuste werelden. Die mensen die in die duistere
werelden aanwezig zijn, bezitten onrechtvaardigheid, bezitten disharmonie,
onwaarheid. Ze zijn onharmonisch, al de lagere instincten treden nu naar
voren, en die vinden wij in deze maatschappij terug.
De goddelijke rechtvaardigheidswetten spreken nu tot de menselijke,
ruimtelijke persoonlijkheid – goddelijke rechtvaardigheidswetten, wat zijn
dat? Ziet u?
Op aarde, terug in deze maatschappij, staat u voor de mens. De mens
heeft een taak aanvaard, hij heeft zich bewustzijn gegeven en dat bewustzijn
is alleen stoffelijk. Al de kunsten en wetenschappen vertegenwoordigen die
persoonlijkheid, die hier stoffelijk voelt. U voelt en u begrijpt nu, dat de psychologie voor de innerlijke mens nog moet beginnen. De psycholoog kan u
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die levenswaarheden nog niet schenken, hijzelf is nog onbewust. En dat alles
leeft nu achter de kist. Vanuit die wereld moeten wij dus, vanuit de sferen
van licht moeten wij nu die waarheden en rechtvaardigheden gaan zien, we
moeten ze een weg geven, een ruimte schenken, een graad van bewustzijn
en nu aanvoelen ten opzichte van dat leven hierboven, ten opzichte van de
Albron, de Almoeder, het Allicht, het Alleven, het Alvader- en -moederschap,
in welke graad voor stof en geest de vonk van God is gekomen. Voelt u dit?
Hoe ontzagwekkend dit is, blijkt dat de mensheid er niet achter komt, dat uw
maatschappij doelloos verder gaat, er geen begin gemaakt wil worden, maar
achter de kist staat u er middenin. U staat er voor, want u bént het.
We hebben de weg bewandeld regelrecht vanuit Gethsemane naar Pilatus,
naar Caiphas en toen gingen we Golgotha op. En daarna hebben wij Golgotha alleen gelaten en betraden wij de astrale wereld. We hebben onszelf
moeten afvragen: ‘Wat leeft er nu in ons?’
U kunt uw schouders wel ophalen en u kunt wel zeggen: ‘Nou ja, ik zal
het wel zien en ik zal het straks wel weten’, maar dít is nu die eeuwigheid,
dít is de astrale wereld. Stof heeft niets te betekenen, want het gevoelsleven is
nu alles. En dat gevoelsleven, ik sprak over de kérn, die kern leeft in u. Die
kérn van God, die Albron, die Almoeder, dat Allicht, dat Alleven, dat bént
u. Ja, en nu moet u die Albron eens gaan bewonderen, nu moet u eens kijken
hoe die Albron als moeder reageert, als mens. Weet u nu wie u bent? U bent
onmetelijk, oneindig diep, nú reeds. Wat weet u ervan?
Door elke verkeerde gedachte ... Ziet u, het licht is rechtvaardig in u. In
uw diepe innerlijk ... Wij spreken van goddelijke vonk, nietwaar? De mens is
een vonk. Een planeet is ook een goddelijke vonk, maar dat is dan macrokosmos. Wij behoren als mens en het dier en het leven van Moeder Natuur tot
de microkosmos. Maar dat gevoel is in ons, we kregen een deel van de maan,
van die goddelijke bezieling. Wij begonnen te leven, wij hebben die planeet
maan beleefd, nietwaar? Dat is de Eerste Kosmische Graad. Wij gingen door
de ruimte, die rechtvaardigheid is er altijd geweest, en nu leven wij op aarde.
De mens is reeds mens geworden. Maar hoe is thans het gevoelsleven? Dit
alles is in liefde ontstaan, in harmonie, want door de harmonie, dat aanraken
en het aantrekken en het wedergeboren worden, het oplossen in de astrale
wereld voor het onbewuste – dat is de wereld voor de wedergeboorte – kwam
de mens terug, want dat deel daar als kind, leefde reeds in de stof.
Ik heb het daar uitgetekend, weet u het nog? We werden aangetrokken,
het nieuwe leven begon, er is daarin niets tussen te krijgen, dat gaat onherroepelijk door, want die vonk komt tot het Al terug. En dan krijgt u door
die verruiming – dat hebben we beleefd – dan krijgt u die levenswetten in u.
Dus die vonk begon op de maan, kreeg het visstadium. Hier op aarde kreeg
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de mens het begin van Moeder Aarde te beleven. Nu reeds is de aarde en haar
leven zover, dat de mens voor zichzelf een maatschappij heeft opgebouwd.
Wat vanmorgen tot u moet spreken, is het allernoodzakelijkste, dat gij
voelt dat heel deze wereld niets te betekenen heeft indien uw gevoelsleven
spreekt. U kunt spreken en verlangen naar bezit; dat laat u allemaal achter,
stof blijft stof. Dat lichaam van u, dat nu nog zo mooi is, of oud, of jong,
gaat eens, en straks rustig de kist in en komt tot verrotting. Uw mooie oogjes
die verduisteren en rotten weg, vreselijk is het. Het wordt allemaal bar slecht.
Foei, de mens moet sterven. Koningen en keizers, geleerden, héél grote persoonlijkheden van de aarde gaan aanstonds ‘de kist in’. Ze moeten aanstonds
het leven achterlaten, wereld, maar het gevoelsleven dat blijft, dat stijgt omhoog. Jazeker, dat zoudt ge wel willen.
Welke rechtvaardigheid hebt u nu voor de mensheid indien ge Christus
hebt aangevoeld? Waarvoor is eigenlijk Christus gestorven? Omdat Hij u alles maar heeft te vergeven? Kan een God die u alles gaf, u nog iets vergeven?
Wij doen nu met ons leven wat we willen, u spreekt nu: ‘Ik heb geen wil?’.
Hebt u geen wil? Geef ons dan het bezit van de aarde en laat de bewusten
er dan het goede voor doen. Geef André dan uw tien miljoen en we bouwen
uw tempel, waarom doet u dat niet? Hebt u geen wil? Die wil is de goddelijke
rechtvaardigheid vooruit gewandeld. Want door die wil, door dat kennen en
bezielen en dat aanvaarden van vader- en moederschap, kreeg u een nieuw
leven.
U wilt niet leven, maar u móét leven. Waarom wilt u dan niet? De mens
klaagt: ‘En kon ik, ik wilde maar sterven.’ En waarom kunt u niet sterven?
Omdat de levenswet als rechtvaardigheid in u zegt: tot zover, straks, over
twintig jaar, dan is uw levensaura uitgeput, dan gaat ge vanzelf de kist in,
of ge keert nu terug naar de aarde, u zult opnieuw vader en moeder zijn. U
komt niet meer bij uw Hollandse volk terug, maar u gaat regelrecht naar aan
de grens van het oerwoud, naar Frankrijk, Duitsland, naar Rusland, naar
Amerika. Ja, waar zult ge eigenlijk leven?
Voelt u dan niet dat ge de hele aarde als rechtvaardigheid, als een levenswet, als harmonie, als ruimte moet beleven, kunt beleven en zult beleven?
Voelt u dan niet dat u met dit ene leventje hier in uw Haag niets te betekenen
hebt, indien u elke levenswet die Moeder Aarde tot verdichting bracht niet
in u hebt opgenomen? Dat gij die levenswetten hebt te vergeestelijken, dat
spreekt vanzelf. Maar wie bent u nu? En wat doet gij thans?
Nu, vanuit deze drek, deze bagger, dit onbewustzijn, dit moorden en
doodslachten, deze kletspraat, wanneer ge voor het Oude Testament staat
en God een hater is, vanuit die haat, dat ontzagwekkende, nietszeggende,
terug, regelrecht naar de eerste sfeer om daar de levende rechtvaardigheid te
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betreden en in u op te nemen en dan heet het: hebt ge dat leven lief? Zoudt
ge u willen geven voor uw ruimte? Want wilt ge sterven, wilt ge uitdijen, wilt
ge dat uw ruimte ontwaakt, wilt ge meer licht in de eerste sfeer bezitten, wat
denkt ge dan dat ge zult moeten doen? Neerzitten en inslapen?
Daarin, in die sfeer ... wij blijven even in die eerste sfeer, aanstonds vallen wij toch uit die sfeer terug tot in de maatschappij, want wij horen er nog
niet, wij hebben nog geen afstemming ... maar in die sfeer leven miljoenen
cellen als mensen. En die moeten allemaal één kleur bezitten, één gevoel,
die moeten allemaal rechtvaardig zijn, harmonisch leven, het leven liefhebben als vader en moeder. Het zijn zusters en broeders, het zijn gevoelsgraden
van één kleur, één wereld, één afstemming; en dat bent u, alleen. Daar leven
miljoenen moeders, maar u vertegenwoordigt dit ene moederschap, want een
sfeer is moederschap, een sfeer is vaderschap. En wanneer u onrechtvaardig,
onbewust denkt, geen harmonie wilt, geen uitdijing wilt aanvaarden, dan
voelt u wel, dan staat u stil. En dan kunt u die sfeer, die ruimte niet betreden, want u hebt nog geen deelgenomen aan verruiming, aan uitdijing, aan
geestelijk ontvangen en bezielen.
De mens die van de aarde kwam, de dominee, de godgeleerde, die had
geen lichtjes in zijn ogen. U komt er momenteel niet met bidden. U bent al
angstig geweest dat ik u het gebed ontnam, maar bidt nu maar, ga nu maar
neerzitten en zeggen: ‘O, wat is het leven mooi en wat is het prachtig.’
Jazeker, maar bent u het leven, bent u licht? Ik houd u alleen maar een
spiegel voor, ik doe u niets, ik neem u de Bijbel ook niet af indien u dat ding
gaarne wilt bezitten. We hebben het niet over Christus, we hebben het niet
over de waarheid, maar we hebben het alleen over de leugens. Dat ding, dat
een grote leugen is daar, die vertelt dat God een rib uit Adam nam om Eva te
scheppen, die van wat klei en levensadem een schépping moest bouwen die
universeel, Alwetend diep is. Voelt u de kleinzieligheid dan niet, dat dit geen
rechtvaardigheid kan zijn, want dat leven kreeg immers geen ruimte? Moest
dan Adam ineens geschapen zijn? En waarom moesten wij, gij en ik en miljoenen andere cellen in het embryonale leven beginnen? Waarom moet het
kind weer in de moeder ontwaken? U kunt nu miljoenen vragen stellen en nu
is elke vraag ten opzichte van uw innerlijke, astrale, geestelijke leven een levenswet. En die wet moet nu rechtvaardigheid bezitten – ziet u? – of u komt
er niet, u loopt u weer te pletter. Maar dat is voor de Albron niet mogelijk.
Er is altijd weer een goddelijk snoer dat u met het volgende, het nieuwe leven
verbindt, met het links en het rechts, het hoog en met diepten. En dan telkens weer kunnen we gaan vragen: wat hebben wij er ons van eigen gemaakt?
Hoe is nu het leven in de maatschappij? Wat moet u nu doen? Hoe wordt
uw maatschappij? Hoe is nu de persoonlijkheid van deze massa? Kunt u dat
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reeds vaststellen?
Al het denken op honderd procent gaat nog steeds uit ... gaat, vanuit de
duisternis naar de duisternis. Het gaat enigszins opwaarts en dan ineens gaat
het weer naar beneden. Een lichtje is er niet. Christus wordt bezoedeld met:
‘Christus die vergeeft de mens alles, gaat u maar biechten.’ Dat kunt u. Dus
dat hangt allemaal vrij en is los van de eigenlijke schepping, dat heeft de
mens zichzelf bedacht.
Is er een goddelijke rechtvaardigheid in? Neen, want die rechtvaardigheid
wordt nog niet beleefd. De mens vraagt nog niet om rechtvaardigheid; die is
er niet. Hoe kan God verdoemen? Dat doet God niet. Hoe kan de Almoeder
het leven vernietigen? Hoe kan de dominee, hoe kan de Bijbel goedvinden
dat het ene leven het andere afslacht? Dat is al fout, dat is onrechtvaardigheid. God is in alles, de Albron, de Almoeder is in alles rechtvaardig.
Moord dus en gij vernietigt uzelf, heb ik u gezegd. Besteel de mens en
ge besteelt uw godheid. Word maar opstandig. Ja, wat nu? Kan een bloem
opstandig zijn, een dier? Kan het kind in de moeder opstandig zijn? Dan vermoordt het de vrucht. Ja, die levens, die verschijnselen zijn er. Wanneer wij
als mens de wetten overschrijden en wij maken ons vrij van de harmonie die
een wet bezit en waardoor het leven is ontstaan, waardoor de mens stof werd
en later geest, dan is dit het verscheuren van een levenswet die in de moeder
leeft. Waarom zijn er misgeboorten ontstaan? Waarom is er een vreselijke
krankzinnigheid gekomen, hebt gij die mensen wel eens aangevoeld?
‘Hoe bestaat het, hoe is het mogelijk,’ zegt Hans in ‘Maskers en Mensen’,
‘Frederik, indien die ploert daarboven niets anders kan dan gekken en psychopaten naar de aarde sturen?’ Het klinkt verschrikkelijk, nu schelden we
God uit voor ploert. Maar Hij is een ploert indien Hij daar een mens vanuit
Zijn Al ... Nietwaar, want voor de eerste keer krijgt dit leven – zegt uw psycholoog, dat zegt uw geleerde, dat is uw universiteit – voor de eerste maal
komt de ziel op aarde.
En u zit hier, gelukkig, u bent dankbaar, u kunt voelen, u kunt spreken,
u kunt studeren; en daar krijgt een kind, een vonk van God, de melaatsheid
toegestuurd. U begrijpt ‘Maskers en Mensen’ niet? Dit is een masker, zo
ontzagwekkend onrechtvaardig, dat druist tegen de lieflijkheid, de harmonie
van, voor de Almoeder in, dat heeft geen bestaan meer en geen werkelijkheid, indien wij het niet beter wisten. We hebben zelf die wetten verknoeid.
Hoe? Weet u niet? Een moeder die naar een kind verlangt en God dankt,
Maria dankt, Jozef dankt, bloemen neerlegt voor dit beeld en aan stukken en
brokken haar kind moet verliezen, terwijl daar de melaatsheid een drieling
baart, gezond en wel. Dat is onrechtvaardigheid?
Maar die moeder kennen wij. In vorige levens heeft ze zichzelf uit dat
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moederschap geslagen, zij heeft haar moederschap bezoedeld, mismaakt; er
is dus geen rechtvaardig aantrekken meer. Een rechtvaardigheidswet: knoeit
u maar, bezoedelt u maar het leven, dief maar, steel maar, moord maar, dan
zult ge ook de afbraak aantrekken en kunt ge immers geen rechtvaardigheid
beleven.
Waar leeft de goddelijke rechtvaardigheid in u, indien uw hand, uw rechter en uw linker, de waarheid willen zeggen? Vergrijp u nooit aan het leven,
het is dood- en heel eenvoudig: u moet het verdienen. Wij hebben gezien dat
elke wet ... wij kregen het leven, maar we moeten dat leven opnemen, wij zijn
het zelf.
We hebben te eten en te drinken, u moet nu zorgen in uw maatschappij dat
u er komt. U moet waarachtig zijn. Indien u interesse hebt, indien u iets voelt
voor dit hier, dat achter de kist een bestaan heeft, dat een persoonlijkheid is,
ja, dat spreken kan over liefde en geluk, dat zacht is, welwillend, liefhebbend
en dan wordt u gedragen. Want de Almoeder, de Albron, het Alleven heeft u
altijd en eeuwigdurend, tot nu toe gedragen, bezield, voortgestuwd, van het
ene leven in het andere. En daarvoor hebt gij vanzelfsprekend alles en alles
van uzelf in te zetten.
Is dit leven zo angstig? Het wordt mooi wanneer u die onrechtvaardigheden uit uzelf, voor uzelf uit de Bijbel kunt halen en een rechtvaardigheidsgevoel geeft als zelfstandigheid, die u met de ruimten verbindt. Nu wordt het
leven eenvoudig, nu wordt het heel mooi. U hebt geen disharmonie meer.
En dan vooral de onrechtvaardigheidjes die nu een karakter uitbeelden, karaktertrekken die nog niets van die ruimte, die rechtvaardigheid bezitten,
moeten stuwing ontvangen. De mens zegt: ‘En nu zal ik mij buigen en dan
ben ik er immers?’ Ja, dan legt u het eerste fundament. Dan legt u het eerste
fundament, ook al breekt gij elke dag uw kostbare, innerlijke nek, u staat
toch weer op – nietwaar? – want gij kunt u niet vernietigen; zo rechtvaardig
is God. Ook al schiet ge daar duizenden mensen neer – wij weten immers,
die wetten die hebben we leren kennen, we zijn zelf aan het goedmaken begonnen – u moet naar de aarde terug om al die duizenden mensen van een
ander volk een nieuw lichaam te schenken. U zult weer goedmaken en nu is
dit de goddelijke, ruimtelijke rechtvaardigheid.
U hebt op aarde nu ongelijk en u wilt gelijk hebben en dat remt u, dat
slaat u uit die goddelijke harmonie, u kunt nu niet verder, nietwaar? Ziet u,
overal nu vinden wij die goddelijke rechtvaardigheid terug. Want goddelijke
rechtvaardigheid is harmonie, is het één-zijn met al het leven en hierachter
leeft de liefde. Wat doet u daarvoor? Hoe wilt u die liefde bezitten? Hoe wilt
u zich die liefde eigen maken? U bent oud, u bent jong. Door praatjes, door
kletspraat, door valse, gemene gedachten, alleen maar om uzelf te kunnen
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uitleven en het andere leven te mogen afbreken? Doet u het maar, maar
dan is die duisternis daar voor u en dan hoeft ge niet te verlangen om een
lichtende wereld te bezitten; die krijgt u niet, u zult terug! Want elke karaktertrek vertegenwoordigt nu een godheid en is een machtig fundament. En
die fundamenten zijn alleen te beleven, te bestijgen door het hoofd buigen.
Dat is dat hoofd buigen? Neen, dat is innerlijk te aanvaarden en te kunnen
zeggen: ‘Jij hebt gelijk.’
Christus kunt u niet ... die kunt u niet omarmen. De Christus in ons, de
echte Christus. Ziet u? Niet de valse daar, die de Bijbel bezit en uw katholieke kerk en uw protestantisme, dat is een valse, die is niet rechtvaardig, want
die vertrapt het ene leven en jaagt het andere de duisternis in. Ziet u, zelfs
Christus is onrechtvaardig, maar bewust door de mens bezoedeld, er is geen
reine gestalte meer van over. Want wij weten: die Christus moet u verdienen.
En dat gaat heel eenvoudig gebeuren, dat kunt u elke dag beleven, u kunt
elke dag een kern van Zijn karakter ... doet u een goede daad, hebt u het leven lief, dan hebt u een kern van Zijn leven tot de rechtvaardigheid gevoerd.
Maar nu iets anders, nu klimt u in de maatschappij op, u wordt een kunstenaar, u steelt daar, dat zegt allemaal niets. Dat hangt aan de muur en
heeft geen betekenis. Maar nu hebt u met het leven te maken, hoe hoger nu
gij opstijgt in uw maatschappij, des te gevaarlijker wordt uw kern, uw bezit.
Word nu maar een generaal – nietwaar, heb ik u verleden gezegd – word
koning en word keizer, stijg in de ruimte, verlang naar macht; maar is uw
handeling, is uw daad thans tot eenheid gekomen met de goddelijke, ruimtelijke rechtvaardigheid? De rechter, hij maakt zijn oordeel gereed, hij moet
rechtspreken en daar vergrijpt die rechter zich aan een andere godheid. Jazeker, indien de mens bewust verkeerd doet en een gevaar wordt voor uw eigen
sfeer, dan heft ge de handen op, maar ontneem dit leven de zelfstandigheid
niet, of gij hebt het alweer goed te maken. Nu gaat ge oordelen, uw woord
wordt wet, gij hebt het te zeggen en geen mens anders. Gij vertegenwoordigt
duizenden en duizenden, ja miljoenen mensen. Nu zal het beginnen. Voelt
gij dat het niets-zijn in deze maatschappij voor de ruimte méér te betekenen
heeft, meer innerlijk gevoelsbezit is, dan al die stoffelijke narigheid die men
nu op uw schouders plakt, die men u schenkt als een teken van waardigheid,
een universiteitsgraad?
Word nu maar rechter, word maar advocaat en behandel het ene leven alleen maar voor het stoffelijke bezit, om het andere te kraken, dan zijt ge des
duivels. Ga nu eens kijken waarin gij leeft, maar ten opzichte – daar gaat
het om, daar leeft u toch voor – van Gene Zijde, uw verdergaan, uw geestelijke sfeer. U wilt moeder worden, u wilt liefde bezitten ... Hoe kunt ge de
bezielende liefde ontvangen, terwijl ge uw moeder neertrapt en mismaakt?
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Uw vriend bedriegt en beliegt ten opzichte van God en Christus, uw innerlijk, ruimtelijk leven? Luisteren naar de ruimte en kijken naar zon, maan en
sterren en er niets voor doen? Wanneer brengt gij uw eigen levensgraad tot
ontwaking? Ja, het wordt moeilijk? Neen, het wordt heel eenvoudig, want
wanneer ge waarlijk die fundamenten wilt leggen, dan zal uw innerlijke leven bezielend spreken en dan zult ge die levenswaarheden aantrekken. Dan
bestaat het niet meer en dan is het niet mogelijk dat ge de ene God daar als
liefde aanvaardt en de ander die haat erbij neemt. Dat ge van al die onrechtvaardigheden een persoonlijkheid maakt die met een godheid die liefde is
niets uit te staan heeft, noch voor deze wereld noch voor Moeder Natuur,
noch voor het dierlijkste instinct in het oerwoud. Want dit is allemaal onwaarheid, dit heeft met goddelijke rechtvaardigheid niets te maken.
Waar wilt ge nu beginnen?
U wilt gaarne naar Gene Zijde, u wilt gaarne weten hoe de eerste sfeer is?
Maar die eerste sfeer – voelt u nu – die leeft hier. Die eerste, die tweede, die
derde, die vierde, die hebt u hier, u hebt het Al in u. Maar nu moet u eens
kijken hoe dat Al reageert. Hoe dom, hoe onbewust die hele, ganse, grote
maatschappij nog is. Daar staat u voor een geleerde, hij is doctor, professor, psycholoog en hij zegt daar: ‘De ziel komt voor het eerst op aarde.’ Hoe
kunt u, indien u de psychologie, de metafysische leer wilt aanvaarden, hoe
kunt ge over de lippen laten komen dat God voor het eerst een ziel naar de
aarde stuurt? Telkens weer krijgt de mens een nieuwe ziel? Maar dat is niet
waar, want als ziel zijt ge de Albron, ge krijgt en ge bent en ge zijt slechts één
zelfstandigheid.
Ik schrijf in Jeus II: ‘Ja, Crisje, de mens krijgt slechts eenmaal één ziel en
dat is een godheid.’ En daar heeft hij door miljoenen levens, door miljoenen
tijdperken het mee te doen. Die is op de maan geboren uit de Albron, uit de
Almoeder, en is er nóg.
Maar de mens heeft miljoenen levens afgelegd als vader, als moeder. Niet
als kind – voelt u wel? – want uw kind is oud, uw kind bezit een universele
diepte, want dat kind kan componeren, dat kind kan iets spreken, dat kind
heeft ruimte. U gaat vanuit het oerwoud naar het blanke ras (zie artikel ‘Er
bestaan geen rassen’ op rulof.nl). Daar hebt u miljoenen jaren voor geleefd, u
hebt daar duizenden en duizenden vader- en moederschappen voor moeten
aanvaarden en nu bent u in dit blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl). Nu gaat ge wellicht, indien u die hoogte, die ruimte hebt
bereikt, dan gaat ge daar zo’n zwart kind vermoorden, want u bent immers
hoger en ruimer, dit is uw stand niet (de spreker verwoordt hiermee de handelingen en de hooghartigheid van bepaalde mensen in 1951). U woont in de
paleizen daar met dat baggerige kind? Die melaatsheid daar, dat onbewuste,
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daar wilt u niet mee te maken hebben, maar ge zult het toch eens tot uw
ruimte moeten optrekken, want het behoort tot uw sfeer. Gij zijt met uw
graad tot een ruimtelijke eenheid gekomen. U bent vanuit een levensbron
ontstaan en heengegaan. Dat was op de maan. En nu leven die kinderen, die
eigen graad van u, die leven hier verspreid en die hebt u op te trekken. Die
zult u tot de waarheid, tot de rechtvaardigheid, tot de liefde voeren.
Meester Alcar wil dat ik u die fundamenten geef en de essentiële bron naar
voren breng, niet alleen verstoffelijk, maar vooral voor uw leven moet vergeestelijken, opdat gij zult weten dat álles in u leeft. En indien de narigheid,
indien het ongeluk, indien de smarten, indien de ziekten u overvallen, hebt
ge te aanvaarden dat ge ze daar voor die levens zelf hebt geschapen.
Wanneer het hiernamaals als de eerste sfeer in ons gaat spreken, dan zijn
we angstig om nog een woord te zeggen.
Wat doen we nu? We moeten dus allereerst, wilt gij ontwaken – wereld,
mensheid – willen de universiteiten iets aan deze maatschappij geven, dan
moeten we eerst het leven leren kennen en dat bent u als vader en als moeder.
U bent als moeder op aarde gekomen om te baren: twee kinderen slechts.
Om voor uzelf en voor uw man – de scheppende kracht – de levensvormen te baren, opdat gij de wedergeboorte kunt beleven. Wie nu tien, wie nu
twintig kinderen – dat heb ik u verklaard – heeft, katholieke kerk, nu kom
ik weer tot u, dominee? neen, u staat erbuiten ... Indien ge nu de schepping
mismaakt, kunt ge dat weer goedmaken. Dan staat ge ook eens voor de
onrechtvaardigheid en daarbij het machtige verlangen: u wilt een kind bezitten, maar u krijgt het niet, want u hebt voor de harmonische aantrekking,
dus voor de ruimte hebt u zichzelf mismaakt door moord na moord op te
stapelen, neer te leggen. Dat is het afbreken van die harmonische rechtvaardigheidswet voor de geboorte. Dus indien u de vrucht vernietigt, indien u de
mens vernietigt, dan smoort gij uw rechtvaardige, goddelijke moederschap.
Dood nu maar en ge krijgt zelf niet het leven. Want wanneer u zich aan
het leven vergrijpt – dat is het doden, het moorden – dan trapt ge uzelf uit
het goddelijke rechtvaardige moederschap, want dat is baring. U grijpt in in
iets dat van de ruimte is, u bemoeit zich met een leven dat een zelfstandigheid heeft gekregen en dat u gaat mismaken. Dus de directe levensbronnen
zijn: blijf van het leven af wilt ge zelf en opnieuw geboren worden. Dat zijn
fundamenten, dat zijn goddelijke rechtvaardige fundamenten. Dat God een
psychopaat naar de aarde stuurt, is niet waar, dat zijn leugens, dat heeft die
ziel zelf klaargemaakt. Die ziel heeft zich dus door moord, door brandstichting, door vernietiging, heeft die ziel zich uit die goddelijke harmonische
rechtvaardigheid geslingerd.
God verdoemt ook niet, God kan niet verdoemen, want de God leeft op
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aarde en in de ruimte, God heeft zichzelf verstoffelijkt. U bent een goddelijke
cel en al die miljoenen cellen van de aarde, al die miljoenen mensen bijeen,
dat is de aardse godheid als mens. Al die mensen moeten naar het hoogste,
het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl), moeten aan
Gene Zijde bewustwording ontvangen, want dat is de geestelijke God in
u. Al die miljoenen mensen zijn van één kleur en één afstemming, alleen
het ene leven, de ene graad is verder dan de andere, maar is één goddelijke,
rechtvaardige zelfstandigheid, ziet u? En of u nu koning bent hier, of u loopt
met ringetjes in uw oren en u dient het oerwoud, dat blijft allemaal hetzelfde,
want goddelijke geboorten bestaan er nu niet, ziet u?
U bent niet door de genade en door de liefde van God op een troon gezet,
die hebt u zelf gekregen – natuurlijk, eerbied voor de kunst en voor het gevoel – u hebt zichzelf opgebouwd in de menselijke maatschappij en daarin
hebt u een graad behaald, meer niet. Achter de kist bent u precies als het kind
uit het oerwoud, u zit niet naast Christus, u staat óók in de rij. En dan kunt
u nu rechter zijn, advocaat, doctor, psycholoog, of was u ook kunstenaar, er
is alleen gevoel. Hoe bent u?
Indien de meesters kunst naar de aarde hebben gebracht, dan hebben zij
dat gedaan, omdat ze zich gereed hebben gemaakt voor de Universiteit van
Christus. En de Universiteit van Christus brengt alleen ontwaking, kunst,
gevoel, wijsheid door rechtvaardigheid ... naar de liefde.
Welke levensbronnen zijn er nog die voor u betekenis hebben om het alledaagse te kunnen opvangen? Wat heeft nu de Christus waarlijk gezegd? En
indien gij u daaraan vastklampt, indien gij dat in u opneemt, dan wordt het
leven eenvoudig. Dan kunt ge uw leven, uw denken en voelen, uw karaktertrekken vergeestelijken en dan gaat u stijgend omhoog. Maar wat doet de
mens?
De mens zegt – er zijn nu nog mensen: ‘Ja, Jozef Rulof die kan spreken.
Hij is het nu, maar anders was ik het geweest.’ Dat kan, dat kan, maar kom,
kom dan toch vooruit en bewijs uw eigen leven, uw massa, uw maatschappij
wat ge waarlijk bezit. Doe het toch, want de ruimte schreeuwt om bewusten.
Waarom doet u het niet? Er zijn miljoenen meesters die een instrument, een
kind van de aarde willen bezielen, maar bent u ervoor gereed?
De mens zegt: ‘Ik zal genezen.’ Waarom lopen uw patiënten weg? Indien
ge de liefde, de ruimtelijke rechtvaardigheid als liefde geeft en uitzendt, ziet
u ...? Daarom zei ik verleden: wilt ge genezen, word dan geestelijke rechtvaardigheid en heel de ruimte, al die miljoenen mensen stormen op u af,
want heel deze maatschappij is verlangend om rechtvaardigheid te kunnen
beleven. De mens wil niet ziek zijn. En u hebt de kracht en waarom maakt
u de mensen niet beter? Waarom kunt ge het wonder niet ondergaan om te
177

zeggen: ‘Ga en wandel.’ Indien er één verkeerde gedachte in u is, indien uw
levensvonk, uw bewustzijn onware gedachten uitstralen, dan komt immers
die Albron niet tot stuwing en bezieling en kan het wonder niet plaatsvinden.
In de eerste plaats dus voor de genezers: wees waar en waarachtig, wees lief
en draag de ruimte, draag die ziekten, draag die karakters, want zij willen
en zij moeten gedragen worden, zij zijn de zwakken van geest, van stof. De
genezer is het sterk-bewuste kind en gaat verder en stuwt, bezielt. Maar kan
dat op halve kracht, op vijf procent, op tien procent? Hoe genas Christus?
Wanneer bent u rechtvaardig? Wanneer buigt ge uw hoofd? Wanneer komt
uw innerlijk leven, uw gevoel, uw Albron tot bezieling? Indien ge waar bent.
Indien ge waarachtigheid wilt beleven, indien ge u voortstuwt naar het geestelijke ik diep in u, de waarachtige vriendschap geeft, wordt alles eenvoudig.
Maar wanneer ge denkt liefde te kunnen ontvangen, terwijl ge niet alleen
uw broeder, uw zuster, maar uw moeder neersmakt in haar ellende en haar
mismaakt, zodat gij u niet wilt buigen, dan zijt ge duisternis en hebt ge maar
te aanvaarden. Vroeg of laat manifesteert zich die reine naaktheid. En wat
zegt dan de mens: ‘Hebt u dat gezien?’
Indien ik u een kleinigheid mag schenken voor de Alwetendheid in u,
zusters en broeders, indien ge waarlijk wilt weten hoe uw leven uitdijt, wordt
dan rechtvaardig in alles. U kunt ... het leven in de maatschappij kunt u beleven, kunt u aanvoelen, u kunt vergelijkingen maken. Lees nu nog eens de
Bijbel en kom dan tot de waarheid en zeg tegen uzelf, na al de boeken erbij:
beleef deze lezingen, beleef het universum, en begin.
Achter elkaar, één voor één kunt u de gezegden omkeren en overboord
gooien, waar de Bijbel mee begint, en is dat nu niet dringend noodzakelijk
en het essentiële; (om)dat de mensheid het vertikt om bewust te worden. De
psycholoog, de dominee, de geestelijke, de paus, de ganse katholieke kerk
smoort de geestelijke, ruimtelijke, rechtvaardige evolutie. En nu zijn wij des
duivels. U bent dat ook. Ziet u? Hoe kan Christus naast u staan indien ge
Hem toch verloochent?
Ik heb u verleden verteld en dat is waarheid, Hij kwam in Rome, juist
met dit heilige jaar en klopte aan en vroeg (klop klop klop): ‘Is er harmonie?
Komt Christus niet terug?’ Christus heeft zoveel gevraagd. ‘Leeft de mens
slechts eenmaal op aarde? Als Ik de handen op Zijn leven leg, wordt Me dan
alles vergeven?’
‘Jazeker, u bent reeds bezig te biechten’, zegt daar de pastoor tegen Christus. En toen moest die man maken ... Toen Hij vroeg naar het heilige uur, of
dat uur kosmische betekenis had en of een jaar universeel, goddelijk, Albronnelijke diepte is, ‘Hè hè’, werd Christus uitgelachen.
Indien gij predikt, biecht en de wereld wilt opbouwen, de mensheid be178

wustzijn wilt geven, peil dan eerst de werkelijkheid. U kunt veel beter niets
bezitten, dan alleen reine, zuivere, duidelijke gefundeerde fundamenten,
neerliggende zelfstandigheid, zodat u plaats kunt nemen en uitrusten. Word
waarheid, word werkelijkheid, wees in alles rechtvaardig, want dat geeft u de
bezieling, de inspiratie. Want de mens zegt het immers: ‘Ik wil met leugen en
bedrog niet te maken hebben.’ U moet het leven duizendmaal weer kunnen
overtuigen van de rechtvaardigheid in u.
Vergrijp u niet aan dat leven daar en wil geen liefde bezitten indien u dat
nog niet hebt verdiend. Indien u de liefde moet ontvangen, komt die liefde
naar u toe. Loop die liefde niet achterna. Overheers het leven niet, bekruip
en bespring het leven niet als een hyena-instinct; u zult het aanstonds toch
weer verliezen. Want liefde gaat in elkaar over, nietwaar? Ge weet plotseling
op het eerste gezicht dat die liefde er is. Maar dit katachtige oerwoudinstinct
heeft immers geen betekenis meer, want de mens zegt: ‘Gá met uw bezit, ik
moet u niet.’ Want de angst – nietwaar? – de afbraak, de bezoedeling, de
mismaking, de ellende staat voor uw leven en daar trapt u niet meer in.
Wat is er dus gebeurd, wat hebt u geleerd, wat heeft de mensheid zich eigen
gemaakt? Waarlijk – wij schreven het boek ‘De Volkeren der Aarde’ – tussen 1939 en 1945 hebt gij bewustzijn gekregen, dat getierlantijn zegt u niets
meer. Voor die tijd leefde u nog in uw stand en nu is uw stand voor vijftien
cent te koop; of niet waar, ook niet waar?
Alleen het leven krijgt betekenis, dat ziet u, dat bouwt zich vanzelf op. Dat
krijgt gestalte, dat krijgt bewustzijn, dat krijgt gevoel; dat is het leven, dat
is het licht, dat is het vader-, dat is het moederschap, voor hier en aan Gene
Zijde.
Heb ik u weer iets nieuws verteld vanmorgen? Waar leeft de rechtvaardigheid? U werkt, u dient en u vergrijpt zich niet aan het bezit van een ander.
Indien dat andere leven tot u komt en u zult het moeten bezielen, dan weet
u door uw gevoel, door uw aftasten en aanraken, tot hoever ... waar komt de
bron tot bewustwording, waarin kan ik afdalen om die karaktereigenschapjes te ontleden? Het is waar, u hebt op aarde nog niets, daarvoor moet gij in
uw innerlijke leven kunnen kijken en dat is alleen achter de kist mogelijk.
U kunt aanvaarden – en dat is onherroepelijk waar – dit is goddelijke
rechtvaardigheid. De psychologie heeft de eerste fundamenten, de geestelijke, nog te leggen. Ja, de dokter die weet hoe een kind geboren wordt, maar
hoe dat leven daarin begint en waar het leven vandaan komt, dat weet hij
nog niet.
De Bijbel – telkens kom ik er weer op terug, want dit slingeren wij deze
mensheid midden in het gezicht – begint met ónwaarheid, met leugen en bedrog. De Bijbel begint met kletspraat. En daar behoeft u niet door te beven
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en te schrikken, wij geven u een andere, en dat bent u zelf. God verdoemt
niet, want God is rechtvaardig. God heeft met ziekten, met narigheden, met
psychopathie noch met krankzinnigheid, God wil met moord, brandstichting en oorlog niet te maken hebben. Indien u dat wilt, ga er maar heen,
doe maar mee, maar ge zult straks een nieuw, ellendig, duister bestaan te
aanvaarden hebben en dan krijgt u die disharmonie te zien en komt u gebroken en mismaakt in het nieuwe leven terug. Dan hebt u het gevoel niet
om te spreken, want u kunt het niet, uw gevoelsleven weigert. U bent onder
het volmaakte, onder de rechtvaardigheid gekomen en nu hebt u het gevoel
niet meer om nog een woordje te zeggen of het komt er zo uit: ‘Haw.’ Dat is
de psychopathie, dat is hiernaast de krankzinnigheid. U wordt niet bezeten
indien er geen valse bezetenheid in u is. Een demon kan u niet bezielen wanneer gij rechtvaardigheid, harmonie wilt. Is dit alles duidelijk?
Weet, kinderen van deze maatschappij, mannen en vrouwen, weet: het
Koninkrijk Gods komt. En dat woord heeft niet zoveel te zeggen, dat wil
alleen betekenen: de harmonie voor de volkeren der aarde is in aantocht.
Waarom? Omdat wij de maatschappij en omdat wij de Bijbel kunnen aanvallen en omdat wij de God die rechtvaardig is hebben leren kennen. Ziet u? De
ruimtelijke psychologie die spreekt nu. Vanuit de Universiteit van Christus
is elk woord wettelijk en natuurlijk gefundamenteerd. Wij staan op wetten,
wij leven in die wetten, we zijn harmonie, vader en moeder. Maar we zijn
rechtvaardig, want door die rechtvaardigheid ... is, het alles in zich opnemen,
het willen beleven, dat wordt het stuwen, dat wordt het bezielen, dat wordt
het geven, het één-zijn met elke levenswet door de Almoeder verstoffelijkt en
vergeestelijkt, tot het leven gebracht.
Dit als het laatste woord. Wilt gij geluk in alles, in uw stilte, door uw denken, uw innerlijk voelen? Tracht dan de mens waarmee gij te maken hebt,
rechtvaardig te aanvaarden, te bevoelen, te beleven en te bepeilen. Ontdoe
uzelf van die duisternis in u, van dat snibbige, dat harde, dat snauwerige,
want dat is geen rechtvaardigheidsgevoel, dat is geen harmonie, dat kan geen
liefde zijn, u remt uw ontwaking. Wees lief, wees waar in alles, ga eindelijk
eens beginnen om die fundamenten te leggen en ik verzeker u: miljoenen
achter de kist die komen er tot u, om uw leven op te trekken, om uw leven
te bezielen en u dat geluk te geven, omdat gij dient. En wanneer ge dient,
dan staan de hemelen voor u open en dan eerst – geloof het – spreekt de
Universiteit van Christus als een rechtvaardigheidswet voor al uw duizenden
en duizenden karaktereigenschappen die deel uitmaken van uw menselijke
persoonlijkheid, die u bent als vader en moeder.
Voor vanmorgen de ruimtelijke kus ... en die is waar.
Ik dank u.
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De goddelijke waarheid voor de mens
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. We krijgen vanmorgen ‘De goddelijke waarheid voor de mens’.
De vorige lezingen gaven u de goddelijke rechtvaardigheid. Maar daarvóór
bracht ik u tot het leven, het leven van de ruimte voor uw persoonlijkheid,
uw geest, uw astrale wereld, de maatschappij. Nu staan we voor de waarheid
en hierna voor de goddelijke liefde voor de mens. Langzaamaan komen wij
hoger en hoger, en betreden we de ijle, geestelijke levensgraden voor de kern
Gods in u, die tot ontwaking komt door het vader- en het moederschap. Dat
hebben wij geleerd.
Wij gingen door de ruimte vanaf het beginstadium, de nevelen, toen God
Zich heeft gemanifesteerd, de Almoeder aan het leven begon, toen betraden
wij de goddelijke rechtvaardigheid. En dat wil nu betekenen: waarheid als
wet, als levensgraad, als een persoonlijkheid, als licht, als ziel en als geest.
De goddelijke waarheid vinden we terug bij de universele stelsels, want zon,
maan en sterren bezitten die kern, ze zijn erdoor ontstaan. Dat de mens in
staat is dit universum te overwinnen, hebt ge kunnen aanvaarden.
Ik heb u verklaard dat de wetenschap nog niet zover is en de psycholoog
nog niet voelt – die fundamenten moeten nog worden gelegd – dat de bron
van dat alles in de mens leeft. Hoe de mens zich die wetten eigen kan maken,
weet men ook nog niet. Dat er een astrale wereld is, ja, voor miljoenen mensen is dat zo, is dat waarheid omdat zij die geestelijke tik hebben ontvangen.
Maar voor de kern als mensheid bestaat die waarheid nog niet; die is er nog
niet, die fundamenten moeten nog worden gelegd. En daardoor plaatsen
we onszelf voor het bewustzijn van deze mensheid. De mensheid, heb ik u
verklaard, is stoffelijk bewust. Het geestelijke bewustzijn, waarin dan die
waarheid leeft, moet nog ontwaken. Dat heeft de massa, de mensheid, de
enkeling zich eigen te maken.
Wanneer we straks even de eerste sfeer betreden en we voor die waarachtige levenswetten komen te staan, dan begrijpt u dat toch, ondanks dit zoeken,
dit dwalen, al die duisternissen, die kern als een metafysische waarachtigheid, als een geestelijke ruimte, als een rechtvaardigheid en een goddelijke
zelfstandigheid in de mens leeft. De mens kijkt uit de goddelijke waarheid
vandaan. Hij beleeft zijn ruimte bewust of onbewust. Dat leven bezit die
rechtvaardigheid want die zelfstandigheid is een bron van bewustwording
geworden, is gekomen uit die kern, uit dit universum, uit dat licht, dat leven,
die geest, die goddelijke, Almoederlijke persoonlijkheid, dat wij achter de
kist hebben te aanvaarden.
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We gingen ver van huis weg, maar vanmorgen moet ik vanuit die ruimte
toch terug en aanstonds, wanneer we spreken over de goddelijke liefde, terug
naar de aarde om die wetten, die ruimte in uw handen te leggen. U moet
leren zien waarvoor ge eigenlijk leeft. Door die rechtvaardigheid kwamen we
reeds in contact met levenswaarheden, maar ook met de nonsens, de onwaarheden die de mensheid bezit en nog op teert, waardoor de kerken zijn ontstaan, maar waarvoor miljoenen mensen toch reeds hun levens, hun ik, het
eigen zelf hebben ingezet. Het is altijd weer: wanneer de waarheid, de goddelijke waarheid moet gaan spreken, ook al is die nog menselijk, dan heeft
de mens alles van zichzelf in te zetten. En dan wordt u geen gram gevoel van
die waarheid geschonken. Het lijkt hard, die leer lijkt ontzagwekkend streng,
maar dat is het niet. Het is heel eenvoudig, ge kunt u een heel mooi leven opbouwen indien ge die fundamenten hebt gelegd, aan rechtvaardigheid doet,
die waarheid aanvaardt, want hierna ontwaakt er iets in uw innerlijk en dan
spreekt het gevoelsleven voor de liefde. Het gaat u toch allemaal om de liefde.
Het gaat de ruimte om de liefde. Die ruimte is ontstaan in liefde. Geen
mens heeft een planeet in handen gekregen. Zon, maan en sterren leven
daar, ze beschrijven hun banen, ze stralen hun licht uit, ze baren hun levens.
Ook de aarde heeft dat gekund, en de mens leeft er bovenop en kent zichzelf
niet. Maar die ruimtelijke kern, die ver van uw leven vandaan leeft – ik zal
u dat aantonen – vinden we terug bij essentiële bronnen die zijn gelegd door
de mens; altijd weer de mens. Want ook Christus is als mens op aarde geweest – niet voor Zijn tijd als Christus in Jeruzalem – maar hij kwam vanuit
die ruimten, hij bewandelde die weg vanaf de maan, stapte op planeet naar
planeet, kwam op de aarde, beleefde het prehistorische tijdperk, kwam eindelijk vrij – dat leest u in de boeken, ik heb u die beelden gegeven – en kon
tegen zichzelf zeggen en de anderen: ‘Ik geloof dat we waarheid bezitten. Ik
geloof dat we gaan leven, eindelijk gaan leven. Wanneer we – dat hebben we
vastgesteld – vrij blijven van die mensen en hun bezit niet nemen ... Wij zijn
afgedaald in de onbewuste mens, we hebben de beïnvloeding beleefd voor
het vader- en moederschap. Eigenlijk is er door óns een nieuw leven geboren,
we hebben dat meegemaakt, maar we hadden daar uit moeten blijven. We
hadden het niet mogen doen. En nu we vrij zijn, komen wij naar de goddelijke waarheid, naar Zijn rechtvaardigheidswetten. Want elk mens – dat
hebben wij gezien –, mijn moeder en mijn vader en mijn zuster en mijn
broeder, ze bezitten die goddelijke kern, die zelfstandigheid en daarin leeft
álles. Wij hebben ons vrijgemaakt van de aarde, we waren de eersten die die
wetten leerden kennen. We keerden terug naar het beginstadium. We hebben het oplossen en het manifesteren van de Almoeder beleefd, we hebben
die nevelen gezien, het waren alleen nevelen. De ruimten werden gevuld en
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dat vullen was waarachtig, dat was bezieling, dat was inspiratie, dat was de
wíl om te leven, de wíl om te dienen, de wíl om zichzelf te vermenigvuldigen.
We beleven nu duizenden levenswetten als waarachtige stelsels en daarvan
zouden wij ons de fundamentele bronnen eigen maken, als levenswijsheid,
als licht, ook als ruimtelijk leven, met de gedachten van die kern, die fundamenten: het weten. En nu, nu spreekt de goddelijke persoonlijkheid tot
ons. We komen tot het neerleggen van die nieuwe fundamenten, de volgende
stap, het ingaan, het één-zijn met het leven, met de rechtvaardigheid, de
waarheid. En hierna kwam er in ons gevoel om het leven, die rechtvaardigheid, die waarheid te gaan liefhebben.’
De eerste mensen – heb ik u verklaard – die de kringloop der aarde hadden
volbracht, moesten aanvaarden dat ze buiten de stoffelijke wereld een eigen
persoonlijkheid hadden. Ze waren mens, ze konden denken, ze hadden hun
handen, hun voeten, ze konden zich voortbewegen, ze konden schreeuwen
om het licht, dat niet tot hen kwam. De zon was verdwenen, hun vader- en
moederschap was opgelost, maar zij zelf waren waarachtig. Ze hadden zichzelf, ze bezaten zichzelf, ook al was er duisternis; ze leefden.
Die wetten heb ik voor uw levens hier in deze maatschappij gefundamenteerd moeten ontleden, wilt ge de volgende stap kunnen maken en de God
als waarheid tot uw levens laten spreken. Maar waarin leeft de bron? In dat
prehistorische tijdperk had de mens niets aan goddelijke waarheid, niets aan
de goddelijke rechtvaardigheid. De mens kende geen liefde, bezat geen God,
geen Christus, niets, volkomen niets. De mens leek, zoals hij in de natuur
leefde, volkomen alleen en hij was straatarm. Dat bleek zo te zijn. Het scheen
dat hij niets anders had dan het klein beetje gevoel als bewustzijn dat die
duistere wereld te vertegenwoordigen had en daarin kwam hij vrij van de
aarde, vrij van zijn ruimten, zijn ikje, zijn persoonlijkheid die daar de stoffelijke wetten moest beleven en stond nu achter de kist. Toen had men nog
geen kist – ziet u? – we spreken alweer uit deze tijd. Men stopte de mens in de
grond, hij was dood. Hij had geen leven meer en de geest kreeg zijn universele ruimte te zien. Ook al was die ruimte duisternis – zei ik zo-even – toch
drong het tot de mens door dat hij alles had.
Christus was de eerste, als mens. Ik moet die naam Christus van dit leven
onthouden. Ik moet die naam Christus vrijmaken van het prehistorische
tijdperk, want Christus zou eerst over miljoenen jaren naar de aarde komen
en de naam Christus, gezegende, het levend bewustzijn, aanvaarden en ontvangen.
Die mensen – gaf ik u het beeld en voerde ik u meteen terug naar ‘Het
Ontstaan van het Heelal’, de drie boeken van meester Alcar, ik bracht u tot
‘De Volkeren der Aarde’ – zij gingen verder, zij kwamen eindelijk aan de
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eerste sfeer. Wij hebben gezien hoe zij dat hebben moeten doen. Hierna betreden wij de wetten, hoe gíj dat hebt te doen voor uw maatschappij waarin
ge nu leeft. Christus, de eerste mensen die hun kringloop der aarde hadden
volbracht, konden aanvaarden dat zij als mens waarachtig waren want in hun
levens was de bron aanwezig. Welke bron? Miljoenen problemen stormden
er op deze mensen af. Wanneer ge eindelijk bewust wordt, dan gaat dat universele stelsel tot uw leven spreken. En nu kunt ge vragen stellen. Vanzelfsprekend zult ge moeten beginnen om die vragen te stellen, want eerst hierna
komt het eigenlijke weten. Het vragen stellen bouwt het verlangen op. Het
geeft aan de wil bezieling, stuwing, het kijken in die levenswet, het afstemmen, het afdalen in die werkelijke kern en eerst dan maakt de mens voor
zichzelf de kern wakker waardoor hij de afstemming op al die goddelijke
problemen en stelsels heeft gekregen.
De goddelijke waarheid, mijn zusters en broeders, die voert ons vanuit de
ruimte, dit universum, vanaf Gene Zijde direct naar de aarde en betreden
wij het huidige stadium waartoe gij behoort. De goddelijke waarheid is er.
Maar de universiteiten hebben die waarheid nog niet. De mens leeft in onbewustzijn, kent geen Bijbel, kent geen ziel, geen geest, geen astraal weten.
De mens kent de oerbron nog niet, het beginstadium waar al die goddelijke
fundamenten zijn gelegd. Dat moet de mens, de universiteit, deze mensheid
zich nog eigen maken. Miljoenen mensen – zei ik u zo-even – zijn ervoor gestorven en telkens weer stonden zij voor de kern. En dan sprak de goddelijke
waarheid, het gevoelsleven van die ruimte door hun ik en hun wil, en dan
hadden zij maar te bewijzen: links of rechts, of rechtdoor. God gaf aan dit
universum – de Almoeder dus – het leven, het gezicht, de persoonlijkheid,
het voelen en het denken. Ik gaf u de zelfstandigheid ruimte te zien, de persoonlijkheid als een zelfstandigheid, maar ook de mens, het dier en het leven
van Moeder Natuur. Dat hebben wij moeten aanvaarden.
Toen ik vrijkwam van die duisternis, die negen eeuwen lang waarin ik
leefde na de zelfmoord, toen had ik als waarheid te aanvaarden dat ik met
mijn lichaam het rottingsproces onderging. Daar stond ik en met mij miljoenen. Eerst in die kerker – u kent ‘De kringloop der Ziel’ – als waarheid stond
ik voor mezelf. Ik had een levenstijd ontvangen.
De geboorte wil zeggen ... de kosmologie voor de geboorte dat is een diepte. De goddelijke rechtvaardigheid gaf mij een nieuw leven en de tijd, de
diepte, de levensaura erbij om dit stoffelijk organisme te kunnen bezielen. Ik
heb u verleden niet verklaard hoe diep de goddelijke rechtvaardigheid is, hoe
diep, hoe ontzagwekkend diep God is in Zijn rechtvaardigheidswetten. Wétten, niet één wet voor het leven, voor de ziel, voor de geest, voor het vader- en
moederschap, maar miljoenen goddelijke rechtvaardigheidswetten liggen in
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de handen van de mens. Dat heb ik moeten aanvaarden, dat hebben er met
mij miljoenen moeten aanvaarden. Want nu staan wij door die wet voor de
goddelijke waarheid en die waarheid was voor mij als een schok, als een pak
slaag, zo ontzagwekkend. De waarheid voor mij: ‘Gij hebt uzelf het leven
ontnomen, maar Ik gaf u vijftig, zestig, zeventig, vijfenzeventig, zesenzeventig jaar, vier maanden, drie weken, vijf dagen, vierentwintig minuten en
zeven seconden tijd om te leven, en gij maakte er een eind aan. Gij hebt uw
leven Mij in het aangezicht geslingerd en nu zult ge de wet voor de verrotting, die ge dan zelf hebt opgebouwd, die zult ge hebben te aanvaarden.’ En
daar zat ik onder de grond met mijn stinkende lijk.
En wanneer ge nu de mens zegt: ‘Pleeg geen zelfmoord, want ge staat
voor een goddelijke wet, een waarheid zo ontzagwekkend verschrikkelijk’,
dan haalt men in deze nuchtere, onbewuste maatschappij de schouders op
en denkt: stik! Maar dat stik ligt daar in de wereld onder de grond te rotten.
De mens moet angstig gemaakt worden? Neen, het is nu de tijd dat de Bijbel
oplost, dat de onwaarheden zullen verdwijnen en de goddelijke waarheid als
een universele gestalte naar voren treedt.
‘Dood niet, wilt ge niet gedood worden. Steel niet, indien ge niet wilt dat
de dief u in de nacht overvalt. Maar vooral: moord niet, want gij hebt het
recht niet om Mijn leven uit te sluiten. Ik gaf u Mijn Ik, Ik gaf u Mijn liefde,
Ik gaf u Mijn rechtvaardigheid, een zelfstandigheid die universeel is en blijft.’
De mensheid moet eerst het geslagen woord waarheid als een brandende
fakkel voor zich zien. Maar nog erger kan die levenswet u slaan en u branden, ja, u geselen, waarbij de geselingen van uw wereld niets zijn, als dat
rottingsproces in en onder uw hart zich vermenigvuldigt en het waarachtige
onwaarachtige leven aan uw hart vreet.
U behoeft niet te rillen en te beven. Ik ga u vanmorgen alleen maar de
goddelijke spiegels voorhouden, opdat gij u zelf in die wetten en die waarheden de rechtvaardigheid voor ziel, geest, vader- en moederschap en ruimtelijk bewustzijn zult zien. Wellicht wordt ge dan rustig en gaat ge dragen.
Want de waarheid is en wil altijd en eeuwigdurend zeggen: het betreden
van het eerste fundament, dat u voert naar die hartelijkheid, welwillendheid
en de liefde. Eerst wáár zijn voor uw ik, voor uw anderen, uw vrienden, uw
maatschappij, uw moeder, uw vader, uw zuster, uw broeder, Christus, God.
En eerst dan ontwaakt in u het gevoel en het verlangen; maar dat wordt uw
bezit, het begrijpen, het uitdijen, het inspireren, het machtige gevoel: ik ben
nu levende, ik ga waarheid zien, ik ga de waarheid vertegenwoordigen.
De meesters – heb ik u verklaard – konden niet anders doen dan de massa
op aarde door Mozes aan goddelijke wetten vast te leggen. Ik heb u die lezingen gegeven, we waren één met die duisternis. Mozes in zijn sfeer, die arme
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ziel, pratende, vragende, smekende: ‘Gééf mij een organisme, opdat ik mijn
ouders, mijn zusters, mijn broeders en die wilde bende daar kan overtuigen.
Ik lééf en niemand weet het!’ We hebben gezien dat de meester tot Mozes
afdaalde en hem voor de goddelijke waarachtigheid plaatste, want hij kan
zeggen: ‘Ik ben God.’
‘Zijt gij God?’ zei Mozes, vraagt deze ziel.
‘Ik ben op afstemming met de goddelijke wetten. In mij ligt er, leeft er de
kracht om u een nieuw lichaam te schenken, een nieuw organisme om uw
taak daar te kunnen voortzetten, om iets voor uw zusters en uw broeders, uw
vaders en uw moeders te kunnen doen.’
En wat geschiedt er nu met het leven dat het woord ontvangt van de meester, dat dan eigenlijk als een genade moet zijn? Neen, die meester weet als
een goddelijke bewuste, als een ruimtelijk gevoelsleven weet deze meester dat
Mozes, dat de ziel, de persoonlijkheid zelf aan die opbouw, aan dat verlangen
moet beginnen. Indien men Mozes, indien men dit leven vól had gepraat en
die geest, die persoonlijkheid telkens weer tot hem terug was gekomen en
hem mooie verhalen had geschonken en dit leven begint er niet aan, dan had
Mozes, dan had deze persoonlijkheid daar gebleven, in die mist, in dat schemerland. Hoort u het? Mozes leefde in een mist, in een schemerland, waar
hij ondanks zijn onbewustzijn een goddelijke taak kreeg te vervullen. Vanuit
dit schemerland kwam hij naar de aarde terug en kreeg hij een machtige taak
in zijn handen. Maar daarboven, ver van zijn leven vandaan, miljoenen lichtjaren voor te denken en te voelen en liefde te geven, daar leefde de eerste sfeer
en daarin waren mil-, miljoenen mensen gereed, mannen en vrouwen, om
die taak te vervullen. Maar zij mochten die taak niet aanvaarden. Zij konden
die taak niet aanvaarden, want zij leefden in de waarheid, in de rechtvaardigheid, in het bewustzijn voor de liefde. Dat de ruimte, dat God, dat de
meesters Mozes hebben bezield, is een ontzagwekkende levenswet en een
levensruimte voor de maatschappij en zal zich in de toekomst manifesteren.
Want hier spreekt de goddelijke rechtvaardigheid als een machtige persoonlijkheid, een God van liefde. Want de meester kan u niet optrekken, kan u
geen taak geven, u kunt niet verbonden worden met die rechtvaardigheid en
die levenswet voor de waarheid indien gij dat licht, die liefde nog niet bezit.
Wanneer er een mens in de duisternis leeft en hij verbeeldt zich dat hij
de eerste sfeer bezit en het gewaad gaat dragen van zijn ruimte als licht, dan
heeft heel die ontzagwekkende wereld heilig ontzag voor het licht dat dit
leven uitstraalt want dit leven heeft ons als persoonlijkheid iets te zeggen.
Maar wanneer dat niet zo is en de valse schijn, de leugen en het bedrog, de
hoogmoed, de waanzin tot ons komt, dan bekruipt u dat rottingsproces achter de kist. Hier kunt gij maken en breken wat gij wilt, maar aanstonds wan186

neer ge dit organisme verlaat, dan staat ge voor uw onwaarheid, uw waarheden, uw zelfstandigheden als kleine karaktertrekjes, die desondanks deel
uitmaken van u diepe ik.
Mozes had die taak te aanvaarden om de mens de waarheid te brengen. Ik
heb u de beelden gegeven dat de meesters niet anders hebben gekund dan de
mens te waarschuwen: ‘Vergrijp u niet aan het leven, vergrijp u niet aan de
geest, aan de persoonlijkheid, aan Moeder Natuur, want ge verdoemt uzelf.’
Jazeker, ge slaat uzelf. Heb ik mij dan niet verdoemd voor die tijd? Is de verrotting, het beleven van de menselijke, lichamelijke weefsels, het afsterven
van die weefsels, de bloedsomloop, het beleven van die dierlijke insecten in
uw hart, in uw ogen, in uw gevoelsleven, is dat nog niet erg genoeg? Dat is
geen verdoemdheid meer, dit wordt een geslagen zijn zo ontzagwekkend en
vreselijk, dat ge beeft, innerlijk trilt, maar dan ruimtelijk diep, omdat ge duizenden malen krankzinnig zult worden van smart, van pijn, maar ook van
angst omdat ge niet weet, omdat ge de waarheid hebt bezoedeld.
De mens op aarde leeft in onbewustzijn, in duisternis. En daar doet u
alles voor. Daar doet Christus alles voor, maar Hij kan de mens niet bereiken indien de mens geen waarheid heeft. Vandaag zijn de mensen vrienden,
morgen worden ze weggetrapt, dan speelt het eigen ik de hoofdrol in die
persoonlijkheid en dan kan de mens weer – zoals Jeus dat zegt – doodvallen.
Dan heeft men dat leven niet meer nodig, geen waarheid meer, want wanneer men de mens voor die wetten plaatst, dan trekt de persoonlijkheid zich
terug en zet zich neer achter een gepantserd scherm. Hij is dan niet meer te
bereiken. Achter de kist is dat anders.
We komen aanstonds achter de kist en dan staan we voor die waarachtige
levenswetten waarvan we geen fundament bezitten. Ik moet u eerst aantonen
dat God de mensheid heeft geslagen door Zijn waarachtigheid. Hij kán niet
verdoemen, of Hij zou zichzelf verdoemen. Hij kán geen melaatsheid hebben geschapen, geen kanker, geen tbc; dan zou Hij zelf ziek zijn. God is niet
ziek. God heeft geen ellende geschapen voor uw maatschappij en God heeft
geen kanonnen uitgevonden, God heeft geen bedrog, geen leugen gewild;
dat heeft de mens zelf gedaan. De mens zelf is leugen en bedrog, is onbewust.
Maar met dat onbewustzijn komen wij niet verder, u moet die eigengelegde
fundamenten zien en dan worden die bedrog, bewuste afbraak, vernietiging,
bezoedeling ... en wat nog meer? Waar komt ... waar blijft dan eindelijk de
liefde? De waarheid? Waar komt die waarheid vandaan? Het heeft geen nut
indien u Mozes volgt en zijn wijsheid leest en u het begin van de Bijbel aanvaardt, indien u voor de Christus staat en uw hoofden niet kunt buigen voor
Zijn waarachtigheidswet. En dat is hierna weer: die liefde, het weten, het
geven, het dienen. God legde door Zijn leven aan dit universum vast, voor de
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mens, een uitdijend bewustzijn.
En ik heb u nu verklaard, u houdt dat vast, of wij komen niet verder: door
het vader- en moederschap hebt u die wetten te beleven en keert ge door de
wedergeboorte in die stadia terug. U hebt door de goddelijke rechtvaardigheid telkens weer een nieuw organisme gereed gezien. U weet het wel niet,
maar dit is de waarheid. Ook al hebt gij gemoord, ook al hebt ge gebrandstapeld, de goddelijke rechtvaardigheid is universeel waarachtig en gaf u een
nieuw leven. Hoe diep – heb ik u willen geven, heb ik u willen aantonen,
kunnen wij voor de universele stelsels ontleden – hoe diep is God nu in
Zijn rechtvaardigheid? Buiten uw levenswetten van de aarde om natuurlijk,
buiten de wijsheid van uw universiteit, want die universiteit verbindt u met
kletspraat indien de psychologie voor uw geest gaat spreken. Geen astronoom
dus, geen dokter, we vallen geen wetenschappen aan die nu nog moeten beginnen, maar de psychologie, alles wat nu met het leven heeft te maken, dat
is regelrecht vanuit de Universiteit van Christus naar de aarde gebracht. En
daarvoor hebben Mozes, hebben de apostelen, hebben de profeten gediend.
Gediend ... voor wat? Voor wie? De profeten – u kunt deze levens nu één
voor één volgen – hebben de universele goddelijke waarheid niet gekend of zij
hadden héél anders moeten spreken, maar ze waren nog niet zover.
Dat de Bijbel is begonnen en de Bijbelschrijvers moesten beginnen dat
God de mens schiep door de mens wat levensadem in zijn neus te blazen en
te scheppen door wat klei en hierna Eva te scheppen door een rib uit Adam te
nemen. Waar zijn deze woorden vandaan gekomen? Aan Gene Zijde zijn ze
niet te beleven. Daar hebben wij moeten vaststellen dat we teruggingen naar
de maan, in het embryonale stadium tot bewustzijn kwamen, wij gingen van
planeet tot planeet. Hoe zijn deze nonsens verstoffelijkt? Onwaarheid.
De goddelijke waarheid ligt hiernaast en zegt: de mens is in de wateren geboren. Op de maan is het begonnen. De maan is ook de Almoeder voor deze
ruimte. Wat weet u ervan? Niets, niets, niets. Geen geleerde, geen astronoom
kan nu aanvaarden dat die maan waarlijk een goddelijke Moeder is geweest.
Is geweest, want zij is stervende. Wanneer men zegt: ‘De maan is stervende,
die moeder gaf haar leven voor het Al en voor de mens, het dier en Moeder
Natuur’, dan zegt dit niets, maar dit is álles.
Goddelijke profetieën heeft de Bijbel niet kunnen beleven want die mensen, die profeten hadden de eerste sfeer nog niet bereikt, voelt u? En in die
tijd – en waarom nu? – en in die tijd kon de mens dit contact niet beleven. En
waarom nu? In die tijd hadden de meesters die fundamenten nog niet gelegd.
Ze hebben die fundamenten niet kunnen leggen, omdat het bewustzijn van
de mensheid het dierlijke nog bezat. Dus het is heel eenvoudig.
Maar dat moet nu weg. En daarom spreken wij thans over de goddelijke
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rechtvaardigheid, over het leven, over de waarheid en aanstonds, over veertien dagen dus, over de goddelijke liefde voor de mens.
Hoe kom ik nu tot uitdijing voor de liefde? Wat is gevoel? Alleen de kosmologie – ziet u – die (u) toch terugbrengt tot uw eigen persoonlijkheid, tot
de mensheid, tot de universiteit, tot de dokter die de waarheid zal en moet
beleven voor zijn ziekten, de astronoom die de goddelijke waarheid moet
verstoffelijken voor zijn wetenschap, de psycholoog die de waarheid moet
ontvangen straks voor de ziel en de geest, de kunstenaar die zijn waarheid
zal bebloeden als het ware, zich moet geven voor zijn kunst, wil hij de reine,
stoffelijke of de geestelijke kunst zien.
Het woord dat u geeft aan uw vriend, uw zuster en uw broeder, uw vader
en uw moeder, is dat waarheid? Is die waarheid bezield door uw gevoel, door
uw wil om te leven en om lief te hebben? U voelt wel, vanuit de kosmologie
komen wij direct uit het levende hart van de Messias, de God van al het leven
tot uw goddelijke menselijke toestand en persoonlijkheid terug en beginnen
wij aan de ontleding. Punt. Ziet u?
Maar ... Mozes heeft fundamenten gelegd. Gij maakt u dik over de profeten van het Oude Testament, maar die hebben niets meer te betekenen voor
het bewustzijn van de Universiteit van Christus. Ik zei u: de meesters hebben
dat niet gekund. Die mensen hebben bezieling ontvangen, dat heeft het oude
Egypte ook. En het oude Egypte heeft waarheden verteld, want men heeft
daar beleefd, daar kunnen ontleden, aan de ruimte kunnen ontfutselen dat
de mens als ziel achter de stof leeft. Die fundamenten, als Goden, zijn er dan
toch maar gelegd. Andere tempels gingen verder. Zo is de wijsheid ontstaan.
Zo voerde de mensheid zichzelf naar – ja, waarheen voor uw tijd? – naar Jeruzalem. En nu komen wij eindelijk na al dit bedrog, dit onbewuste, uit het
oerstadium vandaan, direct gevolgd hierna voor het prehistorische tijdperk,
komen wij naar het oude Egypte, naar China, Japan. En we zien de wereld,
we voelen die mensheid, we voelen dat bewustzijn, we voelen het ja en nee,
het kunnen en het machteloos staan voor de maatschappij, voor die levens,
voor dat gevoelsleven. En eindelijk hierna – nietwaar? – rijzen wij hoger en
hoger en stijgen wij in gevoel en betreden wij de geboorte van Christus.
Nu kunt ge reeds voelen waarheen we gaan. Dat God, dat de Almoeder
het leven heeft voortgestuwd is dus een goddelijke levenswaarachtige wet,
een levenswaarheid als een menselijk fundament, een zichtbare substantie
die kan denken, die kan voelen, die rechtvaardigheid bezit indien u dat leven
precies beleeft zoals ook die Albron als moeder, als licht, als vader, als moeder, als persoonlijkheid, maar boven alles als baringsproces heeft gekund. Indien wij nu onszelf in die goddelijke harmonie hadden kunnen laten, indien
wij voor onszelf die goddelijke harmonie als bescherming hadden kunnen en
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moeten verstoffelijken, dan was er niets gebeurd. Dan waren we nog ruimtelijk, universeel rein en bewust geweest.
En hier struikelt nu gans deze mensheid over. Waarom – vraagt de massa
zich af – heeft God ons dan niet ineens volkomen afgemaakt? Ziet u, dat
hebben die Bijbelschrijvers gevoeld. De goddelijke waarheid zegt aanstonds
... Bijbelschrijver, gij hebt dat toch niet begrepen, gij had dat toch niet kunnen verwerken. Maar wij weten precies, Gene Zijde weet precies waarvoor gij
die woorden hebt geschreven, wat er in u omging. Want we lopen dagelijks
rond met de Bijbelschrijvers aan Gene Zijde. Er zijn er enkele weer op aarde.
De anderen die eraan hebben gewerkt, die kennen nu de wetten en die vroegen zich vanzelfsprekend af: ‘Hoe ben ik aan die nonsens gekomen? Waarom
heb ik de goddelijke waarheid niet kunnen vastleggen, niet mogen verstoffelijken?’ En dan komt Mozes en dan komen de apostelen en dan komen er
nog meer, dan komen de meesters uit het oude Egypte, die stijgen boven dit
gevoelsleven uit, want zij hebben het leven, zij hebben de ruimte, zij hebben
de dood, zij hebben het vader-, zij hebben het moederschap, zij hebben de
ziel, ze hebben de geest; maar de Bijbelschrijvers hadden niets, niets, niets,
niets! Niets van dit alles, alleen God. Ja, ze hadden later iets van Christus en
ze hebben een fundamentje hier en ze hebben een fundament daar kunnen
leggen. Ze hebben een familie gevolgd, een geschiedenis beleefd die eerst
rechtuit ging en toen linksaf zwaaide en nu beginnen de ónwaarheden. Er is
nog niemand op de wereld, alleen zijn het maar enkele mensen, en ze krijgen
met elkaar ruzie; en hij gaat weg en hij komt met een oud kind, een vrouw,
komt hij terug. Is er in dat gevoelsleven dan geen kleine inspiratie geboren
om te voelen dat we hier met onwaarheden hebben te maken? Die kinderen
– voelt u? – die kinderen, die de mensheid hebben gevolgd, werden geïnspireerd om de mens te gaan zien, om te beleven wat de mens doet en daaruit
het hogere gevoel op te nemen en vast te leggen; dát waren de Bijbelschrijvers.
Als u nu begint, en u weet van alles niets, ook al hebt u de boeken gelezen
... Nu kunt u reeds feiten als waarheden vastleggen en verstoffelijken, want
u weet veel, u hebt de boeken gekregen. Maar neem nu een mens regelrecht
uit de maatschappij, die van al deze dingen niets weet en díé gaat u bezielen
van buiten om, niet direct door het woord, maar van buiten om als gevoel. Er
komt een gevoel in u en dat zegt: de Vader, de Heer is er. Wat moeten deze
kinderen nu vertellen, wat hebben deze kinderen nu te vertellen? En zo zijn
de onwaarheden voor de Bijbelschrijvers begonnen, omdat zij zelf de eerste
sfeer als afstemming, het bewustzijn voor het universum nog niet hadden.
That is all (dat is alles).
En als u dan straks en wanneer u nu aan Gene Zijde uw wandeling gaat
maken – we gaan nu even vanaf de aarde naar Gene Zijde – en u komt daar
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en u hebt dat alles nog: dat heb ik u aangetoond, ik heb u verschillende lezingen gegeven waardoor ik op dat beeld bleef hameren dat gij alles van die
nonsens, die onwaarheden moet loslaten, overboord gooien, want de goddelijke waarheid hebt ge daar in dat leven voor uw geest, voor uw universele ik
te aanvaarden. En dat heet nu: de mens is in de wateren geboren; goddelijke
waarheid. God verdoemt niet; goddelijke waarheid, want de mens verdoemt
zichzelf. De maan is de Moeder van de ruimte en de zon de Vader. Door
dit vader- en moederschap, door deze goddelijke, Albronnelijke splitsingen
kwam het leven tot stand; goddelijke waarheid. Hierdoor zijn de nevelen verdicht en is deze ruimte waarin we leven gevuld. Toen kon het leven beginnen
en betrad de mens door de splitsingen van de maan ... De maan is uit dat Al
ontstaan, de maan kreeg die zelfstandigheid en toen kwam er een afscheiding; door dat nevelenstadium – dus een nieuwe baring zoals de Almoeder
dat heeft gekund en heeft moeten doen om zichzelf te vergeestelijken en te
verstoffelijken – legde zij op dat ogenblik dus al die goddelijke eigenschappen
in zich neer, in dat leven vast. Dus eerst de macrokosmos. De kosmos ging
splitsen – dat heb ik u verklaard, we hebben die reis tezamen gemaakt – toen
begon de maan en de maan verdeelde zich zoals de Almoeder dat voor zichzelf heeft gekund. En nu begint het stadium voor de mens. Het embryonale
leven zuigt zoveel gevoel uit die splitsingen voor de maan in zich op, het
krijgt die afscheiding, het beleeft die afscheiding – het baren dus, moeders,
dat is het baren wat u ook doet, wat u nóg beleven zult – maar daar als embryonale vonk beleeft de mens als vonk in de wateren de eerste zelfstandigheid. Een goddelijke waarachtige wet, die de universiteiten van de aarde zich
nog eigen hebben te maken. Punt. Zo is het leven door de ruimte gegaan.
Vader- en moederschap zijn de essentiële goddelijke fundamentele wetten, waardoor ge kunt evolueren, nietwaar? Door het vader- en moederschap
te zien, de graden voor het moederschap, het nieuwe leven te beleven, het
afdalen, het aangetrokken worden – dat heb ik u verklaard, ik hebt het hier
getekend op een morgen – het losmaken van uzelf, het geven van uzelf, ziet
u? In dat allereerste embryonale stadium is dat goddelijke waarheid. Want
die waarheid leeft nog in u, want ook nu ontvangt de moeder, scheidt zij
af, vermenigvuldigt zich die cel in de moederlijke cel en het nieuwe leven
begint. Dat weet de wetenschap nu. De dokter kan u verklaren dat zo het
leven begint, maar hij weet nog niet dat de reïncarnatie, de wedergeboorte
hierachter leeft. En dat is nu de goddelijke waarheid, die gij als mensheid en
als enkeling vanuit de Universiteit van Christus ontvangt. Dus zo is de mens
eindelijk op aarde gekomen, beleefde zijn oerwoudstadium, het eerste begin.
Ook de aarde is in het embryonale stadium begonnen. Maar ik ga naar een
volgend tijdperk.
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De aarde is reeds gereed en betreedt weer het ogenblik waar wij de eerste
mens zien die zijn kringloop voor de aarde heeft volbracht. Dáár was geen
verdoemdheid, er was geen Bijbel – heb ik u verklaard – er was geen God
en geen Christus, zij waren daar alleen voor zichzelf. Meer was er niet. Er
was nacht, er was licht; de zon ging onder. Dat wisten zij nog niet, dat hebben ze leren kennen. Zij gingen terug – vertelde ik u – en hadden nu te
aanvaarden, nu komt het goddelijk fundament, dat de mens waarachtig dit
universum heeft overwonnen. Een goddelijke waarheid, die de mens nog
niet voelt voor deze tijd, maar de eerste mensen voor de aarde hebben moeten beleven omdat zij tot het goddelijke Al zouden terugkeren, om daar de
God van al het leven te vertegenwoordigen. Als ziel? Neen, nu als goddelijke
persoonlijkheid, als vader en als moeder. Een goddelijke waarheid dus, die
zegt – en dan vallen uw minderwaardigheidscomplexen van u af –: de mens
is universeel diep en heeft het universum, dat oneindig lijkt, door het vaderen het moeder-zijn overwonnen want de mens ging van planeet tot planeet.
Welke geleerde als astronoom, bioloog ... en wat weet de theoloog nu van dit
ruimtelijke gevoelsleven af?
De goddelijke waarheid vertelt u dat de Bijbel dus met kletspraat begint.
De mens is in de wateren geboren.
Toen de Bijbelschrijvers begonnen te denken, hadden zij het gevoelsleven
uit het beleven van Mozes bereikt. Wat Mozes in de astrale wereld onderging,
ondergingen daar die eerste mensen die het verhaal schreven dat daar mensen hadden geleefd, die zeiden: ‘Er bestaat een Heer.’ Die mensen hadden dat
niet, maar ze zouden het krijgen. Maar het gevoelsleven – en dat is ook een
goddelijke waarheid – paste zich aan dit dierlijke, onbewuste stadium voor
de mensheid op aarde aan en hadden de meesters zich voor te buigen.
Langzaamaan betreden we nu de goddelijke waarheid die ontzagwekkend
... die ontzagwékkend en verschrikkelijk is voor de maatschappij indien u
nu de goddelijke waarheid daarvan kent en ondergaat. De mens, die eerste
mensen die hebben de zeven graden als duisternissen ... dat zijn dan de hellen, maar wij kennen daarin geen hellen, wij noemen het hellen omdat de
mensheid weer niet anders weet. Uw woord dood moest reeds lang van de
aarde verbannen worden, want er is geen dood, er is alleen evolutie, voortgang, baring en schepping.
Maar die eerste mensen kwamen in de eerste sfeer, ze bouwden aan de
tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende, waarvan ik
u op de volgende lezingen de wetten zal verklaren opdat gij eindelijk aan
die opbouw en het leggen van die universele fundamenten gaat beginnen.
Dat is dan het geschenk van Christus. Zij komen vrij in de zevende sfeer, zij
komen met de Vierde, de Vijfde, de Zesde, de Zevende Kosmische Graad in
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contact – we hebben die reis gemaakt tezamen – en daar ontwaakt de mens
en kan zeggen: ‘Waar is God, waar is de God van al het leven? Wie heeft
ons geschapen?’ Goddelijke waarheid beleven deze eerste Albewuste mensen
wanneer zij tot zichzelf komen en kunnen vragen, hand in hand met de
moeder naast zich: ‘Waar is nu het sprekende woord? Waar zijn de dingen
die wij hebben geschapen? Wie heeft dit alles opgebouwd, vergeestelijkt en
verstoffelijkt? Want we weten immers dat we astrale persoonlijkheden zijn.
De stoffelijke mens ziet ons niet, kent ons niet. Wij gingen door werelden,
wij hebben mil-, mil-, mil-, miljoenen, biljoenen levens gekend als vader en
moeder en het ging altijd weer bewust. Er was een kracht en een drang in
ons die ons voortstuwde om dit leven maar te aanvaarden. Maar hebt gij de
onbewuste wetten van de aarde nog onder uw hart? We hebben met een vader te doen en een moeder, want ik ben vader, ik ben scheppende geworden
en gij zijt moeder én vader. Ik vertegenwoordig u en gij mij. We hebben aan
moord gedaan. We hebben aan kannibalisme gedaan, we hebben de mensen
vermoord, we hebben het leven van God verkracht.’
En ondanks alles – en dit zal ik nu eens even verbinden met uw eigen tijd,
of ik zal het aanstonds nog even doen – door te moorden ... bedenk dit nu
eens goed, dat hebben zij in het Al, dat hebben wij aan Gene Zijde moeten
aanvaarden en kunnen vaststellen, ook al hebben we duizenden moorden begaan en beleefd, de geboorte gaat verder. Het duurde een tijd, wij sloegen ons
uit die tijd, die goddelijke tijd, die goddelijke waarachtige tijd waarvoor we
op tijd zouden geboren zijn, waardoor wij het nieuwe leven konden ontvangen. Maar doordat we gingen overheersen kwam de geboorte weer later, konden we duizenden eeuwen, duizenden jaren wachten door één moord, want
anderen gingen ons voor, zij waren in harmonie. Zij hadden met schaduwen,
met afbraak, met bezoedeling, met leugen noch bedrog niets te maken, zij
gingen ons rustig voor. Zij wandelden voor de geboorte heel natuurlijk door
ons leven heen en gingen ons voor, kregen moederschap, vaderschap. En wij
... dat hebben wij moeten vaststellen en dat zag de eerste goddelijke mens in
het Al bewust voor zich: al die miljoenen levenswetten voor de ziel, voor de
geest, voor het vader-, voor het moederschap, voor bezieling, voor denken,
voor dienen, voor de wedergeboorte, voor de waarheid, voor de rechtvaardigheid, voor de elementale verdichtingswetten en al de stelsels die zij hadden ondergaan, door de kosmos te overwinnen, van graad tot graad te gaan,
kenden zij zichzelf en elke gedachte, en begrepen zij dat zij elke wet door de
harmonie naar de waarheid hadden gevoerd. En nu zijn het goddelijke mensen en kunnen zich afvragen: ‘Wie zijn wij?’
Ik heb u verleden verbonden met een ogenblik dat zij vroegen: ‘En waar is
God?’ Maar er was geen God; zíj waren de goddelijke afstemming voor deze
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goddelijke ruimte. Vader en moeder, meer niet. Toen de hoogste meester, de
mentor die aanstonds Christus wordt en naar de aarde zal gaan terugkeren
om daar het goddelijke evangelie te brengen, het eerste woord verstoffelijkte
in het Al – eerst geschiedde dat van gevoel tot gevoel, maar Hij wilde dat
verstoffelijken – toen kon Hij zeggen: ‘Ik ben een Godheid.’ Die baring,
die bron waaruit wij zijn ontstaan moet moederlijk zijn bezield; er is niets
anders. We zullen nu trachten en dat beeld heb ik u gegeven ... Ik ging met
u op een morgen vanuit het Al naar de Almoeder terug, zij gingen hoger
en hoger en hoger, zij betraden weer zeven bewustzijnsgraden. Trillend en
bevend? Neen, dat waren zij niet meer. Bewust gingen zij verder. En toen
kwam er in dit gouden goddelijke licht zwakke duisternis. Toen waren zij op
het hoogste punt gekomen van en voor de goddelijke bewustwording en toen
daalden zij af en kwam die duisternis als een goddelijke waarachtigheid tot
hun levens afgestormd en hadden zij te aanvaarden en konden zij beleven: uit
het niets, dat dan toch alles is, is alles geboren en zijn wij tot het Alstadium
teruggekeerd. Maar wat voelt daarvan de mens op aarde? Ver weg van uw
maatschappij, ver weg uit de sferen, uit het menselijke denken. We beleven
hier de goddelijke, menselijke waarachtigheid en dat moeten wij terugvoeren
naar de aarde en voor de maatschappij geschikkelijk maken, opdat het leven
het zal begrijpen.
Wat wilt u van ons? U kunt goddelijke bewustwording krijgen, maar hebt
u er iets aan? En dan komt de Christus naar de aarde, Hij weet dat alleen
Moeder Aarde het hoogste bewustzijn bezit voor deze ruimte. Maar Hij weet
ook dat het overstelpend is op aarde van mensen, omdat de mens zich te
lang op aarde houdt. De mens in uw maatschappij – dit is een goddelijke
waarheid – indien u liegt, indien u bedriegt, indien u het leven mismaakt,
indien u steelt, moordt, en vooral moordt en brandsticht ... De moord houdt
u aan deze aarde gevangen; nu neemt u het leven in van een ander. U zuigt
de levenssappen op van miljoenen andere mensen, want gij blijft hier doordat
gij de levenswetten kraakt en bezoedelt. De moord voert u niet alleen tot
de menselijke rottingsprocessen, tot de ruimtelijke afbraak en vernietiging
van uw geestelijke stelsels, maar gij zuigt u vol van levensaura die een ander
toebehoort. Doe maar aan leugen en bedrog; komen we aanstonds voor de
goddelijke liefde te staan, de sferen van licht, de derde, de vierde, de vijfde, de
zevende sfeer. En wij komen eindelijk te hameren op het goddelijke aanbeeld
in ons en dat slagen zullen zijn waarvan ge rillen en beven zult indien ge die
waarachtigheid kunt aanvaarden. Dat wordt het. Dan slaan we onszelf, onze
persoonlijkheid aan stukken en brokken totdat we daar liggen te kreunen.
Een werkelijk gekreun, een werkelijke diepe smart, een waarlijk gevoelsleven
dat de waarheid wil beleven en vertolken, is meer waard dan al het bezit van
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uw stinkende, afbrekende maatschappij. Eén karaktertrekje – dat zien we
straks wanneer we vanuit de eerste sfeer uit die heilige liefde afdalen naar de
aardse duisternis waarin ge leeft, waarmee ge hebt te maken wanneer ge dat
zelf doet – die levenswet alleen reeds voert ons tot die ruimtelijke ontwaking
of kwakt ons daar in dat stinkend moeras, waarmee we te maken willen hebben en waarvan we deel uitmaken.
Dat krijgt ge allemaal zo cadeau uit de sferen van licht? Nee, dat brengen
wij door de goddelijke waarheid tot ontwaking, tot de ruimtelijke verkenning en dan wordt uw woord wet. Dan wordt uw woord ja en waarachtig
en dan trapt ge uw medemensen niet meer, want dan dient ge. Dan zijt ge
gezegend en gezalfd. Dan staat ge open voor de kern van uw godheid, die
alleen stralen kan en stralen wil.
Ik moet dit vasthouden, want ik ga nog niet in Gethsemane, ik bewandel
het leven nog niet van Christus. Want nu we aanstonds de één, de twee,
de drie lezingen zullen geven, zullen beleven over de goddelijke liefde in de
mens, dan gaan we weer terug naar Gethsemane en dan komen we voor Pilatus te staan en daarna Caiphas, en betreden we hierna eerst Golgotha om
te kijken of we waarachtig zijn. Wat is er in óns?
Ik heb u verleden zo smalend gezegd, zomaar even uit mijn leven geslingerd: ‘Er zijn er die Golgotha bestijgen in een auto’, dat zult ge dan de volgende lezingen wel laten en wellicht voor uw ganse leven, want het gaat om
uw goddelijke kern en die zult gij als mens, als godheid, als vader en moeder
moeten verdienen. Enkele punten die Gene Zijde vanuit de Universiteit van
Christus op de aarde brengen zijn: God verdoemt niet, de mens krijgt een
nieuw leven. De mens, ook al moordt de mens, hij staat stil, hij zal nieuwe
levens ontvangen. Hoe diep is de God in rechtvaardigheid, die dan in u
leeft? Vandaag bent u een zwerver. Ik heb u duizenden taferelen en beelden
getoond, ik heb ze met elkaar verbonden, ik moest van links naar rechts,
van hoog naar laag, van ziel naar geest, naar vader- en moederschap, naar
maatschappij, uw denken en voelen om u die fundamenten te laten zien die
we aanstonds tezamen pakken en dan kan de sfeer van licht, dan kan uw
vaderschap, uw kosmologie zeggen en vragen: wat hebt gij ervan voor uzelf,
voor nu, voor aanstonds en straks achter de kist? Want daar gaat het toch
om? Daar leeft u toch voor?
Waarom bent u hier op aarde? Om God te vertegenwoordigen, niet de
maatschappij, noch kanonnen noch geweren, alleen Christus in de reine persoonlijkheid, die de mens te verdienen heeft. Niet degene die men daar in
Gethsemane heeft geslagen en mismaakt heeft door Hem woorden op Zijn
lippen te leggen: ‘Mijn God, Mijn God, laat dit aan Mij voorbijgaan.’ Die
zwakkeling die kennen wij niet. Want Hij heeft de ruimten van Zijn God195

heid, voor Zijn goddelijke gestalte overwonnen. Dát is de Christus.
Wanneer we straks de liefde betreden, de universele ontwaking voor de
menselijke, de geestelijke, de ruimtelijke, de goddelijke liefde, dan, mijn kinderen, betreden we opnieuw Gethsemane en gaan we naar Pilatus. En dan
stellen we ons neer en dan zal ik u, ik zal uw hart uit uw lichaam trekken. Ik
zal zo spreken dat de God van al het leven, dat de meesters mij zullen bezielen. Ik zal u laten voelen dat ge dagelijks bezig zijt om uw handen te wassen
in onschuld en het leven van God slaat. We zullen die kleine karaktertrekken
doden. We zullen het onware in ons smoren. We zullen de waarachtigheid
aanvaarden, bezielend tot ons trekken. Ik heb u gezegd: wilt ge genezen, wilt
ge de mens overtuigen, tracht dan eerst de waarheid te kunnen beleven.
Waar die werkelijkheid, die bezieling ook vandaan komt, indien ge zelf
waar zijt, krijgt gij de waarheid. Indien dat gevoelsleven en die bewustwording nog niet in u is, dan zult ge moeten kreunen, want ge zult die duisternissen moeten overwinnen, en dat is pijn. Dat is het geslagen zijn voor de
maatschappij – nietwaar? – want dat zijn ziekten, het is krankzinnigheid, het
is psychopathie, het is melaatsheid, kanker en tbc. Dat is ónwaar zijn. God
heeft geen zieke mensen geschapen. God heeft zich nimmer bemoeid, onze
godheid in ons heeft nimmer afbraak gewild. Maar we hebben de organismen gekraakt. Wij hebben onszelf als mens bezoedeld. Wij hebben ons uit
die goddelijke harmonie geslagen. Wij hebben ons uit die goddelijke harmonie als levensruimte en rechtvaardigheid getrapt. Dat is de waarheid.
Gene Zijde vanuit de Universiteit van Christus zegt nog altijd: God is het
welsprekende beeld van de mens en voor de mens. God heeft de mens naar
Zijn beeld geschapen. Maar niet als een organisme, maar als een levensruimte. Het beeld van dit universum en de anderen die voor uw leven tot
ontwaking zullen komen, die gij zelf zult vergeestelijken en verstoffelijken,
dat is het beeld van uw godheid. Laat de mens los, bedenk uzelf vrij van
uzelf. Bevoel uzelf vrij van uw gedachtegang. Vrij komen wij te staan van de
maatschappij, uw handelen en uw denken, want eerst dan is het mogelijk om
de eerste sfeer en die liefde te betreden. Gij wilt allen liefde. Gij wilt warmte
en geluk, maar de Bijbel kan het u niet geven want de Bijbel praat over verdoemdheid en over een God die haat. Voelt u de armoedigheid, het geslagen
zijn door het goddelijke woord? Hoe kan God zichzelf slaan? Wij zijn Goden.
Miljoenen problemen zullen wij ontleden en worden ontleed wanneer wij
die goddelijke waarheid voor ons zien. En dan zegt het eigenlijke leven: de
mens overwint het universum door vader- en moederschap – ik moet dat
telkens weer naar voren brengen – want er is alleen maar vader- en moederschap in de ruimte, door het leven vanzelfsprekend ontvangen. Die twee
wetten: wees moeder en wees vader, in harmonie rechtvaardig. Werk, werk,
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werk ... en dien en versnipper uw gaven niet, want gij zelf zijt een goddelijke
gave als een menselijke gestalte.
Ik heb u gesproken maar dan raak ik u weer even in uw ziel en uw geest:
wilt ge de mensen genezen, wilt ge de mensen genezen, word dan waarheid,
rechtvaardigheid, blijf eeuwigdurend liefde, want de zieke zal gedragen zijn.
Praat geen nonsens. Leer nu eens praten en denken. Leer telkens weer het
goede te zeggen. Ga niet van dat woord af totdat gij de kern als waarheid
beleeft; dat is dan een nieuw fundament voor uw nieuwe, geestelijke bewuste
persoonlijkheid. Nietwaar, dat leert u de maatschappij reeds. Maar dat zeggen u de wetten van de ruimte, dat zeggen de wetten voor de wedergeboorte,
ziet u? Dat de zwaai, die bezieling van de ruimte ... en dan gaat u een nieuw
leven tegemoet. Dat verklaart u Gene Zijde.
Dat zei Christus niet in Gethsemane. Dat heeft Hij ook niet tegen Pilatus
gezegd noch tegen Caiphas, maar dat heeft Hij getoond. Toen men Hem
links en rechts in Zijn gelaat slingerde, toen men Hem sloeg, toen men Hem
bespuwde, toen zei Hij nog niets. Ziet u? Waarom zei Christus niets – heb ik
u eens verteld en verklaard, luister nu goed en dit is dan voor vanmorgen het
laatste woord – omdat indien Hij één scherpe gedachte aan die onbewuste
massa ... en dat is voor u als man en vrouw en kind hetzelfde. Indien een ander kwaadaardig is en wil u overheersen en wil gelijk hebben, zeg dan maar
niets, want die mens trapt zichzelf terug in dat kleine wereldje, dat onbewustzijn. Laat uw heiligheid, uw ruimtelijke voelen en denken niet bezoedelen, ga er niet op in. Indien ge één hard woord of gevoel uitzendt, het gevoel
verstoffelijkt door een hard woord, dan zijt gij uw goddelijk fundamentje
op hetzelfde ogenblik kwijt en zo komt ge niet verder. Christus gaf – en dat
zullen we straks door de andere lezingen beleven – in Gethsemane zichzelf
voor Pilatus en Caiphas, maar op Golgotha gaf Hij álles omdat Hij het stervensproces op goddelijke afstemming onderging. De mens die in harmonie,
in rechtvaardigheid, voor de waarheid wil leven, die mens wordt uiteindelijk
liefde en dat is de orchidee onder uw hart, in uw hart, voor het andere leven,
voor uw moeder-zijn en vader-zijn, en die dan regelrecht door u beiden wordt
neergelegd aan de voeten op Golgotha onder het kruis en Hij vanuit Zijn Al
zal aanvaarden.
Vanmorgen krijgt u geen ruimtelijke kus, maar de kus van het goddelijke
bewuste Kind uit het Al, want daardoor werd ik bezield en aangeraakt ...
Ik dank u.
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De goddelijke liefde voor de mens – deel 1
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen de lezing ‘De
goddelijke liefde voor de mens.’
We hebben de goddelijke rechtvaardigheid beleefd, de goddelijke harmonie en eindelijk gaan we naar de goddelijke liefde. Wat is dat? Hoe kan de
mens zich de goddelijke liefde eigen maken? Wat heeft de Bijbel, wat heeft
de universiteit de mensheid geschonken? Heeft de theoloog, de godgeleerde
iets van de goddelijke liefde? Welke mensen hebben de fundamenten gelegd
voor universeel geluk, het goddelijke één-zijn? Daar gaan we later naartoe en
spreken we over het één-zijn met de ruimten door de Albron, de Alliefde, de
Almoeder geschapen.
U kunt nu wel spreken over een God van liefde, maar – nu moet u niet
schrikken – die is er niet. Heel de wereld zal in opstand komen wanneer u
hoort: er is geen God van liefde. En Hij is er toch. Tenminste die God niet
zoals de Bijbel u dat wil verklaren, zoals de godgeleerde het ontvangt en aan
de mensheid doorgeeft. Die God van liefde is er niet. Nietwaar, de mens
gaat bidden, de mens spreekt; de mens is bezig om zich af te stemmen op de
goddelijke ruimten? Neen, op een mens, de Bijbel heeft een mens geschapen.
En wij hebben geen goddelijk mens, een vader die liefde is, leren kennen,
nergens. U kunt miljoenen werelden beleven, een God van liefde als mens
ziet u niet, is niet te beleven, want die godheid die heeft werkelijk en waarlijk
en waarachtig met het leven te maken.
We waren in de Albron, in de Almoeder, in het Allicht, het Alleven, de
Alpersoonlijkheid, ziel en geest, nietwaar? We hebben die wetten beleefd, we
hebben gezien hoe de Almoeder – nu komt het – aan haar baring is begonnen. En hierna kwam God, de God als vader.
En nu spreekt men: ‘Heeft die God, dat licht, dat leven, die ziel, die geest
waarlijk lief?’ Hier ligt het universele, goddelijke fundament, dat eens door
de universiteiten moet worden aanvaard. Hierin leeft onherroepelijk álles. En
dan komt u vrij van uw Bijbel, vrij van uw dogmatische instellingen, nu is de
God van liefde geestelijke wetenschap, geestelijke realiteit, de waarachtigheid
van leven, ziel en geest. Elk insect vertegenwoordigt nu een God, die door
Zijn harmonische, rechtvaardige scheppingen aan Zijn vergeestelijking en
verstoffelijking is begonnen.
Ik heb u moeten verklaren dat het woord God door de mensen is ontvangen, maar door de meesters voor allesomvattend verstoffelijkt naar de aarde
is gebracht. Men wist niet hoe men de mens zou moeten verklaren wie nu
eigenlijk God is. En zoals gij, zoals Mozes de fundamenten heeft gekregen –
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dat moeten wij aanvaarden – heeft de mens een goddelijk wezen in handen
gekregen, dat ruimtelijk is – dat weet men niet – maar vooral en boven alles
mens wil zijn. Die God van liefde hebben wij niet leren kennen, tenminste
niet achter de kist.
Ik ben juist in die Albron met u afgedaald om de Alziel, het Alleven, de
Algeest, de Alpersoonlijkheid naar voren te brengen opdat ge zult zien hoe
de ruimten zijn ontstaan. We waren op de maan, we hebben het embryonale
leven beleefd, we gingen door al die miljoenen wetten heen tot het uiteindelijke visstadium. En toen ging de mens verder, de ziel, de kern die ontstaan
is en een zelfstandigheid kreeg uit dit universum door de splitsingen van de
Almoeder.
Achter de kist krijgt u dus uiteindelijk een moeder te beleven en verdwijnt
het woord God. Jazeker, wij beleven de scheppende krachten voor het moederschap. Wij gaan beginnen aan de baring en het uitdijen; de verdichtingen,
de verstoffelijking van die wet wordt vaderschap.
Toen kwamen de meesters bijeen met de Christus, met de hoogste Mentor,
de hoogst Bewuste in het goddelijke Al en zeiden: ‘Hoe moeten wij dit alles omvatten? Hoe kunnen wij de mens opvangen door één woord zodat de
mens ontzag krijgt voor dit Al, voor de miljoenen werelden die wij hebben
beleefd en mochten overwinnen?’
Ik heb u voor dat ogenblik geplaatst op die morgen toen de mens het goddelijke Al betrad. Vanzelfsprekend, ze hebben de Vierde, de Vijfde, de Zesde,
de Zevende Kosmische Graad voor zich, ze hebben die graden overleefd, het
ene universum na het andere, door moederschap, vaderschap. Maar vooral
het moederschap verbindt de ziel, de kern Gods, de vonk die op God, op die
Albron afstemming heeft, die uit die Albron is ontstaan, verbindt zich nu zelf
met de ruimten, die altijd weer door het moederschap overwonnen kunnen
worden.
Wij gingen van planeet tot planeet, wij gingen door duisternis en licht en
beleefden rechtvaardigheid, harmonie. En waren we even uit die harmonie,
hadden wij geen waarheid, geen verdichting, verbraken wij die elementale
wetten; dat hebben wij gezien, op die morgen heb ik u het verklaard, zagen
wij de eerste stoornissen en kon de moeder drie, vier, vijf, tien, twaalf kinderen baren. En betekent thans disharmonie ten opzichte van uzelf.
Maar in dat Al, toen de mens het goddelijke Albewustzijn betrad, toen
vroeg hij natuurlijk: ‘Waar is nu de vader, de schepper van dit alles?’ En die
was er niet. Die was er níét.
Zij gingen opnieuw aan de wandel. Ze verklaarden zichzelf de wetten, ze
keken naar links en rechts, omhoog en achter zich en er was geen God, alleen het licht, het leven, ook de geest. Want door de geest – dat hebben zij
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geleerd – is de verstoffelijking begonnen, kwam er zichtbare werking. Maar
waar is nu God, de God van liefde? Want door het goede, door in harmonie
te zijn – wij hebben dat beleefd op de aarde, op de Vierde Kosmische Graad
waren zij vrij van die disharmonische wetten – hebben wij het één-zijn met
die wetten kunnen beleven en daarna mogen aanvaarden en gingen wij verder. Dus: harmonisch te zijn, rechtvaardig te zijn, voert de mens, de cel, de
vonk tot dat leven terug om het goddelijke Albewuste ik te beleven en hierna
te vertegenwoordigen.
Daar, in dat Al, toen de eerste mens het goddelijk bewuste Al betrad,
daar is de Bijbel, daar is het hogere denken voor de aarde, deze mensheid,
ontstaan. De mens wist dat er in die ruimte, in dit universum waarin gij
leeft alleen bewust goed en kwaad leeft. En hierna – dat leren wij aanstonds
– zullen we zien dat de mens waarlijk bewust kwaad, verkeerd denken bezit.
Maar dat bewuste kwaad wordt aanstonds weer onbewustzijn, de mens wéét
het nog niet. Maar ten opzichte van de eerste sfeer – dat heb ik u verklaard –
staat de mens voor zijn gelegde fundamenten en heeft hij te aanvaarden hoe
nu zijn persoonlijkheid is ten opzichte van het Albewuste vader- en moederschap. Dat aanstonds de massa, de mensheid, de universiteit, de godgeleerde
moet aanvaarden dat men niet meer kan spreken over een God die liefde is.
Nee, uiteindelijk is dat alleen harmonie, rechtvaardig zijn en het één-zijn te
beleven met de wetten die Moeder Natuur, de Almoeder bezit, waardoor zij
aan haar verstoffelijking en vergeestelijking kon beginnen. Waar gij nu voor
staat, dat hebt ge te aanvaarden en nu wordt het leven, uw bewustzijn, uw
persoonlijkheid heel duidelijk, maar ten opzichte dan van de eerste sfeer,
want daar leeft de mens in zijn harmonie, in zijn rechtvaardigheid, hierna in
de liefde. Wat is nu liefde?
Wij hebben moeten aanvaarden, vanaf de maan, dat alleen het baren en
scheppen, de mens, de vonk, welke cel ook, ook al leeft gij in het prehistorische tijdperk, een wet, een levenswet vertegenwoordigt. De dominee, de
godgeleerde spreekt over: ‘En de Vader zal u alles vergeven ...’ Wij hebben
op dat ogenblik – heb ik u verklaard – bij het begin van de scheppingen in
embryonale toestand, dat wij op dat ogenblik als mens alles hebben gekregen, álles. En even terug – dat hebben de apostelen moeten aanvaarden, dat
heeft de Christus moeten aanvaarden, dat heeft elk insect te beleven en zich
daarvoor te buigen – even terug en wij staan voor de Alziel, het Alleven, de
Algeest, de Alpersoonlijkheid, de Alrechtvaardigheid en de Alharmonie. Dat
nu alles bijeen is een persoonlijkheid, maar wordt moederschap. Moederschap, de Almoeder. God die men op aarde heeft leren kennen is in strijd,
voor de mens, met de werkelijkheid; en dat wil alleen maar betekenen dat
de mens zichzelf, de ruimte en de Albron als moeder nog niet kent. En hier
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draait nu alles om, hierin beleven wij de sferen van licht, hierin beleven wij
maatschappij, universiteit, hierin struikelt en valt alles dat geen rechtvaardigheid, geen harmonie bezit. Ziet u? Nu kunt u de Bijbel ontleden, elke godgeleerde, wijsheid bestaat er niet meer, er is geen God van liefde, er is alleen een
Moeder die levenswetten heeft opgebouwd, een Albron die barend is, waarna
het scheppende gevoelsleven naar voren trad, ziet u? En dat werd een mens,
dat werd een man.
Toen de eerste mens het goddelijke Al betrad en zijn denken en voelen ging
beleven, hij ging zien dat er alleen leven aanwezig was als licht – ziet u? – als
licht. Er was stilte, jazeker. Wanneer u in harmonie bent en de rechtvaardigheid beleeft dan gaat u naar die harmonie en dat noemt men liefde. Dat is
het één-zijn met het leven, met de bron waartoe gij behoort. En kon de mens
vragen: ‘Waar is nu God? Waar is God als vader?’ want zij hadden de levenswetten aanvaard, zij hebben zich die wetten als ruimten eigen gemaakt, ze
hebben niets anders dan zichzelf. Uit die bron zijn zij ontstaan. Ze zijn geboren uit de geest, ziet u, toen was er nog geen stof, uit die geestelijke Albron.
De splitsingen, door het universum geboren, kregen zelfstandigheid toen de
macrokosmos aan vader- en moederschap begon.
Moeilijk? Dat zijn de fundamenten voor de Bijbel, voor de universiteiten,
voor gans deze mensheid, wil die massa het koninkrijk, ruimtelijk bewustzijn
betreden en is de mens de prins, de koningin, een koning voor de ruimte.
Daarom noemden de meesters dit het Koninkrijk Gods. Door het ruimtelijke ik. Dit universum moet zich in de mens openbaren.
En straks wanneer we dat Al verlaten, de eerste sfeer hebben gezien en
even mochten aftasten, vragen wij: ‘Wat hebben wij nu ten opzichte van de
goddelijke liefde in onszelf? Wat doen wij? Wat willen wij?’ Waar het mij om
gaat – en dat is voor elk mens, voor elk dier, voor elke levenswet als graad – is
het ogenblik dat die mensen het Al hadden te aanvaarden en verder konden
gaan, dieper en hoger; er waren zeven graden te zien, hoger en hoger, ijler en
ijler, in het goddelijke Al, en toen kwamen zij terug in de duisternis van voor
de schepping. En opnieuw gaan zij die reis, die universele, die goddelijke
reis aanvaarden en beleven. Zij gaan door die Albron, want achter dit leven
is nóg de Almoeder aanwezig als ziel, als geest, als persoonlijkheid. In dat
niets, in die duisternis is álles. En dat alles waren ze zelf. Ze voelden het: het
is – waardoor het woordenboek is ontstaan – harmonie, rechtvaardigheid,
welwillendheid, hartelijkheid. Al die hogere gedachten die u naar die harmonie voeren, hebben zij zich eigen kunnen maken.
Even verkeerd buiten de wet om te denken, voert hen naar de duisternis,
voert hen naar het onbewuste, het slaan, het trappen, de melaatsheid, de
ziekten – ja, later, kanker en tbc – ziekten en narigheid, een ontzagwekkende
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ellende, die zij zelf hebben geschapen; krankzinnigheid, psychopathie. God
slaat de mens door de moeder het kind af te nemen dat zij met liefde wil
baren en wil bezitten? Hoe kan een God van liefde dat goedvinden? Hoe
kan een God van liefde de mens mismaken door de krankzinnigheid, de
epilepsie, lepra, melaatsheid, gaat u maar verder, al die ellendige zaken die
de mensheid kent en bezit? Hoe kan een God van liefde goedvinden dat de
ene mens alles heeft en de andere niets? Dat leren wij nu kennen. Hoe kan
een God de ene kerk bevoordelen en het andere ikje, een sekte, een sekte die
ook naar die Albron terug wil, vernietigen en tot gruis stampen? Hoe kan
een God ...? U kunt nu duizenden jaren door blijven vragen stellen. U kunt
telkens weer nieuwe wetten opbouwen, ze ontleden, en dan ziet u alleen
maar een God van wraak en haat die wij dan toch niet hebben leren kennen.
We hebben hem nergens gezien, want die is er niet. Die God, als mens gezien
door de Bijbel, bestaat niet.
Nu kunt gij vanuit het Al terugkeren. Dat doen wij dan ook, wij maken
die reis terug. Wij gaan weer over de maan, door het planetenstelsel, naar de
aarde en plaatsen ons in de eerste sfeer, waar alles harmonie is. U wilt naar die
eerste sfeer. U moet daarheen want straks vertegenwoordigt gij uw geestelijke
persoonlijkheid ten opzichte van uw Albron, uw Algeest, uw Alpersoonlijkheid. Want, wij zeiden en kunnen u dat verklaren en hebt gij te aanvaarden:
de mens is een godheid. Maar hoe is de God in u? Hoe is de goddelijke
liefde ten opzichte van uw maatschappij in u tot de ontwaking gekomen?
Welke verschijnselen hebt gij voor elke gedachte, iedere karaktertrek, voor
uw maatschappelijk leven, uw vaderschap, uw moederschap, uw taak? Ziet
u, we kunnen nu reeds vragen stellen. Wat blijft er van ons over? Wat heb ik
van René? Wat heb ik van Frederik? Wat heb ik van Erica? Wat heb ik van
Hans? Voelt gij thans reeds dat ge zelf aan die maskers moet beginnen om ze
voor uw, dit universele-ik-zijn af te rukken? We kunnen aanstonds beginnen
om ze één voor één af te rukken, want een God die als mens moet leven, die
is er niet. Want we zullen zien dat de mens de God, de stoffelijke God is; en
hebben wij, heeft iedereen achter de kist te aanvaarden. En dat is heel iets
anders dan de universiteiten u geven, de Bijbel u verklaart. Die theologie, die
heeft nu geen betekenis meer want elke gedachte wordt de weg van Socrates.
Het is het fundament dat wij, dat gij, dat een ander in het oude Egypte heeft
kunnen leggen, waardoor we leven en dood konden aanvaarden, dat is het.
Het geluk voor de mens, om altijd maar weer het ruimtelijke-ik te kunnen
aanschouwen, te kunnen beleven, te mogen aanvaarden, het één-zijn met
de uiteindelijke graad, die u dan naar die universele, ruimtelijke, goddelijke
liefde voert. Het is het opnemen van die wet, van u, voor u, door u, naar het
volgende stadium, en dan staat de mens voor een nieuwe graad.
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Ik heb u dat allemaal geleerd, ik heb u dat allemaal moeten verklaren.
Maar wat hebt gij er nu van gemaakt? Wat heeft de maatschappij, wat heeft
de mensheid, wat heeft de Bijbel, wat heeft de kerk nu van de goddelijke levenswet? Niets, niets, niets, niets. Ja, wanneer de kerk spreekt – moet u maar
luisteren – dan spreekt de dominee, de geestelijke naast en langs de eigenlijke
stellingen, de fundamenten die door de Almoeder werden gelegd, want men
ziet altijd de God als mens. Een God die liefde heeft, jazeker, voor de mens.
U bidt maar, u buigt zich maar en u hebt met goedmaken, met nieuwe fundamenten leggen, met nieuwe levens te aanvaarden, de wedergeboorte niets
te maken; u biecht maar en u bent van alles af. En dát zoudt ge wel willen.
Wij hebben onze hoofden moeten buigen. Toen ik een einde aan mijn
leven maakte en de grond in ging, stond ik ernaast en zat tegelijk aan mijn
kist vast. Want mijn lijk zei: ‘Tot hier en niet verder.’ Neen, het leven zei: ‘Ik
gaf u zestig, zevenenzestig, achtenzestig jaar, twee dagen en zoveel minuten
en die tijd hebt gij te beleven, want dat diende voor uw vaderschap, of gij zult
het moederschap niet kunnen aanvaarden.’ Dat wil zeggen: ik vermoordde,
ik sloeg ... ik vermoordde mijzelf, ik sloeg mij uit die goddelijke harmonie,
die goddelijke rechtvaardigheid en ik kon geen harmonie meer aanvaarden
noch beleven. Ik beleefde en schiep disharmonie, afbraak, vernietiging voor
mezelf. Maar een God die mij strafte die was er niet. Ik strafte mezelf.
Ik heb u gevraagd: steel en gij besteelt uzelf. Breek af en gij breekt uw
goddelijke harmonie, uw rechtvaardigheid, uw één-zijn en hierna uw goddelijke liefde kapot; volkomen verguist, volkomen breekt ge uzelf los van die
goddelijke fundamenten die wij op de maan in het embryonale stadium en
daarachter mochten zien en leren kennen.
Maar waar het om gaat is, dat de mens die terugkeerde vanuit het Al en
aan de meesters in de zevende sfeer, voor de aarde kon vertellen ... Hoe hebt
gij uzelf daar gezien? En nu kwam het stoffelijke woord over hun lippen – zij
waren op aarde geweest, zij konden zich uiten, zij konden zichzelf ontleden
– en ging het woord rond om de mens. Het woord van de Goddelijk Bewuste ging de ruimte in, het kreeg zelfstandigheid en verstoffelijking voor
de aarde en toen werd de wet als het woord. En eerst nu – heb ik u verklaard
en vertelt u ‘De Volkeren der Aarde’ – konden de meesters aan de opbouw
van deze mensheid beginnen. Ik gaf u een lezing waardoor de meesters de
mens hebben vastgelegd aan het wonder: sla niet, vermoord de mens niet,
doe goed, draag, dien, of gij verdoemt u. En de mens zelf heeft er later vuur
bij gemaakt. Maar nu moet dit weg. De meesters weten dat zij de mens naar
de duisternis hebben gebracht, want de mens leefde in die disharmonie, maar
hij zal de mens straks weer kunnen opvangen om hem terug te voeren naar
het stadium waarin de Christus en Zijn miljoenen waren gekomen.
203

‘In dit Al zijn wij alleen’, waren de eerste woorden die de meesters konden verstoffelijken voor de zevende sfeer. Vanzelfsprekend ging de mens, de
meester uit de zevende sfeer vragen stellen over de Vierde, de Vijfde en de
Zesde Kosmische Graad. En toen kwamen de geestelijke stelsels tot de openbaring. De mens ging de goddelijke wetten verstoffelijken, ze waren te ontleden, want de meesters konden zeggen: ‘Wij zijn en wij blijven harmonisch.
En door de harmonie om te aanvaarden zoals de Almoeder de wet geschapen
heeft, gaan wij rustig aan, buiten alles om, verder, hoger, en krijgen wij een
nieuw bewustzijn.’
Vergeet niet dat deze mensen alleen het prehistorische tijdperk – heb ik
u verklaard – mochten leren kennen en moesten aanvaarden zonder God,
zonder Christus, zonder Bijbel, zonder kunst, zonder muziek. Niets hadden deze kinderen om zich gelukkig te voelen, ze hadden alleen het leven.
Van een God die liefde is, was er geen sprake. Ik heb u de verklaring, de
ontleding gegeven, welke tijd het moeilijkste is voor de mens. Die tijd daar
in dat prehistorische tijdperk. De miljoenen die geen licht, geen geluk, geen
stoffelijk geluk hebben gekend, hebben slechts één weg kunnen bewandelen
en dat was voor zichzelf. Zij hebben het vader- en het moederschap gekregen
en door het vader- en het moederschap gingen zij verder, kwamen aan Gene
Zijde, maakten zich vrij uit die onbewuste wereld. Zij gingen terug naar
de maan – ik heb u die morgen die reis laten beleven – zij gingen vanaf de
aarde, dieper, dieper, tot de macrokosmos, kwamen bij het visstadium, gingen dieper en verder weg, beleefden het embryonale stadium en toen konden
ze zeggen: ‘Kijk, nu lost alles op, de ruimte gaat zich aanstonds splitsen en
wanneer dat is gebeurd – geloof ik, voel ik – kunnen wij nog dieper terug.’
Dieper en dieper gaan, betekende nu: hoger denken en voelen, regelrecht
naar die Alziel, die Algeest, die Alpersoonlijkheid als vader en als moeder.
En zij kwamen daar, en in die stilte begonnen zij die vragen te stellen. Ik heb
u de wet laten beleven waardoor het hoogste bewustzijn tot het stoffelijke
denken en voelen kwam. En dan hierna het goeddoen, het bewerken van de
stoffelijke mens op aarde, het losmaken van die wetten, de zelfstandigheid
voor de mens, het vrijkomen voor de ruimte waartoe gij behoort en het betreden van de geestelijke, astrale, nog onbewuste wereld. Ze hadden nog nooit
gebeden, een gebed kenden zij niet. Ziet u? Er was geen kerk, er was geen
wijsheid, geen universiteit, geen dominee, geen Bijbel, niets, niets, niets was
er voor deze mensen. En zij leefden als gij, ze hadden het leven, ze hadden
het denken en het voelen. Ze gingen door vader- en moederschap, en meer,
meer, meer is er ook niet.
U denkt, u gaat voelen: wat wordt het moeilijk? En toch, het leven is heel
eenvoudig wanneer ge het leven begrijpt, wanneer ge uzelf naar die recht204

vaardigheid, naar die harmonie voert, want dat hebben de eerste mensen
die hun kringloop der aarde hadden volbracht, moeten aanvaarden. Langzaamaan voerden wij onszelf hoger en hoger en betraden wij de eerste sfeer.
Zeker, verder, terug, hoger ... De tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de
zesde – ik zei u – de zevende sfeer als licht, als ruimte, als gevoel – begrijpt
u? – als geest, als kern van die godheid kwam tot stand. En nog konden zij
verder, er was geen halt. Dus de zevende sfeer bezit het goddelijke Al niet, het
goddelijke bewustzijn niet. Zij kwamen tot de mentale gebieden, zij werden
weer embryonaal.
Intussen – ik heb u die morgen de kosmos uitgetekend – intussen had de
maan, de zon, de sterren en planeten hun uitdijingswetten verstoffelijkt en
was de Vierde Kosmische Graad tot stand gekomen. Daar begon men eerst
universeel, macrokosmisch te denken. Ze stelden voor zichzelf vast dat ze
daar in een dierlijk onbewustzijn hun levens hadden volbracht en daarna
stoffelijk werden, stoffelijk gingen denken, in harmonie met het lichaam, met
het leven daar op aarde, en hierna geestelijk en toen ruimtelijk. En nu, vanaf
de Vierde Kosmische Graad gaan zij goddelijk ruimtelijk denken en voelen
én handelen. Het leven wordt mooi, het leven wordt machtig, maar het leven
is heilige ernst. Het leven is waarachtig en bewust indien de mens de harmonie, de rechtvaardigheid, het ruimtelijke één-zijn voor vader- en moederschap ondergaat, dan gebeurt er niets, dat hebben zij kunnen aanvaarden.
Het is de hoogste Mentor, die vanuit de Zevende Kosmische Graad, het
bewuste goddelijke Al naar de zevende sfeer terugkeert en zich vertoont met
de Zijnen en kan zeggen: wij zijn Goden.
Dat gebeuren ligt bil-, bil-, miljoenen jaren terug, maar is in harmonie
en tot verdichting, tot het woord, tot de wijsheid te voeren voor het huidige
stadium waartoe gij behoort. Ik moet die reis even gaan maken, ik moet even
het goddelijke Al weer aftasten, we moeten fundamenten leggen, we moeten
terug naar die Almoeder, die Alvader, die Algeest waaruit elke cel stoffelijke
werking kreeg, maar voor zichzelf als de goddelijke, Albronnelijke persoonlijkheid aan de vergeestelijking moest beginnen, voelt u? U gaat reeds voelen
wat er aanstonds zal geschieden wanneer wij bewust de aarde, onze taak, ons
denken, ons voelen, ons handelen voor de mensheid, voor Moeder Aarde,
voor uw godheid gaan beleven. Nu reeds voelen we de angst, nu reeds gaan
we het leed, nu reeds gaan we de smarten zien die wij voor onszelf hebben
verstoffelijkt.
Daarvoor zei Christus: ‘En nu naar de aarde terug om de eerste fundamenten te leggen. De eerste fundamenten hebben wij te leggen om die massa, die
wilde, onbewuste massa te kunnen opvangen en voor dit alles te plaatsen.’
En toen heeft men het woord God beleefd. U kunt nu zeggen: het leven.
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Maar waarom noemt men altijd God, God, God? Dan ziet men de Bijbel,
dan ziet men de God die tot Mozes spreekt. En ‘De Volkeren der Aarde’ –
gij kunt dat aanvaarden – het boek vóór en dóór Christus geschreven, zegt
u: Mozes leefde achter de kist. En daar kwam een meester en zei: ‘Ik ben
één met de godheid ín u. Jazeker. Ik kan u een nieuw leven schenken.’ De
mens, de meester ís goddelijk bewust, hij heeft de ruimten overwonnen, hij
was vrij van kerk. Er was nog geen Bijbel, geen universiteit. Niets behoeft de
mens – dat zult ge aanstonds moeten aanvaarden en kunnen beleven – niets
behoeft de mens van deze maatschappij in zich op te nemen want het leven
is nu alles.
Maar de eerste mens in de zevende sfeer, die meesters die stelden vragen
als kinderen van de aarde: ‘Hebt gij daar dan geen zichtbare werking als een
mens zoals we zelf zijn, ontmoet?’
‘Neen.’
‘Maar hoe is de Almoeder dan, de Albron? We zijn geest, we waren op
aarde, we hebben die miljoenen levenswetten opgebouwd en overwonnen,
hoe is dan de Almoeder?’
En dan zei de eerste Mentor tot de meesters uit de zevende sfeer: ‘Zie,
waarin leeft gij hier? Deze sfeer, deze hemel, deze ruimte is harmonie, is
rechtvaardigheid, is licht, is geest, want ge zijt geest. Gij zijt de ijle kracht
die de stof beïnvloedt en voortstuwt, die de stoffelijke wetten heeft verdicht,
door de elementale energie heeft kunnen opbouwen en uiteindelijk daarvan
de ruimte heeft kunnen beleven. Dat zijt gij ... En waart ge altijd in harmonie? – dat hebt u beleefd, dat hebt u moeten aanvaarden –, kon ge verdergaan
en kreeg u een nieuw leven, een nieuwe geboorte? Ge weet nu dat alleen het
moederschap het álles is waardoor gij dit ruimtelijk bewustzijn in u kon
opnemen. Dit universele goddelijke één-zijn voert u nu naar de mentale gebieden, naar de Vierde Kosmische Graad. Er is daarin geen mens te zien
vóór ons. Toen wij kwamen in dat goddelijke bewuste ik, konden we kijken
mijlen, mijlen, miljoenen jaren ver; er was géén mens. De God dus die wij
op de aarde hebben te verstoffelijken, dat is eigenlijk alleen maar: het leven.
Het leven.’
Wanneer we straks even de universiteiten van u beklauteren, bestijgen en
we staan voor uw godgeleerde dan heeft dat leven te vertellen dat hij het niet
weet. De mens als geleerde weet niet wat het leven is, de mens kent de ziel
niet, de geest niet, de goddelijke, de Albronnelijke persoonlijkheid niet. Van
een Almoeder die álles is, weet men nog niets.
En nu, op dat ogenblik kregen de meesters – heb ik u verklaard – contact
met de zesde, de vijfde, de vierde, de derde, de tweede, de eerste sfeer en
begon men het aardse gevoelsleven af te tasten. De God van liefde, die moes206

ten zij ... de bron die alleen harmonie en rechtvaardigheid is, die moesten
zij loslaten, want die onbewuste mens zou die Alvertegenwoordigheid niet
kunnen begrijpen noch kunnen omvatten. De moeilijkheid nu om de God,
de ruimte, dit ontzag, deze rechtvaardigheid te omvatten in één woord zou
toch moeten gebeuren. De moeilijkheid ook weer om die onbewuste massa
een kern te geven, zodat de mens zich vastgeklampt voelt aan het ruimtelijke
ik, het één-zijn zou kunnen beleven met het hierna achter de kist, met duizenden levenswetten en levensgraden meer, maar vrij zou zijn van de Albron
die liefde is.
De meesters sloten zich af en begonnen met de ruimtelijke meditatie. Het
was zeer zeker niet zo eenvoudig om die wilde, onbewuste massa tot een Albronnelijk voelen en denken te voeren. Hoe moeten wij dat doen – dat heb ik
u verklaard en is nu het boek ‘De Volkeren der Aarde’ – hoe kunnen wij die
vaders en die moeders begrijpen? Hoe kunnen wij dat instinct dat nog op het
oerwoud afstemming heeft, bereiken en optrekken buiten de eigenlijke kern
om? Want wanneer wij moeten hen zeggen, en zij zien ons: ‘Wij zijn Goden,
ik ben een godheid, ik heb afstemming op de Almoeder, de Albron, het Alleven, de Alziel, de Algeest’, dan worden wij nimmer aanvaard.
‘De Volkeren der Aarde’, het boek dat voor deze mensheid als het eerste
boek, het eerste levenswerk voor de nieuwe Bijbel werd geschreven, is nu
woordelijk en volkomen het goddelijke fundament voor de Christus in de
mens, voor de goddelijke rechtvaardigheid, de harmonie en uiteindelijk de
liefde.
Toen begonnen de meesters fundamenten te leggen voor die onbewuste
massa om zichzelf te laten zien als een godheid. En toen ontstond er het eerste woord, de eerste ruimtelijke gedachte kreeg verstoffelijking, en werd het
eerste fundament gelegd voor het Huis Israël. De fundamenten voor Jakob,
Isaak, Abraham, Mozes en daarna de profeten, die voor het hoogste, het
goddelijke Al, de Christus de fundamenten voor Jeruzalem zouden leggen.
En zie: de mens op aarde krijgt plotseling hoger denken en voelen. Mozes
is toch degene geweest die, ten opzichte van het hiernamaals, de eerste, de
tweede en al die miljoenen andere sferen, het eerste goddelijke ruimtelijke
fundament als karaktertrek heeft gelegd. Als karaktertrek. We verliezen onszelf nu in miljoenen levenswetten, en toch, er is in de allereerste graad, in
dit morgengloren voor de ontwaking, een fundament te zien die regelrecht
vanuit het goddelijke Al toch verstoffelijkt werd, en heet: gij zult niet doden,
gij zult niet stelen, gij zult uw naasten niet bedriegen. Maar vooral: gij zult
niet doden. Want de meesters hebben gezien dat zij door hun doden, door
hun kannibalisme hun levenswet voor de geboorte en het moederschap hebben verduisterd.
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Wanneer we nu vanuit dat hiernamaals hoger en hoger gaan en direct de
goddelijke liefde als rechtvaardigheid willen beleven en naar de aarde willen
voeren, dan voelt u zeker, blijft er van al dit stoffelijke, geestelijke, kerkelijke
denken niets meer over, en toch weer alles. Want wanneer de geest nu als
dominee en godgeleerde spreekt – u voelt reeds, ik laat dit Al nu los en ik ga
kijken hoe wij mensen zijn en voelen, hoe wij de wetten beleven – dan kan
de dominee, de geestelijke toch verklaren: ‘Heb lief alles wat leeft.’ Máár,
waarom voert gij de mens toch tot de dood, tot de vernietiging, tot de marteling? Waarom kunt gij goedvinden dat een kind van een volk de andere
mens, het andere leven van God kan en mag vernietigen omdat gij een vaderland vertegenwoordigt? Wie hebt gij, hoe is uw God? Is dat een stad, is dat
een massa, is dat de mensheid, is dit de ruimte, is dit alleen maar de planeet
aarde? Neen, de godheid nu van al die dogmatische instellingen is niet dieper
dan de persoonlijkheid die nu spreekt. Alles valt thans omver ten opzichte
van de Almoeder, die waarlijk liefde is, en die liefde die komt naar voren.
Die liefde draagt een machtig, zuiver, universeel gewaad, geschapen door
planeten, sterren en vonken. Nevelvlekken maken deel uit van dit gewaad.
De geboorte voor de mens, het vader- en moederschap bezit alles. Het is een
gewaad dat uiteindelijk niet anders dan wijsheid en uitstraling vertegenwoordigt en u regelrecht opneemt in de harmonie voor al die hogere, geestelijke en
stoffelijke scheppingen die gij na ‘de kist’ hebt te aanvaarden.
Ja, gij kunt nu wel zeggen: ‘De meesters schrijven boeken en vertellen hoe
God ín u is’, maar gij zult uzelf tot die harmonie, tot die rechtvaardigheid –
heb ik u verleden verteld – moeten sturen en stuwen, wilt gij de geestelijke
bron als moeder, als liefde kunnen en willen beleven. Wanneer nu die dominee, die pastoor, die godgeleerde zegt: ‘Heb lief alles wat leeft’, maar waarom,
waarom legt gij daarnaast dan weer die valse, afbrekende fundamenten die
toch niets hebben te betekenen? Haal nu uit uw Bijbel het goddelijke gezag,
maar weet: God heeft nooit als mens gesproken en ís geen mens! God, de
Almoeder wordt vertegenwoordigd door de stoffelijke levenswet moeder- en
vaderschap – heb ik u moeten verklaren – want wij hebben die wetten te
aanvaarden.
Ik heb u daar zo door die macrokosmos moeten voeren om alleen nu God
als liefde te zien; Die rechtvaardig is, harmonisch, en hierna het één-zijn aan
Zijn cel, Zijn vonk geeft.
Wij hebben stilgestaan op dat ogenblik voor ons eerste leven, de eerste
dood, maar het terugkeren naar het tweede stadium in dat cellenleven, opdat
wij de volgende reïncarnaties zouden kunnen zien.
Maar nu, welke wijsheid hebt ge thans voor uw maatschappij ten opzichte
van Mozes, ten opzichte van het hiernamaals, ten opzichte van Christus en
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God? Ik heb u de aparte lezingen moeten geven over en door Christus, over
God, over de bron die alles is en dan de Bijbel. Daarom schreven wij hierna
in de allereerste plaats het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’, om u door die
duisternis te voeren, dat geen hellen zijn – mochten wij u vertellen – slechts
onbewuste werelden, die ook door de mens in het prehistorische tijdperk
werden aanvaard. Alleen leven, er is alleen leven achter de kist, bewust en
onbewust denken. De mens gaat door duistere, onbewuste ruimten naar
lichtende gestalten, die hij hierna dan zelf is.
En nu vragen wij ons af ten opzichte van de eerste sfeer: Mozes wat hebt
gij op de aarde gebracht? Godgeleerde, wat hebt gij ten opzichte van de eerste sfeer, die goddelijke rechtvaardigheid, die harmonie, ten opzichte van de
tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende sfeer? Niets!
Alleen dan wanneer ge de wet zélf beleeft, indien gij die geestelijke gedachten
en die gevoelens verstoffelijkt en hierna vergeestelijkt en opstuurt en afstemt
op die sferen, dan gaat het leven vanzelf ruimtelijk verkennen. Dat wil zeggen: dan wordt er in u iets geboren, dan komt er iets als gevoel tot ontwaking
en dat stemt u af op uw koninklijk paleis, het prinselijke gevoelsleven, het
Koninkrijk Gods voor elke gedachte. Ik heb u verklaard dat de gedachten, de
gevoelens van de mens zichzelf moeten verruimen door de stuwing.
En nu kunt u bidden, en nu kunt u smeken om kracht, om ruimte, om
geluk, u kunt God smeken om u te doen vrijwaren voor ziekten, pest, cholera
en alles, wij hebben nu te aanvaarden dat wij, wanneer wij even terugblikken, onze reïncarnatie voor ons staat en staan we bovenop die afbraak, die
bewuste afbraak waar wij aan de duisternis voor ons leven zijn begonnen. En
dat is nu het oerwoud, en dat is nu het prehistorische tijdperk? Neen, voor
het huidige stadium bezitten we heel andere aspecten. Ofschoon de mens
terug kan blikken in dat prehistorische tijdperk en zich nu kan vastklampen
aan die mensen, heeft deze mens de Bijbel, de kerk, de kunst, de muziek,
heeft deze mens stoffelijk, maatschappelijk bewustzijn gekregen ten opzichte
van daar.
Maar zíj leven nu in de sferen van licht op de hogere werelden, de kosmische wetten en graden waarvan zij thans het Al vertegenwoordigen. Dát te
zien, dát te beleven voor de mens op aarde, voor de sferen van licht, stellen
wij de vragen: hoe ben ik er gekomen? Wat moet ik doen om dat licht, om
die sfeer, die harmonie, die rechtvaardigheid te krijgen, te bezitten? Wat is
mijn huis? Waarvoor leef ik nu eigenlijk? Wat is het leven? De God, de goddelijke liefde voor de mens ligt en leeft nu in de mens en heeft de mens tot
de ontwaking te brengen, die heeft de mens te bezielen, die heeft de mens
bewustzijn te geven. Een handeling, een daad moet nu in harmonie zijn met
die schepping, met die Almoeder, die Albron, die Alvader, die Alziel, die Al209

geest, die elementale verstoffelijking van een daad en voor een gevoelsgraad,
waardoor gij de nieuwe fundamenten ziet en beleven kunt.
Kijk thans op aarde, vergelijk uw maatschappij ten opzichte van de boeken, van die miljoenen wetten en vraag uzelf af: wat heb ik van harmonie,
wat heb ik voor de rechtvaardigheid, wat heb ik voor het vader- en moederschap, voor mezelf, voor mijn ruimten gedaan en gekund?
Maar, het houvast staat thans naast u, ook al heeft de meester uit die bewuste sferen aan Mozes eigenlijk onbewust bedrog geschonken. Hij stond
daar als een godheid naast deze kern, de ziel die zich afvroeg: ‘Wat kan ik
aan mijn moeder geven? Waarom weten mijn vader en moeder niet dat ik
leef? Ik moet de nieuwe geboorte beleven, ik moet een stoffelijk organisme
ontvangen ...’
De mens die naast hem kwam en vanuit zijn ruimte zei: ‘Ik hoor u, ik hoor
uw roepen, ik hoor uw smeken. Ik ben in staat om u die geboorte te schenken.’ En gij hebt dat allemaal gelezen.
Wanneer u hier op aarde duizenden boeken leest – nu komt het – en gij de
goddelijke liefde als leven, als persoonlijkheid, als ziel, als geest – ik behoef
dat niet telkens te herhalen, maar anders begrijpt gij dat niet eens – wilt beleven en ontvangen, wilt verstoffelijken, dan moet gij die elementale wet als geboorte harmonisch beleven en nu verstoffelijken. Dat gaat allemaal vanzelf.
Maar nu komt de geboorte en nu staat u voor uw goddelijke bewuste ik. Kijk
nú terug naar het oerwoud. U ziet het, u voelt het, u hoort het reeds, miljoenen levenswetten stormen er thans op ons af en er is er slechts één te beleven.
Miljoenen levenswetten behoren ons toe, maar welke hebben wij nu tot
bewustzijn gebracht? Hebben wij ons karakter afgestemd? Is ons één-zijn
gereed met die eerste sfeer, die eerste sfeer waarin we waren?
Door Gethsemane naar Pilatus, naar Caiphas – nietwaar, vergeet u die
tijd niet – regelrecht naar Golgotha, daar werden wij gekruisigd, namen afscheid van Jeruzalem en betraden uiteindelijk de eerste sfeer. Maar hadden
miljoenen mensenkinderen van ons, vaders en moeders in die tijd verloren,
want zij hadden die afstemming nog niet bereikt. Ze schreeuwden: ‘Laat me
niet alleen.’
Miljoenen levenswetten kan ik u thans verklaren, want gij zijt vader en
moeder, zuster en broeder. Ge denkt moeder te zijn, ge wilt uw kinderen eeuwigdurend beleven en bezitten. Ja natuurlijk, achter de kist wilt ge weer dat
ruimtelijke één-zijn genieten als moeder, maar uw kind doodt, gijzelf brak af.
Zijt ge waarlijk voortstuwend, bezielend, gevend, geestelijk dienend, waarachtig, rechtvaardig? Wat blijft er nu van ons menselijke ik over? Want in de
eerste sfeer – daarom waren die opbouwende lezingen – daarin leeft de mens
en is één in alles. En één in alles zijn, wil verklaren: voor die ruimten, ziet
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u, en voor de Almoeder als liefde het leven te vertegenwoordigen als licht.
Ik ben hier als geest, mijn denken en voelen is met dier, plant, licht, nacht,
duisternis in harmonie. Wanneer de mens spreekt dan sta ik voor de mens
als de rechtvaardige vonk, die bezielend is en gereed is om die harmonie als
liefde te schenken. Wij kunnen niet verkeerd denken, wij kunnen niet afdalen in stoffelijke afbraak want dan vernietigen wij weer onszelf. We hebben
moeizaam die ruimte opgebouwd, we hebben fundament na fundament gelegd door de daden, door te denken, door te dienen. En nu – dat hebben wij
geleerd, dat hebben wij gezien – is één karaktertrekje een fundament waar ge
aanstonds achter de kist op staat. En dat te vergelijken met hetgeen Mozes
bracht, dat in harmonie terug te voeren, nog hoger naar de Vierde Kosmische
Graad, een vergelijking te maken met ons goddelijke Al in ons, dát breekt het
menselijke denken en voelen voor de aarde als maatschappij en treedt naar
voren, zoals Christus dat op dat ogenblik, op dit ontzagwekkende ogenblik
in Gethsemane heeft kunnen zeggen tot Judas: ‘Judas, Judas, waarom geeft
ge Mij deze kus?’ Want dit was verraad.
Christus heeft dat niet als verraad willen zien. Wij hebben gevochten, wij
hebben Judas leren kennen, wij hebben voor die persoonlijkheid alles gegeven, omdat Judas ín zich, als uiteindelijk voelen ín zich de gedachte bezat om
zijn meester aan te sporen; en nu was het geen verraad. Maar dat ogenblik is
voor de mens veelzeggend en ruimtelijk diep en goddelijke verantwoordelijkheid geworden van uw duizenden ikjes, uw duizenden en miljoenen taken,
uw hier-zijn op de planeet aarde. Ziet u? Waarom geeft ge elkaar – zegt daar
de Christus – een valse, afbrekende, onbewuste kus?
Ik kuste mijzelf toen ik een einde aan mijn leven maakte en aan de tralies
hing van mijn kerker, want ik had nu de waarheid. Ik was uiteindelijk toch
nog gelukkig omdat ik voor de rechtvaardige wet stond: blijf met de vingers,
uw handen van uw leven af, want het is goddelijk en ik verbrak mijn leven
menselijk, als man. Al die smarten daar in de grond, ze zijn niet te beschrijven, heb ik moeten beleven en hierna moest ik ze aanvaarden. En toen het
ogenblik vrijkwam, dat het koord ten opzichte van mijn lijk, mijn organisme,
brak en ik rustig aan die ruimte kon verkennen, leefde ik in een onzichtbare
wereld voor mijzelf. Er was geen mens, geen groen, geen licht te zien, ik was
er alleen. In een onmetelijkheid was ik alleen. Er was geen licht, geen woord,
niets. Niets kon mij bereiken van die goddelijke liefde – nietwaar? – van die
goddelijke afstemming, die rechtvaardigheid, dit universele één-zijn. Niets
kon mij bereiken, ziet u? Ik stond voor de werkelijkheid, ik leefde daar alleen. Een andere zelfmoordenaar die lag daarginds en die beleefde zijn eigen
graad. Mijn karaktertrekken hadden een eigen wereld opgebouwd, ik was
niet te zien voor een andere zelfmoordenaar, want dit was mijn licht, mijn
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denken, mijn voelen, mijn bewustzijn, mijn liefde ...
U kunt de smarten niet beleven indien u dat beleest; indien ge daarin
overgaat, dat moet u zelf ondergaan, eerst dan spreekt de goddelijke rechtvaardige wet tot uw persoonlijkheid. Maar ik zag – en dit is een nieuw goddelijk fundament waardoor wij de Almoeder als liefde leren kennen – er was
geen verdoemdheid te zien, ik leefde. Ik was niet in een hel, er was geen vuur;
maar ik leefde, en ik liep en ik wandelde en ik wandelde verder, ik ging door
die ruimte heen, ik voelde vaste bodem, ja, een zachte stof was het, en ik zag
niemand. Jaar in, jaar uit, want ik had nog jaren te leven en uiteindelijk – dat
leest u – loste die mist, die narigheid, die duisternis op en kwam ik weer tot
de werkelijkheid terug. Mijn ogen, mijn gevoel ... toen ik zag dat er weer trillingen om mij heen kwamen – ziet u? – de God van het leven weer in mij tot
ontwaking kwam, als mens, op de menselijke afstemming, toen liepen mij
reeds de tranen over de wangen omdat ik kon zeggen: ik leef, er is niets te
vernietigen, ik ga verder. Ik heb een misstap begaan. Ik had toen reeds met
de Bijbel te maken, met de hellen, ik was religieus, ik was biddende, denkende, een allemachtig mooi gevoel; maar de drift, het eigenwijze in mij om
een mens te kunnen aanvallen – ook al werd mijn liefde gestolen – brak mij
geestelijk en lichamelijk volkomen. En toch blijdschap, blijdschap om eindelijk te kunnen zeggen: ik leef, er is ruimte. Er is een God van liefde. Neen,
deze ruimte is liefde. Ik ben even vanuit de harmonie, de rechtvaardigheid
gestapt in het onzekere, in het nietszeggende, het menselijke ik, het denkende voelen. Maar hierna kwam ik vrij van de rotting, de pest, de cholera,
en de lijkelijke melaatsheid en kon ik verdergaan. Verdoemdheid was er niet.
Ik kwam toen in de hellen, in de duistere werelden waar de mens leeft die
in disharmonie de aardse levenswetten heeft aanvaard, die de harmonische
wetten voor Moeder Aarde organisch aan stukken en brokken heeft geslagen
en de mens die steelt, moordt en brandsticht. Die mensen heb ik ontmoet. Ik
ging ze achterna. Ik heb er miljoenen beleefd en gevraagd: ‘Wat doet u? Wat
voelt u? Kent u God?’
Natuurlijk, de mens die naar God, naar de ruimte, naar de goddelijke
geest als Albron zoekt, is alleen maar te bereiken. Maar toen ik die levenswetten ging zien, ze ging verstoffelijken, de mens tastbaar opnam, ik door
de mens heenging en ik ging beleven dat ik het één-zijn kon ondergaan met
de moeder en de vader, toen stormde dit universum op me af en gooide ik
mezelf op de knieën en kon ik uitroepen: ‘Een God als mens zie ik niet, want
deze ruimte – ziet u? – deze wet, deze kracht die mij vrijmaakte van de rotting in de aarde, dat is de universele, Albronnelijke liefde voor mens, dier en
het leven van Moeder Natuur.’
Jaren-, jaren-, eeuwenlang heb ik mijn handen voor de ogen gehouden en
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heb eigenlijk maar raak gewandeld, ik durfde niet meer te kijken, zo groot,
zo machtig, zo liefdevol vond ik en beleefde ik het leven. Dit leven dat mij
vrijmaakte van zelfmoord; ik heb goed moeten maken, maar niettegenstaande dat, kreeg ik de nieuwe ‘vleugelen’, de nieuwe energie. Mijn goddelijke afstemming kwam weer in harmonie, tot de rechtvaardigheid en kon ik aan de
voortzetting van mijn leven, mijn geest, mijn persoonlijk denken en voelen
beginnen. En toen werd ik hartelijkheid, toen werd ik liefde. Ik was angstig
om een daad te gaan doen. Ik kende Mozes, ik leerde Emschor kennen en
Emschor zei: ‘Kijk, daar wandelt Mozes. Ziet ge, voor die taak bent u niet
meer gereed.’
Maar de mensheid was niet anders, de mensheid zou geslagen moeten
worden. De mensheid kreeg machtige eigenschappen door de meesters, de
vonken van God, de Goden als mens voor de aarde en de kosmisch bewusten voor het koninkrijk aan Gene Zijde, de heelalvoelenden en -denkenden.
Daarvan kreeg Mozes de eerste fundamenten te leggen, die vanuit dat denken en voelen, harmonisch voor de aarde, voor het kind van Moeder Aarde
werden verstoffelijkt. Ik kon zeggen: ‘Ja, dat hadden ze niet.’ Neen.
Maar wat bezitten dan de geleerden? Wat bezit nu de theoloog? Wat bezit
de rabbi? Waarom hebben ze Christus vermoord? Waarom heeft het jodendom zich niet kunnen buigen? Waarom heeft (het Huis) Israël de Messias
niet aanvaard? Ziet u, wij staan thans voor dogmatisch denken en voelen, dat
wil zeggen: de mens, de massa, die zich een beeld van die ruimtelijke God
heeft gemaakt en nu dit alles als goddelijke heiligheid verklaart. Nu wordt
het woord wet? Nee, de wet zal het woord vertegenwoordigen. Nu kijkt gij
als mens – en dat leerde ik – achter uw eigen stoffelijk denken en voelen. Ik
keek onmiddellijk achter het vader- en het moederschap. Ik keek achter de
kerken. Ik keek achter Rome. Ik bezag, ik bevoelde Rome en ik wist nu dat
al dat gepreek en al dat gebid niets had te betekenen indien wij onszelf ten
opzichte van al deze miljoenen levenswetten mismaken, verduisteren.
Eerst heeft de mens nu voor zichzelf af te vragen – dat moest ik, dat hebben er miljoenen gekund –: wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Waarvoor
dien ik? Ga nu eens – heb ik u verteld verleden en gevraagd – ga nu eens een
wandeling maken, durf die wandeling nu eens te maken door uw maatschappij heen en vraag voor uzelf af: Wie ben ik? Wat doe ik? Wat heb ik bereikt?
Wat vertegenwoordig ik eigenlijk?
En dan moet u uw denken en voelen eens volgen. De ene mens breekt af
wat de ander opbouwt. Nooit eens het ruimtelijke aanvaarden, het werkelijke
willen beleven dat er alleen goedheid, rechtvaardigheid is. En wie onder die
rechtvaardigheid het leven vertolkt, beleeft onbewustzijn – een duisternis is
er al niet eens meer – maar geen liefde. Indien ge nu als mens in de eerste
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plaats uw taak vertegenwoordigt en zorgt – ik heb u dat verklaard – dat ge te
eten en te drinken hebt, door de harmonie, nu door de rechtvaardigheid, of
uw leven is volkomen mislukt, uw leven is duisternis, onbewust, is afbraak.
Het wordt moeilijk, maar het is heel eenvoudig indien ge – nietwaar? – met
uw maatschappij in harmonie blijft ten opzichte van Gene Zijde, ten opzichte van uw geest. Nu gaat ge vragen stellen: ‘Kan ik dat doen?’
‘Kunt ge nu alles,’ vraag ik u, vragen de wetten, vraagt Christus, vraagt
de Alliefde, ‘kunt ge nu alles voor uw maatschappij op aarde doen indien
men u een taak wil geven?’ Nu staan we voor de twijfel, nu staan we voor
het buigen, nu staan we voor de tien geboden. In de allereerste plaats Mozes:
gij zult niet doden, heeft de mens thans te aanvaarden, meer niet. Gij zult
liefhebben alles wat leeft. Dat waren de woorden, of dat zijn de gedachten
van de meesters, als levenswetten verstoffelijkt. Gij hebt dus houvast, gij weet
dat de Albron waarlijk liefde is. Maar – dat weet ge nog niet – die liefde
zult ge door harmonie, rechtvaardigheid, moeten verdienen en fundamenteel
zult ge die levenswetten verstoffelijken en hierna doen verijlen opdat ge het
geestelijke fundament achter de kist kunt betreden. Nu vraagt de levenswet
liefde, harmonie, rechtvaardigheid, al die karaktertrekken, welwillendheid
erbij en de mooie woorden, de gedachten uit uw woordenboek tezamen, vragen u: wat hebt gij nu van die goddelijke, Albronnelijke liefde en harmonie
gemaakt? Welke fundamenten hebt gij voor duizenden karaktertrekken voor
uzelf reeds gelegd?
Welke universiteit – vraag ik nu, vragen de ruimten – bezit thans rechtvaardigheid en goddelijke waarheid als liefde? Want wanneer ge de rechtvaardigheid, de harmonie betreedt als levenswet ... en dat heet: waar Galilei voor
de gevangenis inging toen de paus zich vergreep aan het leven van deze ontwaking, de rechtvaardigheid, de harmonie – want Galilei was ervoor geboren
– en zei: ‘Vader, vader, de aarde draait om de zon.’ en sloeg deze ‘heiligheid’
met zijn vuist op tafel en zei: ‘Neen.’ Daardoor sluit dit leven zich miljoenen
tijdperken af want hij heeft de evolutie voor de mensheid tegengehouden.
En dat is de paus en dat is de katholiek en daar is de protestant en daar is de
Bijbel, de mens die nu van het heilige, enige woord een massasuggestie heeft
gemaakt, een verklaring heeft gegeven, heeft opgebouwd, heeft verstoffelijkt,
die niets meer met dit Alstadium als liefde heeft uit te staan.
Nu wil ik – en dat is dan de bedoeling – dat ge de boeken nu ongelofelijk,
gelofelijk aanvaardt en ongelofelijk diep wilt beleven, wilt gij voor uzelf die
karaktertrekken opnieuw fundamenteren. Dat is de bedoeling.
Nu kunt ge, om de uiteindelijke kern naar voren te trekken, nu kunt ge
onmiddellijk tot uzelf zeggen indien ge het katholicisme hebt beleefd: laat
dat maar, want door de kerk komt u er nóóit. Wél door het woord, door de
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gevoelens van die ziel die spreekt en zegt: ‘Heb lief, alles wat leeft.’ U kunt
nu niet álles overboord gooien. Maar het woord ten opzichte van geestelijkheid, het hiernamaals, het vader- en het moederschap, nu komen de fouten,
nu komt de afbraak en blijft er van de katholieke kerk, van dit goddelijke
menselijke fundament niets meer over. Want waarom baart de moeder niet
voor de kerk? Ik heb u gezegd: ‘Mijnheer pastoor, schep, want ge staat stil.’
Ik heb gezegd: ‘Non, word moeder en gij beleeft God en Christus. Nu beleeft
ge niets.’
En wat doet gij, buiten die kerk, buiten het protestantisme, het gereformeerde om? ‘Luther, waarom hebt gij’, heb ik u toegeschreeuwd en de mensheid gegeven, ‘Luther, waarom hebt gij al die onzin ontketend? Ge staat
thans nóg op de verdoemenis.’
Hoeveel dogma’s, hoeveel sekten zijn er ontstaan en wie heeft de waarheid?
Dít is het!
Nu spreken de meesters, nu spreekt de Universiteit van Christus, de universiteit van uw leven – ziet u? – die universiteit leeft in u, dat is de hartelijkheid, de welwillendheid. Eindelijk gaat ge aan die waarachtige opbouw beginnen. Ge wordt waarheid, rechtvaardigheid, harmonie en liefde. Ge breekt
niet meer af. Ge moet eens en voor altijd, voor honderd procent de mens
aanvaarden. Het leven beleven en goedpraten helpt u niet, ook al betreedt ge
uw eigen liefde. Wanneer uw kind moordt, wanneer uw kind, uw vader, uw
moeder gemoord heeft, u ziet die achter de kist niet terug.
Die levens – voelt u, heb ik u verklaard, dat heeft ons de Kosmologie
bewezen – die levens vertegenwoordigen een eigen zelfstandigheid en moeten terug naar de aarde om die mensen die men heeft vermoord een nieuw
lichaam te schenken. Die mensen krijgen een nieuw leven en dat moet ú
doen. Dat zult gíj doen, want gij zijt leven, gij zijt ruimte, ge zijt een Albron
als moeder en als vader. En dat is nu voor uw leven, uw maatschappij, uw
tijd. En aan dat leven hebt ge iets goed te maken, ge hebt daar alleen voor
te baren. Ja, dat hebben wij naar de aarde kunnen brengen en hebben de
meesters gefundamenteerd. Dat zijn de tempels, dat is de wijsheid waarin
we leven. Wij keerden terug. We hebben gemoord, jazeker, maar er was geen
verdoemdheid in ons te zien, we kregen een nieuw leven als organisme. We
werden weer vader en moeder, we keerden terug naar de aarde om ons leven
voort te zetten.
Kijk nu eens in uw Bijbel wat er nog van overblijft? Luister nu eens naar
dat onbewuste gepraat van uw theoloog. Ik schreef u en ik gaf u dit kostbare
object in handen: God verdoemt niet; verspreid dat ding door de wereld.
De astronoom gaat naar de universiteit en is nu voor deze tijd gereed, voor
dit tijdperk klaar om de theoloog te kunnen opvangen en te zeggen: ‘Jij be215

gint met onwaarheid. Jij moet zeven jaar studeren en dan word je losgelaten
op deze massa en ik kan je verklaren dat de mens in de wateren is begonnen.’
Gelooft gij nog langer in wat klei en levensadem? Gelooft ge dat God Eva
heeft geschapen door een rib uit Adam te nemen? Dat zijn nonsens. En die
nonsens die hebben wij leren kennen. Want een goddelijke, ruimtelijke Alliefde wil zeggen: de mens kreeg de ziel als directe afstemming uit de goddelijke bron toebedeeld. Die vonk als leven ging zich vergeestelijken en hierna
verstoffelijken, kreeg dus ruimte te zien, ging verder, stap na stap, en zo overwon de persoonlijkheid een planeet. Planeet na planeet kreeg u.
Lees nu de wonderbaarlijke werken van meester Alcar ‘Het Ontstaan van
het Heelal’, maar begin bij ‘Een Blik in het Hiernamaals’. Leer eerst de hellen
zien, daal in die hellen af, maak die reis tot in de zevende sfeer, ga dan verder.
En zie eens in de psychopathie. Beleef dan ‘de kist’, ‘Zij die terugkeerden
uit de dood’, heb ik u gevraagd. Ga dan in de zelfmoord, ‘De Kringloop der
Ziel’. Ga in ‘Het Ontstaan van het Heelal, en ‘Tussen Leven en Dood’, en gij
ziet uzelf. Gij weet dat ge verlangt om de God in u als liefde te leren kennen.
Ga in de ‘Maskers en Mensen’, in de ‘Geestelijke Gaven’, en begrijp dan dat
ge alles hebt te verdienen.
Ik heb u toegeschreeuwd: indien ge de mens wilt genezen, wórd dan genezing. Wees waar, oprecht ... en dan gaat uw aura in de mens over. Maar
één verkeerde, hoogmoedige gedachte slingert uw aura een andere kant uit,
want die wil, die onbewuste aura van u, die wil immers de bewuste mens
niet. De mens komt om hulp, om genezing, en nu geneest alleen de waarheid het kind. Word geen volwassen mens, maar blijf kind, word waarlijk
het kind van Christus. Want wat heeft de Christus in Gethsemane door zijn
evangelie willen zeggen? Het kind in de ruimte aanvaardt alles en ziet geen
onwaarheid.
Wie dus hier op aarde over onwaarheid, over leugen en bedrog spreekt,
ís het. Wie roddelt en kletspraat verkoopt, breekt niet alleen de goddelijke
zelfstandigheid af, maar remt zichzelf en voert zichzelf naar het onbewuste
stadium en dat heet nog altijd ‘duisternis’. Die mensen komen, en kunnen
geen eerste sfeer beleven, daarvoor moet ge in al uw, voor al uw eigenschappen, de miljoenen karaktertrekken in u gereed zijn. Die moeten door de
rechtvaardigheid, de harmonie, de welwillendheid, het dienen, het dragen,
het moederschap gefundamenteerd zijn. Die karaktertrekken zullen u licht
geven en eerst dan kunt ge het woord ‘ja’ spreken. Over God spreken, over
God denken en er niets aan doen, dat is afbraak, dat is stilstand, die mensen
beleven hun eigen lijk. Hun gedachten zijn onbewustzijn, die hebben geen
bewustzijn, die zijn stervende. Ziet u?
Wanneer kunt ge uw stralend ik bezielend opwaarts voeren in de richting
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van de wijsgerige stelsels, opdat ‘de Socrates en de Plato’ in u ontwaakt?
Wanneer zult ge de Godin van Isis willen vertegenwoordigen? Door afbraak,
de vernietiging van een ander leven, door de verdoemdheid te aanvaarden?
Dat kan immers niet?
Was ik moeilijk, was ik te ver uit uw leven? U voelt toch dat de Bijbel u
alles zegt? Nee, het leven geeft u alles. Maar lees nu eens dat wonderbaarlijke
boek en haal de leugens eruit en neem de waarheid onder uw hart, en eerst
dan zijt ge geestelijk bezield en waarachtig. Dan zal uw mond, dan zullen
uw lippen geen kwaad meer vertolken. God, de Almoeder – zei ik u eens –
gaf u de mond, zij heeft de mond geschapen opdat gij zult kunnen eten en
drinken, maar niet om kwaad en roddel uit te spreken. Ge hebt een mond
gekregen alleen om te eten en tot het leven te blijven en niet daardoor te verstoffelijken dat u van kant kan maken, dat is geen opbouw meer. Dan had de
ruimte uw lippen moeten sluiten, dan waart ge tenminste voor miljoenen afbraken gewaarborgd. Maar de Almoeder gaf ons álles, zij gaf ons het levende
hart van de macrokosmos, het uitdijende heelal. Zij gaf ons het gevoelsleven
dat planeten en sterren heeft gebaard, het licht gaf aan zonnestelsels. En al
die zonnestelsels leven onder en in het hart, door de bloedsomloop van de
levende mens op aarde, en hij weet het niet, hij voelt het niet. Hij zegt: ‘Ik
ben niets, ik ben verdoemd, ik ben ziek, ik ben ziek.’ God heeft geen melaatsheid, geen cholera, geen kanker noch tbc, geen afbraak, geen ziekte, geen
roddel geschapen voor de mensheid. De Almoeder schiep alleen en baarde
alleen door liefde. En dat gevoelsleven, mijn zusters en broeders, zult gij u nu
eigen moeten maken en daarvoor brachten de meesters door André-Dectar
de boeken naar de aarde. Dit alles komt regelrecht uit het goddelijke Al, uit
de goddelijke Universiteit van Christus.
Tot zover, ik hoop dat ge nu aan uw eigen universele, geestelijke leven
zult beginnen, mijn orchideeën uit de sferen van licht tot uw hart gevoerd
(worden).
Ik dank u.
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De goddelijke liefde voor de mens – deel 2
Goedemorgen, mijn dames en heren, mijn zusters en broeders. Ik heb u
verleden de lezing gegeven ‘De goddelijke liefde voor de mens’. En vanmorgen gaan wij verder om die liefde van God naar de aarde te brengen. We hebben eerst de kosmische wetten beleefd, we hebben de Alziel, het Alleven – u
weet dat – het Alvader- en Almoederschap beleefd en gevolgd door de sterren
en de planeten en nu krijgen wij hierna God te zien als persoonlijkheid.
Maar vanmorgen moet ik doorgaan op de goddelijke liefde voor de mens.
We gaan fundamenten leggen voor uw toekomst, uw eeuwigdurend voortgaan in stof, geest en ruimte. Hierna krijgen wij de lezingen: het één-zijn met
de goddelijke persoonlijkheid en dan zullen we weer zien wat de mens, wat
het leven zich eigen heeft gemaakt door de vele levens die de ziel, de kern,
de vonk van die Albron heeft ontvangen, heeft beleefd, zich eigen heeft gemaakt.
Ik ging verleden van het ene probleem naar het andere om u die kosmos te
laten beleven. Ik raakte fundamenten aan voor Golgotha, Pilatus, zelfs Caiphas, Gene Zijde. Ik vloog ineens terug naar het prehistorische tijdperk. En
de mens die de boeken nog niet heeft gelezen, zal denken: ‘Dit is een grote
chaos.’ En toch, dit alles is te omvatten. Dit alles leeft in de mens en is goddelijk bewustzijn. Wanneer u dit hebt kunnen volgen, dan begrijpt u dat ik
fundamenten moet leggen om uiteindelijk de eigenlijke kern voor de mens,
voor vader en moeder – ge zijt man en vrouw – open te leggen, wilt ge achter
de kist de eerste sfeer, uw bezit kunnen beleven, wilt ge eindelijk kunnen
zeggen: nu ben ik ernaast, nu ben ik fout, nu ben ik te hard, ik begrijp dat
niet, ik ben onbewust. Krankzinnigheid, psychopathie, het oude Egypte, de
tempels uit het Brits-Indië, alles, elke sekte, krijgt ge onder uw hart wanneer
ge de God van liefde kent.
Ik heb u een hard woord gezegd, ik heb u eigenlijk alles ontnomen, maar
de wetten hebben ons dit geopenbaard, wij hebben dat te aanvaarden. God
die u ziet, die de wereld ziet, die de Bijbel ziet, die de sekten zien, die God
van liefde bestaat niet in de ruimten. Is dat hard? Schrikt u nog niet? Want,
ziet u, de God die de Bijbel kent, is niet te bebidden, is niet te bezingen.
De God die wij hebben leren kennen is alleen te beleven door Zijn wetten.
En daarvoor moet de wereld mij gelijk geven. U kunt wel tegen die wetten
opbotsen, u kunt zeggen: ‘Ik wil er niet mee te maken hebben’, maar AndréDectar gaf u donderdagavond de kern van die ruimte en zei – en nu was hij
in contact met meester Alcar en de meesters, een goddelijk woord kreeg u
daar –: ‘De schepping is goddelijk heilig. De scheppingsdaad, de vermenig218

vuldiging voor mens, voor man en vrouw is goddelijk rein. Ook al komt ge
in de dierlijke graden terecht, ook al staat u voor het oerwoud, ook al kijkt u
neer op dat zwarte ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl); daar
worden kinderen geboren. Maar begrijpt gij’, had André kunnen zeggen, en
toen sloten wij die inspiratie af, ‘dit goddelijke, ruimtelijke, kosmische éénzijn daar?’ Toen sloten wij dit af. Hij had kunnen zeggen, en nu hiernaast ...
nu alles wat de mens zich eigen heeft gemaakt in het leven – we spreken over
kunst, over schrijven, over talent, over gaven – en nu blijkt het dat gaven,
kunst, wetenschappen niets hebben te betekenen, want nu voert dit ons tot
de woorden van Christus: ‘Indien ge al de talen van de wereld bezit en ge
hebt geen liefde, dan hebt ge niets en ge zijt niets.’
We laten u van tijd tot tijd daar aanvoelen, dat ge ondanks alles – uw
levensvreugde, daardoor willen wij uw levensvreugde opwekken – toch de
goddelijke wetten zult beleven. En dat u het beeld krijgt dat achter de kist
de mens niet met zijn hoofd naar beneden kijkt, maar dat hij de wet heeft te
aanvaarden, dat dan gevoel is, een levensgraad voor zover. Wat bent u? Wie
bent u? Wat wilt u? Wat doet u? Hóé doet u dit?
De levensdaad voor de ruimte, toen de Almoeder begon, was dat niet anders dan baren, het uitzenden van kracht. Die ruimte werd gevuld, heb ik
u getoond, heb ik u verklaard, we hebben dit moeten aanvaarden, dit universum is gevuld door levensaura. Er was alleen levensaura. Maar in dat
niets – er was nog niets – maar in dat niets leefde de Almoeder, ziet u? Ik
heb u daarmede verbonden. Miljoenen mensen, de apostelen, Paulus, Petrus,
Johannes, Andreas en al de anderen, miljoenen meesters, dokters, geleerden
keren terug naar het begin van de schepping en willen dat nevelenstadium
in zich opnemen waardoor de Almoeder, de Albron, als licht, leven en gevoel
zichzelf heeft vergeestelijkt, hierna aan de stoffelijke wetten, levensgraden,
uitdijingstijdperken kon beginnen.
God als een vader van liefde voor de mens. Wat is dat? Wat is nu liefde?
Wat flitst dan op het brein van André door en gaven hem: de daad is een
machtig gebeuren. Het één-zijn, het splitsen van de mens – u voelt het, u
kunt er niets aan bederven, u kunt het alleen beleven, als dier, als mens, als
een bloem, als een plant – dat is goddelijk ontzag, dat is goddelijk, heilig,
rechtvaardig en bewust. Maar hiernaast staat de mens en nu moet hij beginnen om zich die goddelijke liefde eigen te maken.
Wat ik nu moet doen vanmorgen is om die fundamenten te leggen waardoor ge gaat zien en beleven dat een karaktertrek nu eigenlijk alles is om die
liefde tot die ontwaking te voeren. Gij kunt nu, en dat zult ge aanstonds beleven, ge kunt nu door een karaktertrek uzelf, uw persoonlijkheid, uw licht,
uw leven, uw gevoel verbrijzelen en verduisteren. Er blijft niets meer over?
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Alles blijft er over, maar ge gaat nu vanuit de goddelijke harmonie naar de
disharmonie. En dat hebt u aanstonds, vooral achter de kist, te aanvaarden,
want u staat nu voor uw onbewuste persoonlijkheid. Ge wilt bewust worden.
Ge wilt geluk. En nu is geluk hartelijkheid, welwillendheid, rechtvaardigheid en dat wordt: liefde.
De God van liefde schiep wetten. De God van liefde heeft wetten verdicht,
vergeestelijkt en verstoffelijkt. Ik behoef daar niet op terug te keren. En toch
is het noodzakelijk dat ge die dingen weer weet, dat de mens, de meesters
God hebben omvat door een woord. Ge komt onherroepelijk vrij van stoffelijk denken en voelen. De avonden die u ontvangt door André, daardoor
trekt meester Alcar u op en maakt u vrij van stoffelijk denken en voelen, van
de God die de Bijbel heeft geschapen, de God die door de mens is gekend.
En gaat u nu maar kijken wanneer daar een mohammedaan neerligt en zegt:
‘Allah, Allah, wat kan ik morgen verdienen?’ dan loopt u die mensen voorbij.
Ook al gaat u het hogerop voeren, dan blijft die Allah, die God, die AmonRé een object. U gaat u instellen en afstemmen op een mens, op een mens die
denkt. Maar God denkt niet, God werkt, God dient, God is alleen werking.
Nu zal ik vanmorgen trachten om door verschillende mogelijkheden, fundamenten, problemen, levenswetten en -graden, om u die God eindelijk eens
te laten zien zodat gij wanneer er een woord over uw lippen komt, gij die God
van liefde reeds raakt. Ge staat bovenop God, ge leeft in Hem, ge hebt alles
van Hem omdat u uit die bron bent ontstaan.
Ik heb u de sferen laten zien. Het is zo heerlijk om over de sferen te spreken
want dan leven wij in de vrede, de rust, de zaligheid en de stilte. Maar wat
hebt u eraan? Wanneer het woord, het niet begrijpen alweer uit u komt, over
de lippen komt, iets dus dat reeds in disharmonie is met de werkelijkheid – u
moet uit alles, leren wij u, de werkelijkheid halen – dan trapt gij uzelf reeds
uit die eerste sfeer. U wilt toch naar de rust toe? U wilt toch licht? U wilt
toch leven? U wilt geluk? U wilt de liefde? Wat is nu liefde? In opstand zijn
met God? In opstand zijn met de Almoeder? U slaat die Almoeder in uzelf
tot de duisternis terug door een daad. Door een hartelijkheid? Neen, door
onbegrijpen. Wanneer u – het gaat zover – wanneer u de eerste sfeer wilt
betreden dan moet uit u gaan in alles, in uw miljoenen karaktereigenschappen: vreugde, geluk en overgave, het bezit, het weten dat de Albron in u
leeft. Verduistert u die Albron door een verkeerde gedachte dan krijgt u al
reeds duisternis en is dat narigheid en is dat misbegrijpen, hard-zijn, en dan
staat u voor het lege nietszeggende ik. Dat doen wij niet meer, dat kunnen
wij niet meer, dat kan geen mens beleven. Wij krijgen overgave, wij krijgen
beminnelijkheid. Wij krijgen het zien van de wetten te beleven, we moeten
die wetten opnemen, we moeten ze ondergaan want hierna – ja, nu komt het
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– staat de ziel, de kern van God voor het goddelijke Almoederlijke één-zijn.
Nu wordt het: één-zijn met een karaktertrek, één-zijn met de Bijbel; haal het
goede eruit en leg het verkeerde naast u neer. Eén met God als zon en maan,
sterren en planeten. Eén te zijn met uw kunst, dan wordt kunst lieflijkheid
en geluk indien u zelf niet bezwijkt.
Ik laat u zien wat er aanstonds in de maatschappij te beleven valt indien
gij uw goddelijkheid mist en verduistert. Is het niet waar dat de mens zegt:
de één bouwt zichzelf op, en een ander breekt zich juist door de kunst af?
Dit is armoede. U hebt schone, machtige gedachten en u maakt er niets van,
u versnippert uzelf. En die versnippering is de mot die aan uw levensadem
knaagt. Het is de rat die telkens weer aan uw geestelijk gewaad knabbelt en
er een stukje uittrekt; een machtig, kostbaar, universeel weefsel, gekleurd
door de goddelijke reine persoonlijke gestalte van de moederliefde, door de
moederbron ontstaan. Elke gedachte, wanneer ik op het geestelijke gewaad,
aanstonds, straks, later, inga, is een karaktertrek. Een karaktertrek wordt het
weefsel voor de mens die dit gewaad bezit en draagt. U vraagt en u beleeft
als mens de netheid, de schoonheid van uw kostuum; u hebt een vouw in uw
broek, maar die is er aan Gene Zijde uit indien gij geen hartelijkheid bezit,
indien u de liefde niet kent. De moeder – heeft André u verteld, we maken
alles mee – dirkt zich heerlijk op, maar in de eerste sfeer krijgt u nooit die
krulletjes, nimmer, want u loopt daar alsof gij uit het water zijt gehaald en
voor vier weken lang zijt verdronken. Ge hebt zelf het woord geschapen ten
opzichte van de mens en dan riep ge uit: ‘Kijk daar eens, we zien nu een
verzopen kat.’ Dat zijn uw woorden, dat zijn uw gedachten. Die zien wij
niet, die beleven wij niet in de schepping. Maar we kunnen afdalen naar
hetgeen de mens voor zichzelf heeft gewrocht. God kent geen verzopen katten. God kent geen mismaking want God is een vader van liefde, en dat zal
ik u bewijzen. Maar niet die, niet Hem die elke dag wordt bezongen, wordt
bebeden. En dan ligt u maar neer en dan vraagt u maar om bescherming.
God ís bescherming.
‘O vader, geef mij een kind.’ U kunt een kind krijgen want u bent moeder.
Indien u geen kind krijgt – dat leren u de boeken – bent u uit die goddelijk
harmonie voor baring gevlucht? Neen, u hebt zichzelf naar het onbewuste
moederschap gestuurd, en nu is er van baring en schepping geen sprake.
Wie bent u? God leeft in de mens. Maar de goddelijke liefde voor de mens
heeft fundamenten gelegd voor universeel geluk, voor ruimtelijk één-zijn,
universeel aanpassen en ingaan, het één-zijn alleen om het leven harmonisch
op te nemen en te aanvaarden. En dan is uw rust, rust. Dan hebt ge alles
voor elkaar over, maar dan zorgt de één dat zijn taak af is voor de ander.
U zit, u leeft niet op elkaars dak. U behoeft elkaar niet te dragen, want dat
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dragen stoffelijk is verkeerd en dan komt onherroepelijk, ontegenzeggelijk
het bezwijken. Geestelijke wijdte, geestelijke diepte, dat is het dragen van de
macrokosmos en nu is er geen zwaartekracht – zoals André u heeft verklaard
– nu is de ruimte, nu zijn de planeten alleen gevoel. Het gevoel is alles. God
als gevoel. Ik moet God als licht tot de openbaring voeren. God als persoonlijkheid, God als leven, niemand weet het, geen geleerde weet het: wat is nu
eigenlijk het leven? Het leven is: dat wat gij ervan voelt, beleven wilt. En nu
is het stoffelijke bewustzijn voor uw maatschappij – het doet er niet toe wat
u bent – onherroepelijk universeel geluk. Welke taak gij ook bezit, alles valt
van deze persoonlijkheid weg omdat de Albron zich vergeestelijkt en verstoffelijkt door een daad, door uw bloemen.
Ik heb u op een avond, ik heb u meermalen verteld: maak nu eens van uw
karaktertrekjes een orchidee. Wanneer ge voor de karaktertrek staat en die
krijgt de kleuren van deze orchidee die u mij schenkt, voelt u dan niet dat
het andere leven u wil dragen en dat ge tot het kleurenrijk van God komt
en die u zal opnemen, en dat gij zélf straalt en de lichtjes in uw ogen gaan
veranderen? Is dat niet de kunst? Is dat niet waar? Buigt ge u dan niet voor de
mens, voor het leven van God, voor de liefde die nu goddelijk spreekt? Is dat
niet de wereld? Is dat niet de mensheid? Is dat niet alles, alles? Het kleinste
insect, wacht dat kind, dat wormpje, niet op het één-zijn met die Almacht?
Het zijn vragen die fundamenteel moeten beantwoord worden, en hierna de
ruimtelijke ontleding genieten; eerst dan leert ge de God van liefde kennen.
Ik heb u gezegd: het leven, dat is God. Allah is God. Amon-Ré is God.
Maar de Wayti ... Vóór het universum dat in u leeft onder uw hart, tot de
gevoelens komt om te handelen en te dienen, lief te hebben en te spreken, die
gevoelens hebben afstemming op de Wayti, of ze kelderen zichzelf, ze verwijderen zich uit dit goddelijke, harmonische, rechtvaardige gareel en dalen
afwaarts naar een wereld die niets heeft te betekenen. Punt.
God als liefde voor de mens is het leven. Het licht, de ziel, de geest van
God komt uit dat leven voort, want dat is reeds een handeling. Het leven
blijft onzichtbaar, maar de geest is te zien, want hierdoor hebben zich de
sferen van licht opgebouwd en hebt u, hebben wij een hiernamaals gekregen.
U gaat eeuwigdurend voort tot in het Al want wij waren in het Al. Maar het
leven is nu God. Dat is alles. Dat is kracht. Dat is uitdijing.
En wat is uitdijing? Baring en schepping. De vergeestelijking van een stofje, een element. Die bloem die gaat in de grond en als de Aarde de voeding
geeft aan haar kind dan straalt zij na een tijd en komt de scheppende kracht
tevoorschijn, en dat is nu de bloem. U noemt haar zij, voor de schepping is
de bloem – de bloem, niet de steel – de bloem scheppend. En daarin ziet gij,
en in alles, in het dier, in de mens, de goddelijke liefde ontstaan. Wat is nu
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liefde? Wat is nu goddelijke liefde?
Ga nu even naar uw Bijbel, ga naar de kerken, zit neer. De mens praat daar
over Mozes, over Abraham, over Isaak en Noach, hij heeft het over Paulus,
Jesaja.
Waar leven die kinderen? Aan Gene Zijde kunt u met die mensen spreken,
want het waren mensen. En dan zegt Jesaja: ‘Wat heb ik toch nonsens op
aarde gebracht.’ U moet al die profeten eens horen. U moet die profeten nu
eens zien. Los van de Bijbel staan ze thans, los van de God die daarin spreekt,
en hij zegt: ‘Mijn vader en mijn moeder ... Wij spreken ook van vader en mijn
moeder, want we zien de scheppende kracht en we zien het moederlijke in
de ruimte en geven ons over en zijn gelijk kinderen, waarover en waarvan de
Christus heeft gesproken.’
Het kind-zijn wil dus zeggen voor de God die liefde is: geef u in alles over
en laat u leiden, leiden, laat u besturen, doe alsof u niets weet, niets, helemaal
niets bezit, maar laat u besturen, laat u bestuwen, laat u bezielen. Maar u
bent grote mensen geworden, u hebt het volwassen bewustzijn gekregen en
het is alleen lichamelijk bewustzijn want de geest is nog dood.
Wie van u is er nu geestelijk bewust? U krijgt telkens weer het voorbeeld.
U krijgt telkens weer een nieuw fundament want wij zijn zorgzaam. Wij
trekken u op want aanstonds moeten wij toch met uw leven beginnen, wij
moeten u opvangen. En als u dan vol zit van die Bijbel, van Noach, van
Mozes, van Abraham en u volgt die prachtige, mooie, die machtige gezegden
uit de Bijbel, die niets te betekenen hebben met de kosmos, met God, met
de Almoeder, met de Alliefde, dan moeten wij u eerst weer leegpraten, naakt
maken, zodat ge naakt voor de natuur staat en niets meer aan hebt en eerst
dan gaat het geestelijke gewaad beginnen om u te omkleden.
Ja, daar kan ik duizenden jaren op voortgaan. Maar dat zijn de wetten
niet, dat is reeds het beleven, dat is al het zíjn. Het gaat mij erom om alleen
– ik heb er maar weinig tijd voor – om goddelijke fundamenten te leggen, en
die fundamenten houdt u vast, u gaat door die fundamenten denken.
U leest de boeken, u gaat uw vergelijkingen maken. U gaat beleven – zoals
wij horen – dat meester Alcar die boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ voor
de mens in de maatschappij heeft geschreven – dat bent ú dus – voor maatschappelijk, kerks, dogmatisch denken en voelen, en daaruit en daardoor
legt meester Alcar de goddelijke liefde naast. Aards, aards-geestelijk zijn die
boeken geschreven. Die zijn bepeild en bevoeld en ontleed volgens de mens
die nog geen andere goddelijke liefde bezit, die de vader van dit universum en
de moeder nog niet kent. Deze boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Zij
die terugkeerden uit de dood’ zijn geschreven volgens uw denken en voelen.
Hiernaast komen aanstonds, straks, de boeken voor de nieuwe Bijbel, ‘De
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Kosmologie’.
En die boeken beginnen nu in de Almoeder, in het Allicht, het Alleven, de
Algeest, de Alpersoonlijkheid, het Alvader- en Almoederschap. En vandaar
uit beginnen wij elke wet te ontleden, elke gedachte, elke nevel. Een verandering van die nevelen – dat heb ik u verklaard – is reeds een overgang. Nu zien
we God als licht, maar ook een persoonlijkheid van dat licht en nu raken wij
die persoonlijkheid aan: komen wij in harmonie, beleven wij dat licht zoals
de goddelijke wetten zichzelf hebben kunnen openbaren, dan maken wij ons
die werking eigen. Liefde hebben wij nog niet. Wij hebben het gevoel dat wij
verdergaan. Wij hebben het gevoel dat wij uitdijen. Wij zijn licht, wij voelen
ons als licht en nu komt er duisternis en dat is een verandering van toestand,
van voelen, van denken, van evolutie, van vader- en moederschap, van licht,
van leven. Ziet u?
Al die wetten, die goddelijke eigenschappen komen telkens terug in één
graad, ook al beleeft gij een insect. Houdt u dit vast? In het kleinste insect
beleven wij die goddelijke eigenschappen. Ik moet dus lezingen geven over
God als licht, God als vader, in de eerste plaats God als moeder. Waar hebben wij het nu over? Ik moet lezingen geven over de goddelijke persoonlijkheid want de mens wórdt een goddelijke persoonlijkheid. Ik moet lezingen
geven, jaren en jaren en jaren en duizend jaren heb ik ervoor nodig om u die
verdichtingstijdperken als levensgraden te kunnen ontleden. En daar hebben wij op aarde, nu in de tijd dat André-Dectar bij u is geen tijd voor. Ziet
u. Maar eerst dan, door al die miljoenen problemen te vergeestelijken en te
verstoffelijken, leren wij de God van liefde kennen, eerst dan.
Door de vijfhonderd, de zeshonderd, de zevenhonderdenvierentwintig lezingen die u hebt beleefd hier moeten wij eigenlijk nog aan de kern voor
de Almoeder, het Allicht, de Alliefde beginnen. Ziet u nu? Ik ben er nog
altijd niet toe gekomen om een wet duidelijk, lichamelijk te ontleden, om
het lichtje van die wet in de ogen te kijken, om het hart van die wet te gaan
voelen, het gevoelsleven, de geest, het verdergaan. En nu de reïncarnatie van
een wet, de wedergeboorte, ben ik nog niet aan begonnen – ik heb er nog
geen tijd voor gehad – want u bent nog niet zover. Ik sta stil. Ik sta stil, u gaat
vooruit, en ik sta stil ... Dat zoudt u wel willen.
God als liefde dus, mijn kinderen, en zusters en broeders, onthoudt dit
nu, zijn levenswetten. God is levenswet en dat zijn miljoenen wetten bijeen
waardoor de mens de werking van God, in de allereerste plaats het goddelijke
gezag in zich heeft om te baren en te scheppen. U komt nooit van God af. U
kunt God nimmer verliezen. U hebt God altijd. Ik zal natuurlijk weer over
God moeten spreken, maar u hoort zo nu en dan dat ik de Almoeder beleef,
want de Almoeder is God. Ziet u, hadden de meesters dat woord maar niet
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geschapen, dan kon ik altijd over Wayti spreken, maar dan is Wayti weer iets
nieuws. Maar Wayti is ook goddelijk bezield. Amon-Ré is God, maar die is
heel klein in het oude Egypte.
Wayti is de ruimte ... Wayti ... Wayti ...
Geef mij Wayti en ik buig me voor uw leven.
Breng Wayti in uw eten en drinken, in uw handelen, uw denken en uw
voelen, en u krijgt ontwaking. Wayti.
Iedereen aan Gene Zijde, in de ruimte roept en bedenkt en bevoelt de
Wayti.
Wayti is machtig. Wayti is alles.
Maar het is oosters? Neen, het is een woord, dat we hebben opgevangen,
dat we hebben gemaakt voor onszelf en nu elke ster, iedere nevel overneemt.
Wanneer u met Saturnus gaat spreken dan vraagt Saturnus en Jupiter, Mars
en de andere planeten onmiddellijk: ‘Kent u mij als Wayti?’ Die kennen immers geen God, want ze zijn zelf God. God als een planeet, als stof, harde
stof, koude stof, onbewuste stof. Ziet u?
U hebt gesproken over de dwergkinderen in het universum. We hebben
gelachen. Wij lachen altijd wanneer de mens van een goddelijke levensgraad
een dwerg maakt. Dat is het aftakelen van de goddelijke persoonlijkheid
voor het nu. Het geleerde ik van deze wereld praat over de God van liefde en:
‘Vader, gij zult ons wel beschermen.’ Altijd maar: ‘Vader, gij zijt in onze omgeving, Gij zult ons nimmer en nimmer alleen laten, wij weten: Uw onuitputtelijke liefde die zal ons altijd beschermen. Wij weten dat we nog fouten
maken, o Vader’, wat een kletspraat. ‘We weten nog, Vader ...’, en ligt u maar
op de knieën, en doe er maar heilig water bij en ga in de bloemen zitten en
dan kunt u bidden, ‘ ... en we weten, Vader, dat we nog altijd fouten maken,
maar gij zult ons vergeven.’
God heeft niets te vergeven. De liefde, de Albron, de levenswet, de geboorte die ís liefde, die is onherroepelijk liefde. Voelt u wel, dat gebid en dat
gesmeek en die bloemen en dat mooie gewaad van meneer en mevrouw hebben niets te betekenen want aan Gene Zijde staat ge toch naakt. Ja, eerst dan
hebben die gewaden iets te betekenen wanneer ge aan de sandaaltjes begint.
Eerst die sandaaltjes. We hebben André van de week een machtig ... Verleden
week heeft Jongchi een machtig schilderij gemaakt en heeft hij, hij zegt: ‘Ik
ga in de ‘Maskers en Mensen’ want ik wil de mens laten zien hoe machtig
mooi een sandaaltje is.’ En nu ligt in het sandaaltje, met de harp hierachter
– hij had hem nog veel mooier kunnen maken – want een sandaaltje heeft
een harp, u kunt erop spelen, heeft hij de diamanten van de ruimten, neen,
de diamanten neergelegd zoals een menselijke karaktertrek kan zijn. Een
menselijk karaktertrek kan zijn opaal. Al de diamanten die Moeder Aarde
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tot lichten heeft gebracht, het vader- en moederschap erin, al die tere, die ijle
kleurtjes, die kunnen levensvatbaarheid, bewustzijn, bezieling, rechtvaardigheid, gevoel, harmonie – o, waar gaan wij heen – bezitten ten opzichte van
de God die liefde is, de God van licht, de God van leven, de God als vader en
moeder, de God als persoonlijkheid, met de bloemen van Moeder Natuur en
de landschappen eromheen waartoe gij hebt behoord, waar gij hebt beleefd,
waar gij hebt geleefd. Die sandaaltjes die dragen, als de menselijke voet, álles,
want gij staat erop, gij draagt werelddelen onder uw hart. Dat is het geestelijke sandaaltje. Dat schilderij is gereed. De God van liefde leeft daarin. De
God van liefde die leeft dus in de wet karakter, in de karaktertrek: wat doet
u vandaag met mij, waarom kijkt u zo vreemd tegen elkaar? U bent goddelijk
één. U hebt goddelijk contact, alleen omdat u kinderen hebt gebaard. Dat is
uw goddelijke afstemming. God gaf u de wedergeboorte, de reïncarnatie, dat
is onfeilbaar heilig. Hoe gij het ook hebt beleefd, ook al zijt ge een straatsujet. Wij hebben het heiligste ontzag voor de moeder die de schepping gaat
beleven. We gaan natuurlijk nu kijken hoe. Maar dat één-zijn, die daad, dit
universele aanvaarden en beleven van de wedergeboorte – er komt een kind
– is, dat de Almoeder zichzelf thans vergeestelijkt en verstoffelijkt.
Als u op de Vierde Kosmische Graad het één-zijn voor God, voor vaderen moederschap beleeft dan sluiten waarlijk uw handen zo tezamen, en dan
loopt u te bidden? Neen, dan mediteert u in Moeder Natuur. En dan moet
u kijken hoe dat gewaad straalt. We hebben toen we de reizen gingen maken
voor de kosmologie, toen we op de Vierde Kosmische Graad kwamen, toen
keek André alleen naar de gewaden in de rug van de mens en zei: ‘Kijk, ik
zie in dat gewaad dat deze mens over korte tijd sterft, overgaat.’ Ja, in het
gewaad van de mens manifesteert zich de nieuwe weg, de evolutie. Ziet u,
dat kunt u allemaal zien door de kleuren. Elke gedachte manifesteert zich als
kleur, als weefsel in het mannelijke scheppende en moederlijke gewaad. En
nu die sandaaltjes.
We hebben gezien dat God natuur is, Moeder Natuur een deel is van die
Almoeder, Moeder Aarde is een deel van de Almoeder op macrokosmische
afstemming. Voelt gij wat de wereld, wat de universiteiten nog hebben te
leren? Hoe onbewust deze massa is, deze mensheid? Dat we goddelijke wijsheid vertegenwoordigen, en de God van liefde die de Bijbel heeft geschapen
een kermistent is? Uw godheid kan tot ontwaking komen, u kunt morgen
reeds aan die bezieling beginnen indien ge pluist om waar te zijn, hartelijk te
zijn, lief te zijn, rechtvaardig. Hebt u al eens een mens van u afgestoten die
rechtvaardig was? Ja, dat kan deze maatschappij. Maar dan staat u ook onmiddellijk voor leugen, bedrog, diefstal, afbraak, verschrikking. En daar wilt
u niet mee te maken hebben. Wij niet. Wanneer u echter de hogere gevoelens
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verstoffelijkt en u komt tot het uitdijen voor de menselijke persoonlijkheid,
dan voelt u onmiddellijk dat u wordt aanvaard. En dan zegt de mens: ‘Kom
even binnen, laat ons even spreken.’
Blijf niet alleen, zegt de ruimte, maar leer mij kennen.
Bloemen en planeten vertegenwoordigen slechts één graad als gevoel. Het
zijn allemaal kinderen van God met dezelfde afstemming in zich, met ziel,
leven en geest. Ik kan nu alweer niet spreken van persoonlijkheid, want hoe
is die persoonlijkheid? Ik moet daar nog mee beginnen. Uiteindelijk staan
we dan voor die machtige persoonlijkheid en dan is de mens gelijk het kind,
gelijk geboorte, gelijk werking, stuwing, bezieling; er is geen disharmonie
want nu gaat het gevoel spreken. U dijt uit. En dat uitdijen, mijn zusters en
broeders, is nu het één-zijn met een goddelijke wet, en daarvan het gevoel,
dat is nu dat wonderbaarlijke geluk dat de mens niet kent, en niet te ontleden
noch te analyseren is. Dit is een levenswet die u draagt, die uw levensbloed
uitstraalt, die u verbindt met nacht, licht, sterren en planeten.
‘Ja’, zegt Socrates nu, ‘dat had ik op aarde moeten weten.’ Socrates nam de
gifbeker om het leven te leren kennen. U krijgt het voor niets, om niets. En
u begint er niet aan? Dan bent u gek en niet wij. Dan bent u arm, onbewust,
dan hebben de sferen nog niets te zeggen, u kunt nog niet bezield worden.
En elke disharmonie – voelt u wel? – plaatst u uit de harmonie, uit de rechtvaardigheid, uit het één-zijn. Want wanneer die werking begint dan gaat ge
de werking Gods, de Almoeder voelen. De bloedsomloop van de Almoeder
bezielt u en ge zult spreken, ge zult schilderen, ge zult de mens iets kunnen
vertellen, want gij zijt bezield. Dat is nu bezieling. Dat is één-zijn met de God
als werking en die werking is gevoel, het is het één-zijn om uit te dijen, om
te vermenigvuldigen, om vader- en moederschap te beleven. En nu gaat u
vanzelf naar die kosmische, geestelijke, universele klaarte waardoor de mens
zijn tempels, zijn wijsheid heeft opgebouwd. Mooi?
God als liefde voor de mens wil zeggen: buiten de Bijbel om, buiten de
natuur om het leven te beleven, meer is er niet. U behoeft niet naar een
kerk. U behoeft niet te bidden. Bid door uw daad. Als de mens naar de kerk
gaat – ik krijg gelijk van u – en ze komen daar en ze liggen daar en ze bidden
daar tot Christus en ze buigen hun hoofd en die handjes gaan samen, is dat
een prachtig mooi fundament. Dan is dat op zichzelf een levend probleem,
maar buiten de kerk gaan de lipjes open en het gevoelsleven spreekt en zegt:
‘Stik en barst. Ik moet jou niet.’ De rozenkrans vloeit over de straten en ligt
reeds duizenden jaren in de straatgoten van de stad want de mens kent geen
rozenkrans. Als u die laatste melodie straks beluistert en u kust het kruis en
u beleeft elke graad die u naar een hogere stap voert, een nieuw fundament,
bedenk dan dat ge een korte weg hebt afgelegd en afgelegd en dat kan dan
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een geboorte betekenen. Wij hebben moeten aanvaarden dat elke karaktertrek een rozenkrans is, een neerliggen, een aanvaarden van de goddelijke
rechtvaardigheid als harmonie, als leven, als licht, geest, moeder-zijn. We
wandelen (als) een deel van God, van de Almoeder, want we zijn werking.
Doe ik verkeerd en trap ik links en rechts van mij af, dan ben ik al in disharmonie, want ik moet netjes leren lopen, ik moet rein, zuiver volgens de
natuur leren denken.
Een bloem gaat in de grond, een bol wordt in de grond gelegd en nu moet
u leren bedenken hoe Moeder Natuur dat leven tot de ontwaking voert. Dat
hebt u, dat is de goddelijke wet voor het leven, voor uitdijing, voor vermenigvuldiging, voor vertegenwoordiging van die wet, maar meer is er niet.
En daar hebt u niets van ... niets. Nu moet u zich die levensbezieling, die
stuwing, dat geboren worden, dat moet gij u nu eigen maken. Ik moet in
harmonie zijn met dat leven. Ik ga in slaap, ik ben onbewust, ik lig onder
narcose en ik moet toch niet in disharmonie komen. Ik blijf, zelfs wanneer ik
in slaap ben, liefde en harmonie; want dit kind, die bloembol die is in slaap.
En in die slaap moeten we toch het één-zijn van God beleven.
Nu zegt de mens: ‘O Vader, gij zult mij wel beschermen.’ Is het er niet?
Waarom moet ge God vragen om te beschermen als ge weet dat het er is? Ge
staat bovenop de goddelijke bescherming. Ook al beleeft ge de psychopathie,
de krankzinnigheid, een misgeboorte, dan staat ge nog op de goddelijke bescherming, want het leven gaat voort. Nu bewijst het wat gij ervan hebt gemaakt. Een mens die nu ziek is, een mens die onder krankzinnigheid lijdt, de
psychopaat, dat zijn de ergste geestelijke afbraken die we kunnen opbouwen,
die we hebben geschapen, die mensen beleven hun eigen onbewuste godheid.
U behoeft niet te zeggen dat God dat heeft gedaan, want God is harmonisch,
rechtvaardig en liefde, maar de mens heeft zich nu uit die liefde verwijderd.
Indien gij nu, van nu af aan, van elk ogenblik uw hart opent, uw bloed
geeft, ik verzeker u de sferen van licht gaan voor uw leven open. Ook al hebt
ge karmische wetten – karma is er niet – maar ook al hebt ge disharmonie,
dus die onbewuste daden nog in u, u kunt die daden overvleugelen indien
de daad de geestelijke kern voor bewustzijn voor die ruimte raakt; en ge zijt
op slag anders. Uw licht komt in de ogen, uw lippen vertolken de waarheden
voor de maatschappij. Hebt ge nu de boeken dan kunt ge een machtig mooi,
ruimtelijk gesprek opbouwen en uzelf door dat gesprek tot de volgende wet
voeren. En gaat u nu eens neerzitten en spreek eens met elkaar onder het genot van uw bezit, uw huis, uw kinderen, uw warmte, uw meubeltjes, nu heeft
elk ding om u heen goddelijke bezieling want het heeft met uzelf te maken,
en alles wat van u is, straalt licht, leven, liefde uit. Is het leven niet mooi?
Als u het begrijpt – staat er straks in Jeus II – dan wordt het mooi, dan
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wordt het machtig. Maar gij valt, gij valt, gij bezwijkt, over elk ding, gij wilt
het leven niet aanvaarden ten opzichte van uw eigen persoonlijkheid, want ge
moppert, ge kankert, ge smeekt God om u liefde en kracht te geven, maar ge
vergeet uw eigen duisternis. Als u die duisternis aanvaardt en ge zegt – zoals
André dat kan –: ‘Ik ben maar een groot kreng’, dan zijt ge tenminste open
voor het nieuwe. Elke verkeerde, hoogmoedige verbeelding voert u toch niet
naar Gethsemane, maar voert u er glad naast. Ik spreek juist zo nu en dan
enkele woorden uit die tot uw hart komen. Dan zijt ge er glad naast, ge wandelt niet door Gethsemane, ge moet eerst eens proberen om die deur daar
open te krijgen. Die is door het universum verzegeld en de universele sleutel
hangt ernaast, maar u ziet dat dingetje niet. Probeer dan eindelijk eens de
God van liefde in uzelf te vinden. Open met de goddelijke sleutel, de Golden
Key of Life, voor elke karaktertrek, het universum in u, dát, het Allicht, het
Alleven, de Alliefde, de Almoeder, de Alvader, de Algeest, en ge zijt levend
bewust. Mensen, gij zijt Goden. Ga terug tot uw liefde en kus het, en zeg,
en leg u neer: ‘Hoe moet ik mij openen om Uw leven waarlijk te kunnen
liefhebben?’
Ziet u. Hoe de oude Egyptenaren dat hebben gekund, de Grieken? Wanneer u aan het hof van de farao kwam – dan kwamen we uit de tempels – dan
behoefde ge niet straatachtig te spreken. U kunt dat, maar in dat straatachtige gepraat, het doodgewone ligt toch de goddelijke kern. Want jatten is
stelen, ziet u? En hoepel op is ga heen, verwijder u uit mijn omgeving want
u stoort mij, u bezoedelt mijn gewaad, mijn licht in mijn ogen verduistert
omdat gij niets anders dan duisternis zijt. Wat zou het leven zijn indien u die
grootspraak, neen, die dichting zou kunnen beleven? Maar de Egyptenaren,
de tempelpriesters en priesteressen hebben het gekund. Neen, zij moesten
het doen om eindelijk eens van die rotte, onbewuste, stinkende, afbrekende
maatschappij ín de mens af te komen en het hiernamaals als stoffelijk woord
te betreden. Begrijpt u dit? Toen kwamen er wijze woorden voor de dag. En
toen staat een mens zo, als een generaal in de houding voor zijn godheid, de
oosterse yogi, maar met zijn rechterhand op zijn hart, en zegt: ‘Ik ben waarheid, ik ben gereed, u kunt met mij doen wat u wilt.’
Waarom moppert u? Waarom scheldt u?, heb ik u gevraagd. Waarom vertelt u kletspraat? Heb ik u niet verteld, zeggen de sferen van licht niet ... Ziet
u, het gaat mij erom om u eindelijk wakker te schudden om datgene wat u
bent te leren kennen en op te houden telkens weer duisternis aan te trekken.
U gaat nu aan het licht beginnen. En elke verkeerde gedachte, roddel, kletspraat ... Wat is nu kletspraat en roddel terwijl ge met kanonnen het leven
van God vernietigt? Maar die woorden die zijn veel erger dan kanonnen en
granaten, als atoombommen – die vallen plaatselijk – maar een menselijk
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woord gaat over en door de maatschappij, gaat naar landen en tijdperken.
Aan het andere eind van de wereld hoort gij uw woorden terug en dan vraagt
ge u af: ‘Waarom willen die mensen mij niet ontvangen?’ En dan is het uw
geroddel, want ze hebben iets van u gehoord. Wat heeft de Christus gezegd?
U maakt dus niet alleen van uzelf ruimtelijke narigheid, maar uw onbewust,
hatelijk, afbrekend gevoelsleven slaat de goddelijke kroon van het menselijke
hoofd en nu is het geen trap, maar het is het wegvloeien van het levensbloed.
Dat is afschrikwekkend.
Wanneer u Gethsemane beleeft ... Ik ben toch met u in Gethsemane gegaan om u even die plaats, daar waar Christus met de apostelen heeft geleefd,
te laten beleven, te laten voelen. Toen we daarin kwamen en daarginds de
Christus zagen, toen durfden we niet in Zijn stilte te komen, want we wisten:
wij gaan Hem bezoedelen. Leg dat nu in uzelf. Elke voetstap van Christus –
we hebben u de lezingen gegeven met Kerstmis met (over) Golgotha – voert
ons naar Zijn ontwaking.
Petrus, waarom slaat ge? Ge slaat mijn fundamenten kapot.
Vandaag bent u lief, vanmorgen hebt u het leven, hebt u de zaligheid, hebt
u uitdijing, hebt u hartelijkheid, hebt u stilte. Leef dan toch voor uzelf, en
maak, wilt gij uzelf niet verruimen, maak dan een ander leven van God niet
kapot en geef dat leven de ruimte. Indien dat leven de ruimte niet krijgt,
komt ge er samen nooit. Want ge behoort elkaar toe, hier. We hebben miljoenen voorbeelden gekregen aan Christus.
Ik heb in Amsterdam van de week verteld ... Een kind komt voor het eerst
op die lezing en zegt: ‘Wat moet ik doen als mijn kind in de oorlog gaat?’
Ik leg een fundament: ‘Gelooft u aan dit: gij zult niet doden? Gij zult niet
doden.’ Jazeker, dat is God, niet van Mozes, maar dat is een goddelijke wet!
Gij zult niet doden! Wat doet uw koningin? Wat doen uw mensen, wat doen
uw kinderen? Miljoenen mensen gaan de oorlog in en moorden en brandstichten, schieten maar raak. ‘Wij hebben er vierduizend afgemaakt.’ Ja, en
nu moet God spreken. Nu moet het Allicht spreken, de Alliefde, de Algeest.
En daarnaast staat een duivel die zegt: ‘En bid voor de mensen dat ze de
zalige slagvelden aan Gene Zijde zullen betreden.’ Dat is nu uw dominee. U
behoeft dat mens niet op te hangen, want dat doen we niet, maar hij hangt
zichzelf op. Nu praat de dominee vanuit uw televisie en radio over Mozes,
over Jesaja en zaagt door op onbewuste futiliteiten en krijgt geen kern.
Ja, we weten het wel, we kunnen alles niet meer aanvaarden, want het leven is God, het leven is liefde en we moeten in harmonie zijn met het leven,
en eerst dan komen we verder, maar ze beginnen er niet aan. Dit is uw maatschappij, dit is uw persoonlijkheid, dit is uw universiteit en dat bent u zelf.
Elke dag weer komen er tot de sferen van licht uw gedachten, uw gevoelens;
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en die worden dan gekraakt? Neen, dan zegt daar de meester: ‘Ik dacht ...’
Hij zegt dat niet want hij weet precies hoever of u bent, hoe uw gedachten
zijn, hoe uw gevoelens zijn. Dat u ... vandaag bent u alles en morgen bezwijkt
u weer. Hij weet precies, de Christus, hoe u voelt. U behoeft Hem niet bebidden. Hij zegt: ‘Ik heb toch in het prehistorische tijdperk ook niet kunnen
bidden want er was nog geen Onzevader, er was nog geen God, er was geen
Bijbel. We gingen door de natuur naar het hiernamaals. We kwamen in de
duisternis, we hadden de kringloop der aarde volbracht en we gingen verder.
We gingen verkennen, we zweefden in de ruimte en maakten ons vrij van
de stoffelijke wetten. We vroegen naar het licht, de zon. We schreeuwden:
“Moeder en vader, we leven en u weet het niet.” En toch, we hebben dit universum overwonnen.’
Ik heb u een lezing gegeven over de God die uitdijt, een karakter dat uitdijt, een karaktertrek die bezieling wordt, bewustzijn wordt, ontwaking. Dít
is het. Dat is het enige dat wij aan Gene Zijde in de eerste, de tweede, de
derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende sfeer moeten beleven en
aanvaarden. Dit is alles. Dit is uw huis, uw bloedsomloop, uw geest, uw
hart, uw denken, uw voelen, uw spreken, uw praten, uw kunst, uw wijsheid,
uw hoedje, uw jas, uw benen, uw voet. Dit is uw huis, uw bezit. Ga in uw
bezit en ga er gans in over en ge hebt niets anders dan een jas, een kleed, een
gewaad, een paar mooie schoentjes, ziet u?
Maar wij hebben de natuur. Een bloem spreekt, de bloemen luisteren beter
dan u. Ik heb het niet tegen u. De bloemen zeggen: ‘O, u bent weer bezig.’
Dit bewustzijn trek ik in mijn leven op en we zijn één want we kwamen uit
dezelfde bron. Neen, ja, dit leven kwam uit mij tot stand. Ik ben kleurenrijk,
ik ben het kleurenrijk Gods – zei ik u eens – omdat ik het woord kleur en
ruimtelijk bewustzijn kan geven.
Ik maak de god van het Oude Testament voor uw gelaat volkomen kapot.
Ik breek hem, ik kraak hem omdat wij in de ruimten geen god van haat
hebben gezien. Het Oude Testament is een misbaksel. Het is een koe met
vijfentwintig hoofden, zonder melk.
Weet u wat dat betekent wanneer de meester zei, Frederik zei, Van Eeden
zei: ‘Hij krijgt van mij een kist met radijsjes om te leren hoe het moet en
een droge koe om te melken’? Gij ... – ik zal het niet uitspreken – de mens
in de maatschappij is volkomen droog. U bent het niet want u bent hier, u
bent bezig. U geeft aan uw goddelijk gevoelsleven de kracht om het leven te
voeden. Doet u dat niet? U bent bezig om boeken te lezen, om de goddelijke
wetten tot de ontleding te brengen. U gaat beginnen om uw aardse taak ...
Die twaalf uren dat u bezig bent – en dan gaat u slapen, dan weet u toch
niets meer – maar dan bent u bezig om fundamenten te leggen door het
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leven, want ge maakt nu van elke karaktertrek liefde, harmonie, het één-zijn
met de mens. En die mens die naast u staat is een godheid, is de Almoeder, is
de Alvader, is liefde als dat leven zich manifesteert door te dragen. En nu gaat
u denken: hoe moet ik handelen, wat moet ik daartegenover zetten?
Ziet u, door de goddelijke liefde in de mens komen we tot de ruimtelijke
psychologie. God als psycholoog; een lezing apart, zes à tien lezingen apart.
De goddelijke psycholoog in de mens, dat wordt u. Dat bent u reeds voor uw
stoffelijk denken en voelen, maar dat wordt u voor het universum. En nu,
mijn kinderen, kunt ge uw broeder, uw zuster, uw mannen en vrouwen, u
kunt duizenden mensen door slechts één gedachte in u optrekken. U kunt
iets voor uw maatschappij, voor deze mensheid zijn. Dat wordt de ongelooflijke persoonlijkheid niet voor kanonnen en geweren, om dat uit te denken,
hoe wij een strategie moeten opbouwen om daar dat ongelukkige kind neer
te knallen. Wat doet u in dat gevaar? Waarom gaat u in afbraak, waarom
gaat u in disharmonie? Waarom gaat u in oorlog? Laat er toch nooit oorlog
in u zijn. Laat er nimmer een oorlog, laat er nimmer een Stalin noch een
Caiphas, noch een Pilatus in u komen en zeg: ‘Ga achter mij, Satan’, want ge
zijt een kind van Christus. Doet u dat? Kunt u dat? Wilt u dat? Ja ...
‘Ja’, zegt men.
Ik ben niet hatelijk. Maar wanneer de wetten gaan spreken dan dondert
het universum op mij af en ook op André. U beult zichzelf af, want u bent bezield, u zoudt uw bloed willen geven alleen reeds om een verkeerde gedachte
te kunnen opvangen en dan staat het waarom toch weer voor ons. Waaróm
toch moet ge weer bezwijken en de Christus in u bezoedelen? Waarom houdt
ge meer van Caiphas en Pilatus? Als de mens maar kwaad kan spreken is de
mens gelukkig. Het is wel merkwaardig in uw maatschappij dat de mens alles gelooft wat verkeerd is.
En dan in de sferen van licht zijn we juist andersom. Wij geloven alleen
waarheid en dat is heel eenvoudig. Nu zult u zeggen: ‘Die psychologie kennen we nog niet. De wereld is nog niet zover.’ In de sferen van licht wilt ge
met – ik zeg het u toch – wilt ge met waarheid te maken hebben. Er is geen
onwaarheid, geen leugen en bedrog, de mensen zijn goddelijk. Een mens
voor ons, een bloem, voor mij het licht, een boom, een bloem, een plant, een
dier, dat zijn goddelijke afstemmingen als levensgraden met een eigen kern;
en die hebben we lief. We zijn in harmonie met een insect.
Kom niet tot een meester uit de eerste sfeer, een mens, uw vader en moeder.
Ze willen, zei André van de week tegen u, met uw getik, uw geklop (klopt op
de microfoon) ‘Ik ben er’, niet meer te maken hebben, want ze staan stil. Ze
weten: ze houden u tegen, u moet zelf beginnen. Het spiritualisme staat op
een dood punt, vijfentwintig jaar reeds. Waar zijn ze?
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We hebben goddelijke schatten voor deze mensheid, maar de mensheid
is er niet voor gereed. We weten het immers, of we moesten ophouden, dan
waren we te vroeg hier geweest. Dan was Christus te vroeg geweest in Jeruzalem. Dan had Hij eerst over tien, honderd miljoen jaar naar de aarde moeten
komen om het goddelijke Evangelie te geven. Maar dat is niet waar want u
bent hier. In u ontwaakt de goddelijke kern, de ontwaking, de bezieling, het
overgeven, in u ontwaakt de goddelijke liefde door Moeder Natuur. U bent
geen Bijbelmens meer.
U hebt met sterven en met psychopathie en met ziekten niet te maken, u
aanvaardt want u weet: u hebt nog die disharmonie te zien. Wordt het nu
niet eenvoudig? U moet nu alleen trachten, te proberen om eruit te komen
en om die narigheden, die duisternis te beleven, te bewerken, maar niet ten
koste van uw goddelijk karakter. En u blijft uzelf. ‘Ja, ik ben nog niet zover.’
Goed, u bent nog niet zover. God als liefde vangt u altijd op want u krijgt
immers weer nieuw leven. U wordt elke morgen nog weer opnieuw wakker
om aan de dagtaak te beginnen, want dat is de zon, dan hebben zich de stelsels hersteld. Maar dat is het niet, neen, uw nieuwe voortgang, uw wijsheid
staat voor u en u kunt beginnen. ‘Ik ben gereed.’ Zegt u dat elke morgen: ‘Ik
ben gereed’? Zegt u dat als er een vreemd mens voor u staat: ‘Ik ben gereed
om u lief te hebben en te aanvaarden’? Dat moet nu de wereld zeggen tegen
een bolsjewiek. Wanneer toch het hogere bewustzijn afdaalt tot het lagere ...
Wat heeft Christus gedaan? Het is universeel geklaagd, je zou des duivels
worden indien ge praat over: ‘Vader, Vader, ge hebt me hier op de troon
gezet, ik heb u lief en we hebben vrede en geluk. Gij zult ons beschermen.’
En nu gaat ge met uw bewustzijn, met uw universiteiten gaat ge het kind
van het oerwoud slachten. Hebt ge daar kanonnen voor nodig? Mooi is dat.
Heerlijk bewustzijn heeft uw parlement. Maar we weten het: zó groot, zó.
Die gewaden – ziet u wel? – die zeggen niets. Uw titel zegt niets. Wat u bent,
zegt niets. U bent moeder- en vaderschap en dat is álles. En hierdoor krijgt ge
de God van liefde te beleven, want dat zijn de wetten, dat is de werking, dat is
het licht, dat is de nacht, dat is uw slaap, dat is uw taak, uw eten en drinken.
Miljoenen problemen kan ik u geven en tot de ontleding brengen, dat
hebt u gezien aan André. We zijn de laatste weken bezig om hem op te trekken, bewust tot de kosmos op te trekken en dan zult ge een apostel zien in
de eenvoud van moeder Crisje, die u dan toch maar het goddelijke gezag
zomaar verklaart, met een blij hartelijk gevoel erbij, dat ge dan in uw zak
kunt steken om daarop voort te gaan en te teren. Kunst. Hoge, geestelijke,
macrokosmische kunst bezit André, om zo het goddelijke hart te zien en op
te nemen, het door te geven en daarna krijgt u van hem uw maatschappelijke
‘smile’. En dan kunt ge u gezegend voelen, want dat is het bezit van het uni233

versum. Zo zouden miljoenen meesters willen zijn, maar ze zijn het niet, ze
kunnen het niet, ze moeten zich dat nog eigen maken. En dat is Egypte. Dat
is Amon-Ré. Dat is het oog van de Godin. Dat is het moederschap. Buiten
de maatschappij om is dat de universele, ruimtelijke, goddelijke uitstraling
die door de zon als vader elke seconde bonkt. Zo is het.
Ziet u mij niet als sentimenteel, maar de wetten die spreken. Dat is enigszins de wereld. Hoe zouden wij de wereld willen optrekken? ‘Mensheid, kom
aan Mijn hart’, zei Christus, ‘en Ik geef u goddelijk geluk.’
En toen kwam men zo pft, pft ... Men spuwde het goddelijke gezag midden in het gelaat. En dat doet u ook, dat doet de maatschappij. Praat u maar
over: de Bijbel begint met onwaarheid, God verdoemt niet. ‘Ja’, zegt de dominee, ‘dat is waar, er zijn foutjes, maar ja, laat dat oerwoudkind toch denken.’
Begin eindelijk de God van liefde te zien door het leven, buiten Bijbel,
boeken, wijsheid, kunst, wetenschappen om. Het leven is het, uw gevoel is de
God van liefde en geeft u dat harmonie, geeft u dat rechtvaardigheid, geeft
u dat welwillendheid, uw gemeende werkelijke kus, uw rust? Loopt u dat
niet uit uw midden vandaan? Loopt u waarlijk een straatje om, om een mens
niet te storen? Want God heeft een oneindigheid geschapen, God sloot de
planeten af door Zijn liefde, zodat de ene planeet de andere niet zou storen.
En nu ziet u in het machtige wonder in het universum dat de macrokosmos
volkomen één is.
En de mens ... de mens met zijn miljoenen eigenschappen is een macrokosmos in de geest, niet in de stof. Dat ook wel weer, maar dan komen wij
op andere wetten te staan, dan beleven wij nieuwe fundamenten. Dat wil
zeggen: dan staan we voor ziekten, narigheid en ellende. En dan kunnen we
zeggen: ‘Waarom heeft de geest die dingen niet gevoed?’ U kunt natuurlijk
door te dienen, door te werken iets stuk maken, overheersen. Maar de geest
in u is goddelijke liefde, bezit goddelijke afstemming en is regelrecht vanuit
die Almoeder ontstaan. Ge zijt deel van haar hart. De mens is deel van haar
leven. De mens is deel van haar ziel, dat is haar kern, dat is haar bloed, dat is
haar denken, dat is haar voelen. De mens als vonk van God en al het leven
in de natuur, dier en plant, is licht van haar licht. U dijt uit, zij dijde uit. Zij
schiep de macrokosmos. Elk deeltje, de planeten – dat hebben we u geleerd
in ‘Het ontstaan van het heelal’ en door deze lezingen – splitste zich en vermenigvuldigde zich voor een nieuw stadium. Ziet u, dat is uw geboorte, dat
is de vader en de moeder.
Geef de moeder uw bezit en we krijgen een kind, dat is úw nieuw leven.
U moet uw kind niet zien als uw kind, maar u moet uw kind nu gaan zien
als uw nieuwe leven, úw leven is dat. Als dat kind er niet was, had u geen
bestaan meer. En nu bent u vader, u bent moeder, maar het nieuwe leven,
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de nieuwe reïncarnatie, de wedergeboorte, het uitdijen, het nieuwe licht, het
nieuwe ontwaken, het voortgaan, dat ziet u niet, u ziet alleen maar een kind.
Dat is uw kind en daarover hebt gij te bevelen. Jazeker. En wanneer dan het
kind zegt: ‘Laat mij vrij, ik wil God leren kennen’, dan komt de protestant
tussen de moeder en, de katholiek, de vader, en zegt: ‘Ge zijt verdoemd, mijn
huis uit.’
Ziet u, dat lossen wij in twéé seconden op als u de wetten kent, als u (de)
God kent van liefde. Als u de God van liefde kent, dan is er geen protestantisme meer, geen katholiek zijn, geen Mohammedanisme, geen Boeddhisme.
Al de sekten lossen op, heb ik u aan Gene Zijde gezegd. Als u aan Gene Zijde
nu komt achter de kist, u hebt uw kringloop der aarde volbracht, dan spreken
we een gevoelstaal en dan zijn we natuurlijk volgens de wetten van God, door
Zijn gevoelsleven één. Eén. Eén zijn we dan, van gevoel tot gevoel één.
We behoeven niet meer te spreken want nu zegt de meester: ‘Nu gaan we
terug naar de aarde en dan zullen we zien hoe u daar bent gestorven.’ En dan
gaan we weer verder terug. We beleven dat leven. Nu gaan we terug tot in een
ander stadium en dat gaat vanzelf. Voelt u wel? Wij gaan door het aantrekken, u moet dit eens beleven, dan kunt u zien hoe lief, hoe machtig lief de
goddelijke kern in u is als u uw wedergeboorte ondergaat.
Ik heb dat duizenden malen beleefd. André honderdduizendmaal omdat
hij het baren en scheppen moest beleven, wilde hij ten opzichte van de ziel,
de geest, het leven, het licht, vader- en moederschap, de ruimte, Christus,
God, zichzelf zien. U kent zichzelf niet eens.
Toen gingen we terug naar de aarde. Meester Alcar daalde met hem in
Crisje af, vóór het ogenblik, tot het ogenblik dat Crisje zei: ‘Hendrik, we willen een nieuw kind hebben.’
Vader zegt: ‘Wil giij nog een kleine meid?’
‘Ik krieg niet ’n meid’, zegt Crisje, ‘ik krieg een jonge.’
Een, twee, drie, vier ...
Maar waar komen die gedachten vandaan? Wie had het eerste gevoel om
te baren en te scheppen, om het leven te laten uitdijen? Wie was het, Hendrik of Crisje? En toen gingen wij die gedachten achterna. Jeus leefde nog
in de wereld van het onbewuste. Wij gaan nog verder. Meester Alcar bracht
André-Dectar tot het ogenblik dat hij daar zocht (zo)als Mozes: ‘Geef mij
een nieuw lichaam, als astronoom liep ik mij te pletter. Ik wil geen Socrates,
geen Plato zijn, geen Galilei want ze lopen zich allemaal op aarde te pletter.
Ik moet vanuit de geest in de stof uitdijen en ontwaken, want ik ken de God
van liefde.’
Het leven is liefde als u de harmonie, de rechtvaardigheid, de welwillendheid, het directe, goddelijke, harmonische, universele één-zijn waardoor ster235

ren en planeten zich hebben verdicht, hebben afgesloten, beleeft, beleeft ...
alleen maar beleeft. Ziet u?
En toen ging André terug in de wereld van het onbewuste en toen zag hij
zichzelf als vonk, als nietige cel. Als een vonkje dat niet is te zien. We zagen
myriaden vonken, vonken, kleine vonkjes nog als licht. Die hadden al licht?
Ja, goddelijk licht, want op dat ogenblik bent u weer met de goddelijke oneindigheid, met het baren en scheppen van de Almoeder één. U leeft nu in
de baring, in het hart van de Almoeder, dat is de wereld van het onbewuste.
U komt daar tot rust, anders kwam de mens nooit en te nimmer tot rust.
Dan liep u altijd verder met uw verkeerde, disharmonische gedachten, met
uw moorden zelfs, leefde u in de wereld van het onbewuste ... en kan geen
geboorte plaatsvinden, want gij stoorde uzelf. Maar dat neemt de Almoeder
weer van de mens, van haar vonk af en zegt: ‘Kind, gij gaat terug, gij krijgt
nieuw leven. Als ik u niet vrijmaakte van die zorgen, ellende ... Wat hebt ge
toch weer geschapen, wat hebt ge in dit leven toch weer gedaan? Gij stapelde
niets anders dan kwaad, ellende en narigheid op uw bewustzijn. Gij hebt
fundamenten gelegd die ge door duizenden levens eerst weer kunt afbreken,
maar ik maak u weer gereed om in de moeder af te dalen, of de vrucht spat
uitéén.’
Meester Alcar zegt tegen André: ‘Ziet u’, we beleven nu, we komen vanuit
de ruimte, ‘Crisje trekt u aan.’ André komt in het gevoelsleven van Crisje.
Hij zet zich, dat zet zich in haar gevoelsleven vast. Hij leeft hier reeds. Het
stoffelijke één-zijn moet nog gebeuren, maar we zijn reeds in Crisje. Dan
komt het één-zijn, het machtige scheppen en baren. Dan is de Lange Hendrik gereed en kan zeggen: ‘Ja, mijn lieve Crisje, ik zal me geven, ik zal
dienen.’ Hij wist dat niet eens, maar hij doet het. De goddelijke wet vindt
plaats – het heilige evangelie spreekt nu over liefde, zaligheid en geluk – de
kernen komen bij elkaar zoals de mens dit als embryonaal leven op de maan
heeft moeten aanvaarden en de ziel maakt zich los van het gevoelsleven van
Crisje en neemt plaats van het moederlijke ei, het moederlijke universum, en
de voortplanting kan beginnen.
Dat wonder, mijn zusters en broeders – houdt u die weefsels eens vast
– dat is goddelijke rechtvaardigheid, goddelijke liefde, goddelijke uitdijing,
voortplanting, dat is álles wat God is, wat het universum heeft als u er met
uw vingers afblijft. Dat is een goddelijke heiligheid, dit is goddelijk één-zijn.
Dit is waardoor sterren en planeten zich hebben verdicht, dit is waardoor de
bloem is gaan stralen en haar kleur kreeg. Dit is waardoor een hond blaft,
een kat miauwt, een tijger kwaad wordt, want dit zijn de levensgraden voor
bewustzijn en onbewustzijn. Maar de mens en het dier heeft die universele,
goddelijke heiligheid als één-zijn ontvangen, want dit is goddelijk. Dit is al236

les. En nu hebt u daarin alles.
Nu zegt meester Alcar: ‘André, ziet u dat dit eigenlijk de God van liefde
is, waardoor Hij al de werelden omvat?’ Dat u moeder bent en vader bent is
goddelijke oneindigheid, ook al loopt ge in de duisternis, ook al wilt ge van
die God niet weten, u bént het. En thans – ik ga naar het einde – komt het
erop aan wat wij van die harmonie opnemen. Nu moeten wij ons dagbewuste
denken en voelen in harmonie brengen met deze reine, universele, macrokosmische goddelijke geboorte. Want het kind ontwaakt, de ziel krijgt stof, het
hartje begint te tikken, de bloedsomloop begint, de weefsels dijen uit, het
bewustzijn van de ziel komt in de ogen, zoals we dat op de maan hebben gezien. Het sterrengefonkel straalt aanstonds, na uw zeven en negen maanden,
uit, de mens kan direct daarna gilletjes geven, de ziel verstoffelijkt nu een
stoffelijk tijdperk, dat wil zeggen: de ziel als geest, als liefde, als goddelijke
kern is aan een stoffelijk leven begonnen.
Als u dat ziet en meemaakt dat uw moeder u baart, dat u in de moeder
uitdijt ... En nu was Crisje ... dat was een geestelijk, kosmisch gevoelsleven.
Dat leven is zo ontzagwekkend groot, rein en zuiver en harmonisch voor de
ruimte, dat ik zou willen zeggen: ‘Crisje was in staat geweest om waarlijk
vorsten van liefde te baren.’ Zo oneindig was zij in haar gevoelsleven voor
haar persoonlijkheid om altijd weer in alles en door alles, ook al werd zij
geslagen, het goede, het mooie, het waarachtige, de harmonie, de rechtvaardigheid en bovenuit alles uiteindelijk de goddelijke kern te zien als liefde in
de mens, in de mens.
Als u aanstonds het tweede deel van Jeus in handen krijgt, dan krijgt u een
geestelijk, kosmisch christelijk geschenk, alleen door Crisje. Voor Crisje zet
ik mijn leven in als meester. En meester Alcar buigt zich, hij knielt neer aan
de voeten van deze persoonlijkheid en zegt: ‘Aanvaard mijn bloemen, mijn
orchideeën als dank. Door de wil, door het denken en voelen dat gij (gaf)
aan mijn instrument, waarop en waardoor ik tokkel, de wereld tot een nieuw
hoger denken en voelen kan voeren.’ Dat wordt dan de dank, dat wordt het
geluk. Door die baring worden dat de ruimtelijke ‘vleugelen’ in alles.
Gij mensen zijt mens. Gij mensen zijt mens. Gij mensen zult zijn: kinderen
van God? Neen, gij mensen zult zijn kinderlijke Goden, met een blijdschap
in u dat de zon straalt en dat ge kunt wandelen en dat ge kunt ademen, dat
ge kunt spreken, dat ge elkaar ziet, dat ge naast elkaar kunt gaan zitten.
Want het is mogelijk dat ge elkaar achter de kist in geen duizenden eeuwen
terugziet, alleen reeds door een woord, door een hard woord en dat u met
de duisternis verbindt. Dan is de één daar in het licht, in de harmonie, in de
liefde van de ruimte en de ander staat daarvoor en trapt en beukt en vindt
de sleutel niet, en staat er bovenop. En dan komt de meester en zegt: ‘Daar
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ligt de sleutel. Draai de deur maar open.’ En de deur(sleutel) draait, maar
de deur gaat niet open; de sleutel gaat erdoorheen. Er is geen houvast, geen
contact, want de karaktertrekken voeren u met uw wandeling, uw lopen, uw
zijn, uw gewaad, uw denken, uw voelen, uw licht, want dat is de goddelijke
persoonlijkheid als mens in de sferen van licht.
God als liefde voor de mens wil zeggen: beleef het leven in harmonie en
word harmonisch, rechtvaardig, eerst dan krijgt uw gevoelsleven de kracht,
de beminnelijkheid, dat machtige gevoel op de lippen, en dan is de mens in
staat om aan het leven de geestelijke kus te schenken. En dit is nu kussen. Dit
is het één-zijn van de mens als stof, als geest, als vader en moeder. Dit is de tik
op uw hand. Dit is de vingerdruk. Dit is het zien, het gaan, het opnemen en
aanvaarden. Het is de kleur van uw orchidee, het is rood, blauw, geel, groen.
Al de aura’s van het universum krijgen een karaktertrek. Leg die onder uw
hart, beleef die wonderbaarlijke uitdijing élke seconde.
Wanneer ge wilt rusten, rust dan en word rust. Wanneer ge werkend zijt
en wilt dienen, werk dan en word werking, maar laat u nimmer door de
Pilatussen en de Caiphassen in u, de afbraak van de wereld en uw verschrikkelijke woordenboek verpletteren en neerhalen. Blijf ondanks alles in uw
maatschappij weten: de God van liefde leeft onder mijn hart, en breng ik tot
uitdijing en ontwaking, voor gans deze mensheid en hiernaast en uiteindelijk
voor de Christus in u.
Ik dank u.
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De goddelijke liefde voor de mens – deel 3
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt de derde lezing over ‘De
goddelijke liefde voor de mens’.
Vanmorgen ga ik enigszins op de wijsgerige stelsels in, dat wil zeggen: de
wet liefde te laten zien, door de maatschappij, door leven en dood, door uw
denken, voelen en uw daden.
De macrokosmos hebben we beleefd, we hebben de planeten gevolgd en
langzaamaan keren we terug naar de aarde om de kringloop voor deze wereld
te voleindigen en hierna de sferen van licht te betreden. U zult vanmorgen
beleven dat elke verkeerde daad u onmiddellijk afremt, een schaduwbeeld
opbouwt, een mistige sfeer. En wanneer u het ruwe geweld, leugen, bedrog,
haat en vooral vernietiging aanvaardt – dat is de moord – dan staat ge natuurlijk voor de afbraak, de disharmonie; niet voor uw maatschappelijk bewustzijn, maar uw ruimtelijk ik, uw goddelijke persoonlijkheid.
De volgende lezing – zei ik u – die is en die gaat over de persoonlijke
dingen die wij aan een daad, een handeling, een toestand geven, waarna de
persoonlijkheid voor ál de miljoenen wetten en levensgraden zich laat zien.
En dat hebt u – dat zult ge moeten aanvaarden, dat krijgt u te zien – dat
hebt ge zelf in handen en kunt ge door het leven opbouwen. Want dat is de
bedoeling.
Ik ging uit de eerste sfeer telkens terug naar de aarde om u de beelden te
laten zien hoe nu eigenlijk de geestelijke persoonlijkheid wordt en zal zijn ten
opzichte van de aarde. We hebben even het Al beleefd, maar hier, in de mens
op aarde leeft het goddelijke bewustzijn, maar is nu nog onbewust. De mens
weet niet – verklaarde ik u – hoe hij de God van al het leven, de Vader van
liefde kan aanvaarden, kan ondergaan. Hij denkt dat hij door bidden, door
de Bijbel en naar de kerk te gaan en goed-denken die sfeer kan betreden en
hierna achter de kist in bezit kan nemen; maar zo is het niet. Wat hiervoor
nodig is, is ontzagwekkend, een strijd op leven en dood, dat hebt ge reeds
gevoeld door de boeken.
Gerhard de koetsier komt aan Gene Zijde, is een goed mens, maar hij heeft
de geestelijke graad voor de daad, de handeling nog niet beleefd. En in de
eerste sfeer is alles bewustzijn in de liefde. We hebben het gevoel gekregen
voor vader- en moederschap, door de liefde. Wat is liefde? Ik heb u verklaard
en dat kunt u aanvaarden, gij hebt te aanvaarden dat de daad, het één-zijn,
het goddelijke baren en scheppen buiten de mens om ligt. Als het ware: u
beleeft het, maar u hebt die kosmos, die schepping eigenlijk niet in handen,
ook al is het uw bezit. Want – dat hebben wij moeten aanvaarden – die god239

delijke kern brengt u geen voetstap, ook al baart ge en ge schept, vooruit. Het
brengt u niet tot ontwaking, alleen voert het u naar een hogere lichamelijke
graad, die de aarde bezit. En dat is de planeet. Dat is het moederlijke bezit
ten opzichte van de macrokosmos – voel dit goed aan – dat de aarde heeft
ontvangen door deel te zijn van zon en maan, dat hebben wij allemaal beleefd. Maar nu de stelsels van de aarde die de mens moet overwinnen, die
de mens gestalte heeft te geven, bewustzijn moet schenken, wil de mens zijn
goddelijke persoonlijkheid door de liefde verruimen. En dat is nu het ganse
probleem.
Ik raakte de Bijbel aan, ik ging naar het Egypte, ik ging naar de tempels.
En u kunt nu doen wat u wilt, u kunt zo heilig leven ook indien ge daar
interesse voor hebt; indien de daad, de handeling alleen ingesteld is voor de
godsdienst staat u nog stil. Wanneer de mens ... u ziet die mensen, we hebben
de pastoors, we hebben de bisschoppen, we hebben de geleerden ontvangen
en aanvaard en hen moeten overtuigen. Wat hebt u daar nu gedaan? Voor
welke gedachte zet gij uw leven in? Wat hebt u daar nu bereikt? U hebt uw
godsdienst beleefd, uw God beleefd, maar de waarachtige God die hebt u
nimmer gekend. U hebt gebeden, u hebt uw mis opgedragen, u hebt waarlijk
een machtig leven gehad, maar gij zit toch in het schemerland. Waarom? U
moet die kinderen horen schreien. Ze zoeken naar Christus, ze zoeken naar
God, ze vragen om Christus, ze vragen om de God van liefde en die is er
niet want ze zijn het zelf. Hoe kan de mens dit aanvaarden? Hoe kunt gij dit
beleven? Dat de meester zegt: de God van liefde die leeft in u, en die u op
aarde hebt willen beleven, die is er niet. Dat heb ik u verteld, dat heb ik u
verklaard. Maar dit wordt de universele God voor al het leven in de macrokosmos. Elke sekte zal deze God straks moeten aanvaarden omdat dit het
léven is. U kunt het Wayti noemen – zei ik u – u kunt het het leven noemen,
de Amon-Ré van Egypte. De God van liefde die zal in de mens moeten ontwaken want elke vonk vertegenwoordigt de Albron, de Alvader als baring en
schepping. Dat zijn de eerste, dat waren de machtige fundamenten waardoor
ik deze lezingen moest opbouwen. Ten opzichte van de sfeer waarin we leven,
het maatschappelijke voelen en denken, de chaos waarin u leeft, is dat heel
eenvoudig, maar te ver van uw denken en voelen weg.
De mens die nog geen boeken heeft gelezen die denkt: ik ben met wartaal
verbonden. Maar neem aan – en dat kunnen de wetten u bewijzen, dat zegt
de macrokosmos onherroepelijk – de God van liefde leeft in de mens. En
nu wordt die mens door zijn denken en voelen gelijk de Vader die dit leven
heeft geschapen. In de tijd waarin u leeft, ook al gaan we terug – u hebt dat
beleefd – naar het prehistorische tijdperk, ook al beleven wij de hellen en de
hemelen, die mensen moeten hun godheid, hun afstemming tot de bewuste
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graad voeren en dat is nu alleen mogelijk door te denken en te handelen. Nu
kan ik reeds vragen, zover bent u: Hoeveel liefde geeft u aan de doodeenvoudige vriendschap? Is het zoals er in ‘Maskers en Mensen’ staat: vandaag
roept u: ‘Ik kan u niet missen’, en morgen gaat u de deur uit? Met één woord
verbrijzelt ge thans die eerste sfeer, die tempel, die godheid. Eén verkeerde
gedachte van het leven ten opzichte van God en de Almoeder jaagt u reeds
uit die eerste sfeer.
We staan thans voor wijsgerige stelsels waardoor Socrates geboren werd,
Plato, Aristoteles en de anderen die vanuit de Universiteit van Christus aan
die leer, aan dat denken en voelen zijn begonnen, buiten de kerk om. Waarom heeft Socrates geleefd, Plato, Rudolf Steiner en anderen, Boeddha? Om
de mens naast de kunst denken en voelen te geven, de levensgraden te ontsluieren ten opzichte van de godheid in de mens. Maar wat wist Socrates, wat
wist Plato, wat wist Boeddha, wat wist Pythagoras van de goddelijke kern in
de mens af? Ze hebben gezocht, ze hebben gevraagd, ze konden de God, die
toch in hen leefde, niet vinden, niet beleven. Zij zagen het in de ruimte, ze
zagen een mens; een mens, een kracht in ieder geval die dacht, die heeft geschapen en gebaard. Maar ze zagen altijd weer toch een denkende, bewuste
bezieling, die ten opzichte van de katholieke kerk, het protestantisme en de
Bijbel geen verandering heeft ondergaan. En daarin leeft nu nog de ganse
mensheid.
Dat wat wij in het Oosten hebben beleefd, het oude Egypte heeft geopenbaard ten opzichte van de God van liefde, gaat reeds dóór Moeder Natuur.
Dat gaat reeds door de maatschappij. En hiernaast zien we dan de Bijbel weer
terug, het katholieke geloof, het protestantisme, de miljoenen mensen die de
Heer kennen. De Heer. Maar wat is nu de Heer? En waar leeft de Heer? En
hoe is Zijn liefde? U moet de mens horen over het Oude Testament. Kunt u
aanvaarden dat dat aanstonds waarlijk vergeten wordt?
U leeft op dit ogenblik, u bent in contact en u hebt afstemming op het
Huis Israël, op kosmisch bewustzijn. U bent waarlijk de eersten die de fundamenten leggen voor kosmisch denken en voelen en hierdoor leert ge de
God van liefde kennen. Ge zult Hem beleven, ge zult Hem aanvoelen, ge zult
stap voor stap verdergaan, én in rust, omdat u weet.
De wereld die we later beleven over vijfduizend jaar, geloof het gerust, is
als een paradijs. En dat paradijs kan u alleen geschonken worden door de
wijsheid, omdat de wetten worden verklaard.
Aan Gene Zijde in de eerste sfeer, als u daar bent, dan hebt ge u maar te
buigen voor alles. Er zijn – ik heb u dat verklaard, ik heb u met die levens
verbonden – geen verkeerde gedachten meer in de mens. Eén verkeerde gedachte slaat u uit de eerste sfeer. Neen, die sfeer lost reeds voor u op. En wat
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doet u nu? Kunt u buigen? Brengt u harmonie met uw gevoelsleven? Komt u
bij vrienden en kennissen en brengt u daar de levenswijsheid en de waarlijke
vreugde voor het wijsgerige stelsel, dat dus u zélf bent, dat u naar de liefde
voert? Wanneer beleeft ge de waarlijke liefde? Gaat het vandaag in uw linkerhand en morgen in uw rechter over en dan maar weg? Daar staat ge eerst
voor het eerste fundament, en dat is – nu komen wij tot het woordenboek
– en dat is: bent u waarachtig wáár? Bent u waarheid in alles? Bent u harmonisch voor miljoenen levenswetten? Bent u rechtvaardig voor elke gedachte?
Kunt u een fout aanvaarden? Of legt u daarbij reeds een ander visioen om
het foutje te verdoezelen, te omsluieren? Kunt ge waarlijk open en oprecht
zeggen: ‘Ja, ik was verkeerd’? Want dan kunt u verder.
We hebben de dikkoppen moeten slaan met de levenswijsheid.
‘Ik ben niet zo.’ ‘God bewaar me. Ik kan dat niet.’
Maar waarom bent u dan in deze toestand?
‘Ik heb goed gedaan. Ik heb de mensen tot God gevoerd.’
Ja, van de wal in de sloot.
De dominee zegt: ‘En ik heb gesproken, ik heb het zo goed gedaan, ik heb
het zo best ...’
Ja, bevend, bibberend. U hebt mooie woorden gekozen, maar de wet liefde, harmonie, rechtvaardigheid ten opzichte van de natuurlijke stelsels, daar
hebt gij niets van gezien noch gevoeld, uw godheid bleef doof, stom.
Hard? Nee.
De man schrikt.
Gij had de natúúr moeten zien.
Ge moet terugdenken – heb ik u verklaard – wij hebben die tijden beleefd,
wij hebben de Bijbel gevolgd. Wij hebben de lezingen gegeven van Mozes, de
hellen die ontstaan zijn, hoe de hemelen zijn verdiend en werden opgebouwd
door de mens. We hebben die wetten leren kennen. We zagen daarna eerst de
eerste sfeer: de mens die die taak niet meer kan aanvaarden.
‘Ik wil mijn moeder niet meer zien.’
U zult toch eens uw moeder moeten aanvaarden.
‘Ik wil met dat mens niet meer te maken hebben.’
U zult dat leven eens lief moeten hebben. U zult ten opzichte ... Wat zei
Christus? ‘Zevenenzeventigduizend maal zult gij de mens vergeven en weer
aanvaarden want het is uw eigen leven.’ Ja ...
Ge gaat neerliggen in Gethsemane, ge gaat denken, ge mediteert. Maar
mediteer toch op de dag en sluit u niet af. Doe dat altijd in gedachten. Denk,
voel altijd harmonisch, rechtvaardig ten opzichte van uw ik, want dit leven
hier heeft niets te betekenen. Achter de kist staat ge met lamme ‘vleugelen’,
ge kunt u niet bewegen, ge hebt geen wandeling, geen voetstap, geen bodem
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om op te staan, niets, niets, niets omdat ge aan dat fundamentele opbouwen
nog niet bent begonnen.
Ja, er zijn er.
U kunt zeggen: ‘Wat heb ik daar aan?’
Maar dit leven is slechts een miljoenste seconde ten opzichte van uw eeuwigdurend voortgaan. Dat is de ruimte – verklaarde ik u – dat zijn de planeten en sterren, ja, planeten en sterren, dat is de Vierde, de Vijfde, de Zesde,
de Zevende Kosmische Graad. Maar blijf nu in het nu. Aanvaard het nu,
bedenk het nu, beleef het nu, achter de kist gaat ge verder. En daar zijt ge een
zelfstandigheid die het leven wil beleven, en dat is alleen mogelijk wanneer
uw eigen leven voor u staat, ziet u? De God van u die op de maan door u aan
het leven is begonnen, die wij de tweelingziel noemen voor de ruimte, dat
leven dat met u die ruimte moet overwinnen, ja, als dat die eenheid kan ondergaan, dan is de macrokosmos sprekend voor u beiden. Maar wanneer de
één het gevoel niet heeft en de ander wel en moet wachten om die mildheid,
die zachtheid, dat geestelijke uitdijen op te nemen, dan steelt het ene leven
van het andere en dwingt het ene leven in duisternis te gaan terwijl dáár het
licht is? Dat kan niet. Dat wil de God van u, ín u niet. De mens begrijpt
immers niet wat een wijsgerig stelsel ten opzichte van God kan betekenen.
Ik blijf ook niet in de Albron voortzweven vanmorgen, maar ik ga eindelijk
de punten op de cijfers zetten. Ge moet weten dat wanneer gíj als mens hier
niet verlangt, niet dorst om uw leven tot die verijling, die vergeestelijking te
brengen, moet ik wachten. Dan sta ik, indien ik van u ben, dan sta ik en blijf
ik in duisternis.
Ik ga dood. De mens zegt: ‘Ja, dat is allemaal heel mooi, maar ik zal het
aanstonds wel zien.’
Wij hebben moeten aanvaarden door de zelfmoord – ik heb u dat verklaard – hoe het rottingsproces uw hart aan stukken vreet, hoe de ziel kermt
en smeekt om bewustwording om dat te doen eindigen, maar de God doet
niets, Hij laat u kermen, Hij laat u schreeuwen. Niemand kan u helpen en
dat bewijst, dat bewees mij althans, dat ik een goddelijk instrument was, dat
ik tot het leven behoorde en dat de godheid voor mijzelf, ik als persoonlijkheid, de daad had verstoffelijkt en een einde aan mijn leven maakte ... en
daar zat ik. Als mij iets heeft overtuigd dat ik een godheid ben, dat ik al
de machten en krachten van het universum in me draag, dat mijn innerlijk
leven afstemming heeft op die Almoeder, die Albron, het Allicht, dan heb
ik het daar ontvangen, juist door de zelfmoord, want er was daarachter geen
verdoemdheid. En dat werd mijn geluk, dat werd mijn weten, dat werd mijn
uitdijen, dat werd mijn bewustzijn, maar mijn gevoel voor de liefde. En toen
legde ik – ik werd wel voorzichtig – op elke karaktertrek een fijne orchidee,
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een liefelijke gedachte om het uitspelen van de wet te kunnen ondergaan,
met andere woorden, het één-zijn waarover ik verleden sprak te kunnen opnemen. En dat kunt en kent u nog niet.
Er zijn mensen, die altijd weer de liefelijke krachten op een daad leggen en
zij zijn bezig zichzelf tot die verruiming, die geestelijke ontwaking te voeren.
En nu is het niet zo eenvoudig, en toch, gij hebt het in handen. U kunt beleven in de maatschappij wat u wilt, één verkeerde karaktertrek remt u voor de
eerste sfeer, voor uw ziel. Uw tweelingliefde? Neen, uw goddelijke kern, uw
één-zijn, want dat is uw bloed, uw ziel, uw geest, uw gedachtekracht. Indien
dat leven er niet is, dan kunt ge geen stap verder, dan blijft de eerste sfeer
armoedig. Want eens zult ge weer bij elkaar zijn en eerst dan is dat de volle
bezieling ten opzichte van God en Christus.
Het wijsgerige stelsel – waar het mij nu om gaat – waar de sferen door zijn
opgebouwd, waardoor gij uw maatschappelijk leven leert kennen, dat hebt u
nu in eigen handen.
Hoe bent u? Ik vraag u: hoe is uw vriendschap, hoe is uw liefde? Moeten
wij aanvaarden dat ge hardnekkig zijt, brutaal, onbeholpen, ondoordacht,
vergeetachtig ten opzichte van deze wetten, nonchalant? Kan het u niet schelen of er liefelijkheden over uw lippen vallen of grofheden of hardheden?
Nu moet u weten dat de Almoeder dit alles in harmonie, in liefde heeft
geschapen en zich daardoor – dat zei ik u – heeft vergeestelijkt en hierna
verstoffelijkt. Dus elke gedachte, elke wet die u nu ondergaat, moet de kern
bezitten van die Albron, die harmonie, die rechtvaardigheid, die openbaring,
deze ontwaking, dit aanvaarden, dit overgeven, dit willen dienen, dit willen
één-zijn. Bent u dat niet, kunt u dat niet, gaat u daar tegenin, dan beleeft u
ook nooit en te nimmer tijdens uw aardse leven ruimtelijk geestelijk één-zijn.
Want hierdoor gaat het leven spreken en hierdoor ontwaakt de kern in u, die
dan de goddelijke vonk is.
Wat moet gij nu – door al die lezingen en de boeken – doen om die kern te
bereiken? Ik kan u alleen maar de weg verklaren, zeggen: ‘Ga deze weg, door
deze doolhof. U moet er zelf aan beginnen.’
Ik heb u gevraagd en als het ware gesmeekt: ‘Houd nu op’, maar de mens
houdt niet op. De mens beleeft deze dingen en zegt tegen het andere leven:
‘Ik ga weg, ik maak mij van kant.’ Dat zeggen kinderen nog die mij volgen
en hebben aanvaard. Ze krijgen geen gelijk. Ze hebben hun taak niet, ze begrijpen hun leven niet. Ze weten dat ze hun taak moeten afmaken. Het ene
leven tiranniseert het andere. En wilt u dat in de eerste sfeer doen?
In de allereerste plaats vraagt men aan Gene Zijde, vraagt de eerste sfeer
aan u: ‘Wat hebt gij op aarde gedaan? Hoe was uw leven? Hebt ge overal
waarlijk liefde, geluk, harmonie, begrijpen gebracht? Zijt, waart ge in alles en
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met alles, met uw woordenboek één en hebt ge het mooie daaruit gehaald en
aan uw goddelijke vonk geschonken?’ Want eerst daardoor maakt ge iets van
die Albron in u los en dat wordt nu een deel van de persoonlijkheid. En die
miljoenen karaktertrekken vertegenwoordigen nu de persoonlijkheid.
De mens nu, die vastzit aan karma, oorzaak en gevolg, de mens nu – dat
weten wij immers, dat weet Christus, dat weet God – die het leven heeft
ontvangen hier op aarde en zegt: ‘Ja, dat mens, dit leven dat begrijpt mij
niet’, is op aarde geboren omdat dat dit leven in vorige levens disharmonie
heeft gebracht, of gij had eenzelfde gevoel, dezelfde graad van bewustzijn
naast u gehad. Het zou naast u leven met dezelfde bezieling, dezelfde liefde,
het verlangen ook naar kunst, begrijpen, de volle overgave, het willen geven,
alles voor die geestelijke ruimtelijke ontwaking. Maar dát is er nu juist niet.
En nu krijgen wij een chaos.
Nu gaat het er mij om, om juist de gevoelige mens te steunen. De andere
mens moet eraan beginnen. De mens weet nu niet hoe te moeten handelen.
Hij staat bovenop zichzelf en maakt er niets van. De krachten, de fijne, ijle,
geestelijke krachten dwalen om hem heen en glijden uit zijn handen. Bewust
is de wil, en toch: ‘Ik begrijp niet waarom ik zo moet worden geslagen en
getrapt. Ik begrijp niet dat mijn evolutie tegengehouden moet worden door
deze persoonlijkheid.’ Maar wij weten het: dit is een wet, de levenswet dat: gij
zult die mensen op aarde beleven die u vroeger iets hebt aangedaan.
Ziet u, dat zijn nog allemaal fundamenten. Dat zijn allemaal wegen naar
de eigenlijke bron waar alles openligt, open is, omdat we nu het peilen, het
beleven van die bron zullen leren kennen, en dat is nu voor u allen, voor de
maatschappij het wijsgerige stelsel. Nu is een karaktertrek een stelsel, wijsgerig uitdijen. Dat wil zeggen: door de natuur, door de handeling naar de
geestelijke kracht, de afstemming, het ruimtelijke goddelijke één-zijn voor
één karaktertrek heenvoeren, omdat die karaktertrek voor het hiernamaals
een fundament is waarop u staat. Nu vraagt ge voor uzelf maar eens af:
hoeveel geestelijke karaktertrekken heb ik reeds? U ligt volkomen voor het
andere leven open indien u Gene Zijde, de macrokosmos, de God van liefde,
in deze toestand, op kosmische goddelijke afstemming wilt en kunt aanvaarden. Maar ik zeg u: gij zult er toch – indien u dit nog niet kunt – aan moeten
beginnen. U begrijpt niet en u wilt dit nog niet begrijpen dat ge nog altijd
stoffelijk zijt en het geestelijke leven, uw innerlijke godheid niet ziet, want
dan deed u het heel en heel anders. En dat is niet moeilijker, integendeel. Is
het zo moeilijk om waar te zijn, hartelijk te zijn, welwillend te zijn? U behoeft
de dief van de aarde niet te aanvaarden. U behoeft het pak slaag van uw
vrouw, uw man, die dan tegen deze wetten ingaat, niet te aanvaarden. Aan
Gene Zijde, als u beiden ineens achter de kist zou komen, dan lost ge toch
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voor elkaar op en dan zult ge elkaar niet meer zien. Mooi, mooi is dat ...
Hier bent u afwijzend tegen de ijlheid, het vechten en dienen van en voor
een karaktertrek, de bewustwording voor de mensheid. ‘Begin eerst maar
aan uzelf’, zegt men en dat is ook noodzakelijk. Maar achter de kist, in die
eerste sfeer, daar dorst de mens ontzagwekkend naar gevoel, naar hartelijkheid, naar bewustwording. Daar staat die ganse persoonlijkheid ingesteld en
is afgestemd op het ruimtelijke leven, alleen daarvoor leeft vader en moeder
en kind.
Ik heb u nooit angstig willen maken, maar ik zie u. En indien ge dit nu
weten wilt, als u zich straks achter de kist, als u daar elkaar wilt terugzien,
dan moet er nu niets meer in u zijn dat u tot elkaar tot botsingen voert. Dan
moet er niets meer in u zijn van niet-begrijpen, dan is uw gedachtegang onfeilbaar zeker en geestelijk, want gij hebt het vertrouwen in alles; u bent het
immers zélf die dient, die leeft en uw godheid tot die openbaring voert, niet
de ander. Maar de mens in de maatschappij kijkt naar de ander.
U voelt wel, miljoenen problemen stormen er thans op mij af, want u leeft
immers in een chaos. We hebben nu niet meer met planeten en sterren te maken. Jazeker, die leven in óns, die leven onder uw hart. U bent – dat heb ik u
kunnen verklaren door de wetten – u bent een deel van dit universum? Neen,
u hebt bijna reeds dit universum overwonnen, want wanneer ge de kringloop
der aarde hebt volbracht dan neemt ge afscheid van dit stoffelijke universum.
Ook al betreed ge een duisternis, een hel, een duistere sfeer, de kringloop
der aarde is volbracht. Maar in welke toestand bent u thans? De wijsgerige
stelsels voor elke gedachte voeren u, indien u nu waarheid, rechtvaardigheid,
harmonie bezit, naar de geestelijke voetstap, het nieuwe fundament. En dan
kunt u niet zeggen: Ik heb met die en die dingen niet te maken. Ge eist altijd
het ware, ge zijt niet in staat om afbrekend, vernietigend de wetten te gaan
beleven, gij doet dat geestelijk bewust.
En die zekerheid die haalt ge uit uzelf, die kunt u nergens anders vandaan
krijgen noch ontvangen. De ruimte kan u niet bezielen indien de leugen in u
is. Indien de luiheid in u is, is er van bezieling, van bewustzijn geen sprake.
Bent u vuil? Bent u lui? Bent u in disharmonie reeds met uw kleine huisgezin? Wat wilt ge dan in de kosmos beginnen? Doet ge zaken hier en bedriegt
ge, beliegt ge – ik heb u verklaard, ik heb u meegenomen naar uw generaal,
het hoogste voor uw wereld – dat is allemaal nu afbraak, bewuste vernietiging. Christus heeft dat niet gewild en de God van al het leven, de Vader van
liefde, heeft zichzelf daarvoor niet tot de manifestatie gebracht. Wat blijft er
nu nog van de maatschappij, maar wat blijft er van die machtige, maatschappelijke, aardse persoonlijkheid over indien we even de levensspiegel voor de
ruimte, zichtbaar doen worden, indien we dat visioen gaan zien?
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‘Ja,’ zegt de mens, ‘ik ben geslagen.’ Maar waardoor? Aan Gene Zijde halen wij de allereerste verkeerde gedachte uit de persoonlijkheid en zeggen:
‘U bent de schuld, u bent begonnen.’ Zeker, de mens heeft niet de kracht
om te zwijgen, om zijn innerlijk leven te beschermen, de mens op aarde gaat
eropin en zegt: ‘En ík dan, en jíj daar’, en hij verliest weer alles, ziet u? Aan
Gene Zijde, het wijsgerige stelsel dus als eerste sfeer, zegt niets, die draagt,
die verwerkt ...
Bijvoorbeeld: men vraagt André om hulp, om levenswijsheid. André zegt:
‘Doe dat niet.’ Hij neemt de mens iets af – want hij vraagt het aan ons – en
daarna denkt de mens: ‘Wat een kreng is die André.’ Dank u ... Had die
mens tegen André nu maar niet die woorden gezegd, want voor André bent u
voor zevenennegentig procent van zijn volkómen open-zijn kwijt. Wij zijn nu
gewaarschuwd. Indien de slang in het oerwoud mij heeft gebeten, dan heb ik
mijn maatregelen reeds getroffen voor de tweede maal. Dat wil zeggen: God
weet dat de mens zal struikelen. En nu kunt u zeggen: ‘Ik heb het u eerlijk
verteld’, maar voor God en voor de ruimte hebt ge uzelf en het andere leven
geslagen en bezoedeld. U trekt u terug, u gaat heen. U hebt een muur ... u
moet een muur opbouwen. U geeft zich volkomen. Wij doen dat, wij geven
ons volkomen, dat hebben wij moeten aanvaarden door het leven van Christus, en indien ge ons dan slaat en indien ge ons dan niet aanvaarden kunt
terwijl wij u door Christus, door Golgotha, Gethsemane en de ruimte willen
dienen en tot de ontwaking willen brengen, en dan nog slaan dan trekken
wij ons terug en hebt gij te bewijzen hoe gij aan die nieuwe, die andere fundamenten wilt beginnen. En dat duurt lang. Nu moet er een daad komen,
een handeling waardoor ge bewijst: nu heb ik mijn verkeerde gedachte weer
rechtgezet. En dan wordt u door de ruimte weer aanvaard.
De mens vraagt aan André: ‘Voor hoeveel procent hebt ge mij aanvaard?’
En toen de mens op aarde dit vroeg, kon ik André, kon meester Alcar André regelrecht met de Messias verbinden, want al de apostelen hebben Hem
gevraagd: ‘Hoe vindt U mij, meester?’ Christus heeft de mooiste kosmische
waarheden verteld tijdens de wandeling met de apostelen en dan gaf Hij
hun het wijsgerige stelsel van hun woorden, voor hun daden. Christus gaf
de beeldspraak. Hebt ge dan niet gevoeld dat Christus altijd weer uit alles
de ruimtelijke goddelijke kern naar voren trok, om die voor de mensheid te
belichten? En dat werd niet begrepen.
Kon een Christus zeggen aan het kruis en in Gethsemane: ‘Vader, Vader,
laat dit voorbijgaan’, terwijl Hij Goddelijk Bewust gereed was om elke verkeerde tik te kunnen opvangen? Maar, nietwaar, Hij zei: ‘Gij zegt het zelf.’
We spreken niet van goddelijk bewustzijn, we hebben het niet over de
krachten en machten die de Christus bezat, maar ze leven in de mens. De
247

mens zegt: ‘Ik wil dit, ik wil zus, ik wil zo.’ En hij krijgt waarheid van de
mens die hem wil beschermen voor ondergang, voor ellende, die, (de mens
die waarheid krijgt), wordt boos, innerlijk, want hij raakt iets kwijt.
En toen kreeg André een pak slaag ... Liefde te voelen voor de mens, alles
te willen geven voor de mens, de mens te waarschuwen: ‘Doe dat niet en ga
niet zover. Maar wees voorzichtig, het hoort u niet toe. Ge maakt dit eerst op
aarde en in dit leven af.’ Dan worden ze boos en krijgt ge een pak slaag omdat
gij hen die dingen die ze willen bezitten, wilt ontnemen.
Kom nu nog eens, vraag nu nog eens aan de Messias in Gethsemane: ‘Hoe
vindt U mij?’ Maak een wandeling met de Messias over de aarde, praat elke
seconde, ge wilt Hem immers beleven en zien. In uw maatschappij kunt ge
Hem elk ogenblik bewonderen indien gij Zijn leven wilt aanvaarden en kunt
vertegenwoordigen. Ook al bent u niets anders in de maatschappij dan een
doodgewoon karakter, u hebt geen taak die u opvoert en in het licht plaatst,
elke gedachte van u, het doet er niet toe waarvoor ge nu dient, heeft goddelijke afstemming, want komt vanuit uw leven tot de ontwaking, tot de
vergeestelijking; eerst de verstoffelijking en daarna tot de verijling, en dan
doet u de dingen anders.
Er komt een vriend bij een vriend, en de vriend kijkt en praat, en doet,
en vertelt van het eeuwige leven maar brengt geen opbouw, geen harmonie,
neen, disharmonie, zodat uiteindelijk de bron kraakt en alles instort. En de
één zegt: ‘Ik zit in een gekkenhuis. In plaats dat ik geluk krijg, in plaats dat
we vrede, warmte, lieflijkheid, harmonie beleven en rechtvaardigheid, leef
ik thans in een krankzinnigengesticht.’ Alleen omdat de mens zijn waarheid
niet bracht. Leeft onder u.
De mens zegt: ‘Ik ben geslagen ...’
Indien gij geslagen zijt en indien gij elk woord regelrecht op de duisternis
afstemt, wat wilt ge dan nog van de hemelen verlangen? Is dat een wijsgerig,
is dat een geestelijk fundament? Is nu een karaktertrek dienend, uitdijend?
Geeft het u de geestelijke, waarachtige, rustige visioenen zodat gij kunt weten hoe te moeten handelen?
Waarom aanvaardt ge niet, waarom buigt ge niet, buigt ge u niet voor
uzelf; niet voor andere mensen, maar voor uzelf? Waarom voelt ge niet dat
ge uw godheid kraakt, mismaakt, bezoedelt, verduistert door die verkeerde,
harde, onmenselijke, disharmonische, leugenachtige gedachten, die eerst
over uw lippen komen en dan met een vaart de ruimte worden ingeslingerd,
regelrecht komen tot de Christus en daar vragen: ‘Hoe vindt U mij?’
Toen Petrus ... Die weg hebben we gevolgd – indien meester Alcar dat
nodig vindt om u die lezingen eens te geven – hoe vaak de apostelen aan de
Christus hebben gevraagd en Petrus vroeg: ’Hoe vindt u mij?’, op een avond.
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‘Moet ge dat van Mij weten’, zegt Christus, ‘Petrus?’
Johannes kwam: ‘Doe ik het goed?’
‘Weet ge dat niet? Moet ge van Mij weten of ge het goed doet? Voelt ge
dan het geluk niet in u, Johannes, Petrus, voelt ge dan de warmte niet indien
de vreugde u van het andere en door het andere leven tegemoet straalt? Is dit
dan niet het werkelijke één-zijn voor het goede?’
Wanneer u de snauw, de grauw, de afbraak, het brute, het ruwe, het snibberige geweld van de mens moet ontvangen, is dat niet duidelijk door u te
voelen en te beleven indien het in u en tot u komt? Waarom buigt ge u?
Waarom is de mens zo gelukkig voor iets warms, iets begrijpends? Ik zal de
mens die bezig is om zichzelf voor Gene Zijde te verrijken, want dit is het, die
zichzelf ten koste van alles dóór wil sturen naar de eeuwigheid, die zichzelf
de ‘Grote Vleugelen’ wil schenken, die mensen vang ik nu op en die krijgen
mijn steun. En degene die afbreekt, snauwt, grauwt en vernietigt en het
leven in zichzelf niet wil aanvaarden, die moet ik na al deze lezingen en al
de boeken en al die jaren laten gaan en zeggen: ‘Loop u dan maar te pletter.’
Het is niet het einde van het kosmische geduld, maar het is de noodzakelijke,
waarachtige wet: ze willen niet. Ze willen níét. Ze willen geen liefde beleven.
Dacht ge waarlijk door het ene leven opzij te smijten en het andere te
aanvaarden goddelijke, ruimtelijke liefde te kunnen beleven? Indien ge uzelf
kent, het stoffelijke één-zijn hebt ondergaan, ligt de geest daar te schreeuwen
en te vloeken van narigheid. Waarom? Omdat zij als ziel dus en als geest
geen opbouw, geen harmonie, geen hartelijkheid bezit. Het is allemaal maatschappelijke kaalheid. Het is de leegte waartegen Christus vocht toen Hij zei:
‘En indien ge durft, werp dan maar de eerste steen.’
Ge zijt zo zwart vanbinnen als de hellen slechts kunnen bezitten, als de
laagste sferen zijn, zo zwart en duister is uw denken en voelen en wordt vanzelfsprekend uw daad.
Wat zijn we somber vanmorgen. Wat is het hard om dit alles te horen.
Neen, ik wil u alleen waarschuwen. Elk ogenblik, elk minuutje kunt ge de
reis maken en dan staat ge immers voor het wijsgerige stelsel, dat is: van
daaruit en van hieruit wil ik de geestelijke ijlheid aan mijn denken en voelen
geven. En nu vanzelfsprekend komt het één-zijn met het leven van God. Nu
staan we in de eerste sfeer, we zien het licht. Er zijn mensen die volgen mij
vijf en zes jaar en vloeken nu nog. Ze vervloeken het andere leven en zeggen:
‘Ik maak er maar een eind aan.’ Als de mens dit voelt, vraag dan of er een
dik touw nodig is, of gaat ge u verdrinken? Verdrink u dan maar. Hard? Ze
doen het niet.
Dat getiranniseer voor uzelf ten opzichte van het leven dat u bezit, dat u
nu toebehoort, is het mismaken van de kleinigheid die u reeds hebt, dat wil
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zeggen de kleinigheid, het kleine beetje licht dat u dóór moet voeren tot de
Christus, tot de eerste sfeer; en dat maakt u door drie, vier woorden weer
volkomen kapot. En nu kunt u weer beginnen: ‘Waarom doet u dat zo niet?’
En: ‘Ik wil toch het goede.’ En: ‘Ik zal u dragen naar de ruimte.’ ‘Ik wil er
niet mee te maken hebben.’
Ziet u, eerst moet het verlangen komen om goed te willen zijn. Eerst moet
ge kunnen begrijpen: wat doet ge toch eigenlijk, wat bent u bezig, waar leeft
u eigenlijk voor?
Ik zeg u: u hebt reeds vader- en moederschap, maar dat is ruimtelijk goddelijk bezit, dat hébt u. Maar door de daden, het denken en voelen bouwt
ge aan uw geestelijke, ruimtelijke goddelijke persoonlijkheid. Dat moet u
door uw gedachten, uw daden doen. Uw spreken is het en dat spreken moet
afstemming vinden op de wetten die de tien geboden zullen verklaren: gij
zult niet doden, ge zult niet stelen. Waarom slaat ge een ander leven; want
het is van u.
Moet ik u verbinden met de reïncarnatie en aanstonds, en tegen u nu reeds
zeggen – dat kunt ge immers niet verwerken –: ‘U komt niet terug.’ ‘U ziet
elkaar daar niet want gij moet immers terug naar de aarde.’ ‘Over honderdduizenden jaren zult gij elkaar terugzien, maar dan kent gij die mens die nu
Gerhard en Anton heet niet meer want dan staat ge voor de eigenlijke goddelijke levensgraad.’
De boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’ vertellen u, door meester Alcar,
dat ge al het leven moet liefhebben, want ge krijgt nu universele liefde. En
wat hebt u nu hier op aarde? Alleen maar vaderlijke, moederlijke eigenliefde.
Uw kínd hebt ge lief. En dat soort wat tot u behoort, de soort, de uitdijing is
het niet eens, maar de mens die enigszins maar uw karakter haalt en raakt,
die trekt u in uw leven op. De rest ziet u niet, moet u niet.
Ik moet u verklaren dat ge het leven niet behoeft te dragen in de maatschappij, want u begrijpt zeker: voor elk mens zijn deze wetten. Wij zijn
streng en de wijsgerige stelsels zijn streng en hard ten opzichte van God, want
wij moeten die ruimte door de daden zelf verdienen. Indien de mens nu alles
bezit op aarde en gij hebt niets, kijk er niet naar.
‘Indien ge lui zijt en ge wilt geen bezieling, dan hebt ge droog brood’, zei
Christus.
Indien ge het andere wilt verdienen voor uw organisme is dat alleen door
te denken en te voelen, maar in harmonie zijn, te bereiken, of achter de kist
staat ge voor het nietszeggende ik dat u op aarde was.
‘Ik kan dit niet begrijpen. Ik kan dit niet volgen.’
Maar de wetten zeggen toch, die kleine karaktertrekjes: dat had u niet
moeten doen, dat had u zó moeten doen. Waarom zó?
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Waarom niet die liefelijkheid, dat dragen, dat dienen erin, erbij ... en de
ontwaking komt. Ik heb u gevraagd, André heeft het u ook gevraagd, en dat
zijn dan de bezielende gezegden van de meesters: ‘Waarom doen wij altijd
verkeerd? Waarom aanvaardt de mens zo gaarne het verkeerde en staat de
mens, de maatschappij, de mensheid voor het goede niet open?’ Goed zijn is
moeilijk. Goed zijn, dat kost de volle honderd procent van de persoonlijkheid ten opzichte van uw goddelijke afstemming in u, en eerst dan ontwaakt
er iets in die ziel, die goddelijke kern. Dan komt die ziel tot verruiming en
dat bent ú nu. Daarom moet ik vanzelfsprekend straks aan de menselijke
persoonlijkheid ten opzichte van God beginnen, wilt ge dit weer kunnen
begrijpen.
‘Ik kan dit. En dat kan ik ook. En indien God mij dat maar had gegeven,
was ik het.’
Neen, dat bent u niet en u was het ook niet, of u bént het reeds. U moet
niet kijken naar het bezit van een ander. Het bezit, macrokosmisch, goddelijk bezit is in de mens, dat leeft onder uw hart, dat is uw hart, dat bent u
zelf. Wat kan hier tegenop? Kunt ge u iets dat machtig is hier op aarde eigen
maken ten opzichte van dit innerlijke, goddelijke, reine geluk? U wilt immers
geluk, u vraagt geluk. U wilt het één-zijn beleven voor die stelsels, voor de
ruimte, dan hebt gij die goddelijkheid in u te aanvaarden en tot bezieling te
brengen. Ziet u? Luisteren alleen helpt u niets.
Ik zei u verleden, ik was dankbaar dat ik zag hoe ik aan mijn lichaam
vastzat en die verrotting onderging. Toen wist ik dat de God van leven liefde
was en liefde wil zijn, want ik was het zelf. Ik liep – vertelde ik u – in een onzichtbare wereld die niets was, want ik had leven en dood vermoord, ik had
het natuurlijke bewustzijn niet meer. Zo waarachtig is het innerlijke leven
aan Gene Zijde, zo waarachtig zijn de sferen van licht en is uw menselijke
afstemming, voor hier en voor daar.
U moet begrijpen dat ge door uw denken en voelen uw godheid verduistert of tot het licht voert. En u kunt het in de maatschappij, u kunt die wellevendheid en wellievendheid uitstralen als harmonie. Waarom is dat niet
mogelijk? U doet het alleen nog niet, ziet u? En toch, elke daad, waar het nu
om gaat, elke handeling, elk woord moet ge eerst innerlijk beleven en dan
naar die geestelijke Christus in u voeren en dan eerst laten uitdijen. Spreek
dán. U moet aan Gene Zijde eerst leren spreken. Wij zeggen u onmiddellijk:
‘Zwijg, praat niet, luister eens eerst.’ En dan krijgt u een ruimtelijk contact
te ondergaan.
Wij vertellen u hoe de natuur is ontstaan. Dat hebben ze straks met u niet
meer nodig, u weet dat alles, u kunt gelukkig zeggen: ‘Ik weet dat meester, voer mij nu naar mijzelf.’ En dat doen wij dan ook, dan kraken wij u
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en breken wij deze persoonlijkheid af, willen wij die reine kern naar voren
brengen, want daarin moeten wij beginnen. En waarom doet u dit zelf nu
niet? Waarom begint u er nú niet aan, want dit is uw eeuwigheid. U valt
even in slaap, u slaapt elke dag en dat is voor het organisme, maar deze slaap
plaatst u onmiddellijk naast ‘de kist’, en u gaat verder, en u ontwaakt. Er is
geen ander gevoel in u, u bent nu en daar en hier precies hetzelfde. U haat
nog, u praat nog verkeerd, u denkt nog verkeerd, u wilt u nog ophangen, u
wilt zichzelf nog van kant maken, u snauwt, u grauwt, u bent hard, u bent
onbewust, u denkt dat u het zélf weet. U hebt geen gevoel voor de apostelen,
voor de Christus, voor Gethsemane, voor Caiphas, Pilatus en Golgotha, u
bent en blijft op uw voetstuk staan; van buigen is er geen sprake, u kunt, u
wilt nog niet buigen. En wat doen wij nu? En dat doet u ook, daarin bent u
reeds bewust. Wanneer gij met elkaar de wetten voor de aarde, uw dagelijks
leven bespreekt en u krijgt geen gelijk, wat doet u dan? Dan trekt u zich terug
en daar hebt u gelijk in. Ga er niet op in indien dat leven nog niet gereed is,
maar tracht toch die prikkeling altijd naar voren te brengen. Ontwaak en
geef toe dat u verkeerd bent, want dit kleine verkeerd zijn, dit nietige ikje als
een karaktertrek plaatst u in een schemer, in een schemerachtige wereld en
wil niets anders zijn en betekenen: het schemerland, het onbewust zijn, het
niet willen, te lui zijn om die ontwaking te aanvaarden, het vertikken om
deze bewustwording op te nemen, de hoogmoed, de waanzin, de dikheid van
de mens die zich maatschappelijk en stoffelijk voelt ... ja.
Miljoenen professoren, doctoren, bisschoppen, paters, kapelaans en dominees moeten we opvangen. Waarom? Omdat ze geen realiteit hebben beleefd.
Ik heb u verklaard, jazeker, indien het goede mensen zijn, ze hebben waarlijk
het apostelschap in zich en ze waren zo in woorden en in daden, ook al waren
zij ernaast, dan toch – ziet u – hebben zij het licht in zich tot die ontwaking
gevoerd. En dat waren de fundamenten, dat is de sfeer van licht. De dominee
legt zijn verdoemdheid naast zich neer, hij smijt het Oude Testament van
zich af, hij weet dat hij God niet meer bezingen kan. We nemen hem dat
beven af. Spreek maar gewoon en denk maar gewoon en doe er maar geen
zalving bij want Christus heeft zijn oortjes dichtgestopt. Hij wil uw gezang
hier niet meer horen. Want de levenswet brengt u tot het universele timbre
en eerst dan is uw klank als woord te aanvaarden en op te nemen en zijn we
één van ziel en geest.
Ziet u, dat is een snaar van de harp van André. Eén zo’n gedachte die u
naar Gene Zijde, die u naar het geestelijke ontwaken voert, is een snaar van
uw geestelijke harp; die krijgt u immers allemaal – kijkt u nu maar in Jeus
van moeder Crisje I, en u weet hoe gij zo’n snaar kunt verdienen – maar niet
door uw kattigheid, niet door uw onbegrijpen noch door uw afbreken en
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vernietigen.
Wij zeggen: eer uw vaders en uw moeders, ook al zit uw vader in de gevangenis als een boef en ook al heeft uw moeder de wetten voor moederschap
verbroken en is ze slordig en een slet, het blijft uw eigen leven. Want gij hebt
met miljoenen vonken op aarde, en in deze ruimte, afstemming en te maken.
Wat u thans aan het leven doet, elke cent die u uitgeeft, zal eens het leven
ook moeten geven om te dienen, want dat zijn wetten. En elke karaktertrek
is thans een kosmische levenswet als een fundament, het één-zijn voor vaderen moederschap – nietwaar? – de liefde, de harmonie, man-zijn, vrouw-zijn,
het kind.
En waarin leeft nu het machtigste geluk? Dat is altijd weer bij man en
vrouw te beleven en te zien.
‘Ja, ik heb die afstemming niet.’
Ik zeg u, we hebben mensen hier onder mij – ik ken die gevoelens en ik
weet dat ze tot André komen – zijn er mensen hebben de boeken gelezen,
vijfhonderd lezingen en zeggen nu nog: ‘Ik maak me van kant.’
Waarom? Om uw disharmonie te volvoeren, het afbreken op te bouwen
en niet te vergeestelijken uzelf ten opzichte van Gene Zijde, uw huwelijk, uw
taak, uw kinderen, uw moeder-zijn, uw vader-zijn, uw vriendschap? Wat wilt
u eigenlijk met het hiernamaals beginnen indien ge hier niet begint? Ziet u?
Zou een protestants, een katholiek kind, volbewust voor de katholieke kerk,
naar deze goddelijke wetten willen luisteren?
Ik zeg u: dit wordt en is de wereldwijsheid. Dit is de geestelijke wetenschap
voor al de sekten en volkeren op aarde, want deze wijsheid komt regelrecht
uit de Universiteit van Christus. En nu is Socrates en Plato en Aristoteles, nu
zijn Mozes, Rudolf Steiner, Boeddha, nu zijn de Egyptenaren en de Brits-Indische tempels en elk mens in het Westen kernen van God, als ziel, als geest,
als licht, als leven, als vader en moeder. Ze zijn uitdijend. Zij verstoffelijken
zichzelf om hierna de innerlijke kern, het innerlijke voelen te vergeestelijken.
En dat is alleen mogelijk door de Christus in al Zijn heilige goddelijke liefde
te beleven en te aanvaarden.
Ja, dat weet u. U weet het, en u moet nu eens dat gesnauw, dat gegrauw,
dat remmen en dat harde in de mens horen. Wat wilt ge eigenlijk? Welke
waanzin wilt ge beleven? Alleen de harmonie, het dagelijkse uur te ondergaan, voert u immers naar het menselijke één-zijn. U eist te veel, u wilt alles zijn, u ziet alleen maar uw man en u ziet alleen maar uw vrouw, niet de
graad. Hebt gij dat gevoel van één-zijn, het duidelijke aanvaarden? De mens
wil niet: ‘Ik wil dat niet, ik wil dit niet.’ Maar indien gij dit hebt tezamen,
dan kan ik u verklaren, indien ge één half uurtje in de week, in de maand, in
het jaar kunt spreken over deze goddelijke wetten voor uzelf, dan zijt ge reeds
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een begenadigd mensenkind. Ziet u?
Want als het waarlijke dorsten in u komt, dan zet ge alles van uw lichaam,
uw geest en uw persoonlijkheid in. Ook al wordt ge dan duizendmaal achtereen gebrandstapeld, het zegt u niets meer want de godheid is in u tot bewustzijn gekomen. En dat is nu alleen liefde, dat is het gevoel met de wetten
één te zijn, dat is het gevoel dat er geen dood is, het is het weten. Maar dat is
het spreken met een oud mens, met een kind, met een bloem, met een plant,
met een paard, uw hond en uw kat. Dat is het heilige, reine aanvaarden van
het woord. Ook al wil de mens liegen, u hebt er niet mee te maken, voor u
is de mens naakt, zuiver en rein. En dan is er geen verschil meer. Ziet u, het
eerste woord bewijst u reeds of de mens, die ziel, die persoonlijkheid niet rein
en zuiver en geestelijk is, en dan krijgt u vanzelfsprekend het stoffelijke pak
slaag. Dan kunt ge weer wachten, u kunt niets van die ruimte kwijt.
En toch verlangt de mens, wil de mens beleven, gaat niet vanuit die duisternis naar het licht, wil geen Gethsemane zien. Want daarom bracht ik u
voor Pilatus. Neerstaan daar bij Pilatus. Ja, de Pilatus – zei ik u aan het eind
van die lezing, de vierde terug – laat de Pilatussen, laat de Caiphassen in u tot
ontwaking komen, laat ze in u sterven, wilt ge Golgotha kunnen aanvaarden.
En dan zegt ge tegen uzelf: ‘Wat is dat allemaal diep.’ En het is niet diep,
want is het niet waar dat de zachtheid, de liefde, het werkelijke in de ogen
kijken, rein, zuiver als een kind, waarover Christus en waarvan de Christus
sprak, is dit nu niet het menselijke, reine, zuivere, hartelijke, natuurlijke éénzijn voor elkaar? Wilt u dat? Wat wilt ge in dit leven beginnen? Wat wilt u
nog in dit leven beleven?
‘Ik heb niets aan mijn leven, ik zou eisen kunnen stellen ...’
Welke, welke, vertel dat eens aan Christus. Welke eisen hebt u? Wilt u
de maatschappij beleven? Wilt u reizen gaan maken? Wilt u mooie dingen
bezitten? Dat laat u allemaal achter, het wordt allemaal ballast. Wilt u die
waarlijk beleven en bezitten – André sprak immers over uw pungels (knapzakken) – dan hebt ge een massa dingen met u mee wanneer u achter de kist
komt en dan zegt de meester: ‘Wat hebt u hier nu aan? Wat wilt u hier nu in
dit leven met die dingen beginnen?’ U had die dingen moeten beleven, u had
die dingen moeten begrijpen: weinig bezit, maar rustig verkregen bewustzijn, het begrijpen van uw aardse, stoffelijke ikje is meer waard dan miljoenen
tonnen goud op aarde, want nu bent u uzelf.
En nu hebben wij gezien dat de eenvoudige mens, de doodeenvoudige
werkmens de sferen van licht binnentrad. Want is het niet waar, de hoogheid
in de maatschappij kan eerst dan de liefelijkheid, het gezegende bewustzijn
en het ontwaken, het één-zijn met de Christus beleven, indien wij vanuit en
vanaf die hoogste sport in de maatschappij afdalen naar het waarlijke dienen,
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naar de eenvoud, het buigen, en is er van stand en adel en kunst en alles geen
sprake meer.
Wie u ook bent, als u achter de kist komt, voor elk insect daar, en dat is
een mens, kan een mens zijn, voor elke bloem, voor al het licht in de ruimte
bent u slechts een levensgraad. U gaat naar Gene Zijde, u gaat verder, of u
gaat naar de aarde terug. Begrijp nu eens dat het straks mogelijk is. U hebt
nu elkaar, maar u bent elkaar straks weer kwijt. Waarom? Omdat dit leven
niet van u is, u hebt hier goed te maken. U bent één. U kunt door vader- en
moederschap alles bereiken thans in de maatschappij, voor uw Gene Zijde,
indien u de wetten als wijsgerige stelsels begrijpt, want nu krijgt u met één
vonk van God, een godheid, het waarachtige één-zijn. En nu kunt u dat
reeds door een gesprek, door het praten, door het bedenken van deze wijsheid, het belezen van de boeken.
De prehistorische mens en de mens van Mozes, het kind van (het Huis)
Israël heeft deze genade niet eens gekend. Zij hebben raak geleefd en ze wisten het niet en kwamen in hun toestand aan. We moesten beginnen aan die
eerste fundamenten, en u hebt die al, al die duizenden fundamenten hebt gij
reeds ontvangen. Is dit nu zo moeilijk om u die bewustwording te schenken?
U hebt nu maar te willen en de goddelijke genaden – die zijn er niet, maar die
verdient u thans – liggen in uw handen. Ge kunt elk ogenblik de reine Christus in Gethsemane spreken. In Gethsemane – ziet u? – want daar stemde
Christus zich af op de reine meditatie, het reine denken, en vroeg Hij zich
af: ‘Voor deze chaos, voor deze ellendige mensheid kom Ik naar de aarde, Ik
wordt geslagen en getrapt. Ze maken Mij dood, ze vernietigen Mij, ze slaan
Mij aan het kruis, maar Mijn denken en voelen zal op aarde blijven en dat is
Mijn geestelijk bezit voor de mensheid.’
En is dat niet zo? Uw eigen beste, allerbeste gevoelens, die gaan niet van
hier tot daar, maar die vliegen uw huis uit en die overwinnen de wereld, overwinnen deze macrokosmos. In de sferen van licht weet men hoe u denkt en
hoe u voelt en daar kent men uw eigen afstemming. Men weet precies – door
uw gedachten – op welke sfeer gij afstemming bezit en waar ge straks achter
de kist zult leven. Onfeilbaar vinden wij u terug. En dan is het: ‘En, moeder,
vader, waarom bent u er niet aan begonnen?’
‘Ja, de kerk verbood het mij.’
Ja, we weten het. De meesters – heb ik u verklaard – moesten beginnen
om de mens enigszins angstig te maken en aan de wet God vast te leggen:
er is een God die alles heeft geschapen. Doe geen verkeerde dingen – ziet u,
dat was alweer waar – want gij komt in disharmonie met de God van al het
leven, met de Vader van liefde. En dat alleen kreeg Mozes in handen. Hij
beleefde zijn wonderen, maar de mens heeft er verdoemdheid van gemaakt,
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door onwetendheid, nietwaar?
Alles wat de mens in handen krijgt en niet begrijpt, dat smijt hij over de
aarde, het wordt vertienvoudigd, miljoenvoudig verdicht voor het kwaad,
voor het verkeerde, maar nooit en te nimmer voor het goede. Is het zo moeilijk om goed te zijn? Is het zo onbarmhartig om aan uzelf te moeten beginnen, om u te verzekeren van de eerste sfeer? Wanneer schenkt ge de waarlijke,
geestelijke orchidee aan uw liefde? Door een pudding? Wanneer krijgt ... U
behoeft geen bloemen te kopen – zei ik u eens – ook al is de mens daar weer
in de ruimte dankbaar voor. Maar leg nu eens in uw menselijke karaktertrek
de kleuren van de ruimte en schenk een orchidee door een woord, want de
orchidee lost op en uw woord blijft eeuwigdurend voortbestaan.
Nu ben ik er nog niet. Nu moet ik eigenlijk nog aan de miljoenen wetten
beginnen – dat zijn natuurlijk de stelsels waardoor Socrates, Plato en uw universiteiten werden opgebouwd, zij begonnen – wil ik al die karaktertrekken
behandelen en geestelijk ontleden ten opzichte van Schopenhauer, uw Kant
en de allergrootste denkers op aarde, want daarvan hebben zij het geestelijke
fundament nooit en te nimmer gezien. Daar moet ik nu aan beginnen.
Nu is mijn lezing alweer weg, die anderhalf uur heb ik u tot de eenheid gebracht. Eerst voor de persoonlijkheid – zeer zeker kom ik erop terug – omdat
al deze fundamenten straks de persoonlijkheid zullen sieren, deel uitmaken
van de persoonlijkheid. En dan staan we weer voor de goddelijke liefde, niet
vóór de mens, maar ín de mens.
Miljoenen jaren gaan wij straks tezamen op reis. Miljoenen eeuwen zullen
wij, zal ik uw meester zijn, want u haalt mij ten opzichte van God nooit en
te nimmer meer in. Want ik ben dorstend, ik ben dienend, ik wil weten, en
ik doe dat niet meer voor uw aarde, ik doe dat voor mezelf. U haalt me niet
meer in.
Maar wanneer er één verkeerde gedachte in u is die afbrekend het leven
slaat, dan kan ik u niet bereiken en kunt u mij niet zien, noch meester Alcar, noch de miljoenen adepten die wij bezitten. Aanvaard en geloof het, ik
ben het spreekorgaan van de Universiteit van Christus en werd mij door de
Christus in handen gelegd, of ik had nimmer een woord kunnen spreken, ik
had u nimmer deze wetten kunnen verklaren. Want: ‘Ik ben een deel, een
vonk, Ik ben de nieuwe gedachte, zei de Messias, voor uw Koninkrijk Gods
op aarde’.
En dat touwtje, dat snoertje, hebben wij allemaal in handen, want wij zijn
eraan begonnen. En u? En gij?
Ik had opnieuw Gethsemane, opnieuw Caiphas, Pilatus met u tezamen
willen beleven om nu te kijken: Caiphas, Pilatus, wat had ge moeten doen
ten opzichte van het leven? Ge had met geen Christus te maken, ge hebt hier
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een mens te aanvaarden en te beleven en die mens gaat ge niet onrechtvaardig behandelen. Gij zult uw leven, uw persoonlijkheid voor de graad van
leven die voor u staat, moeten inzetten. Het ging hier niet om de Christus,
om de godheid uit het Al, maar het gaat hier om de levensgraad mens, om de
kern die in dit leven aanwezig is tot de ontwaking, tot de liefde te voeren en
te aanvaarden. Daarvoor leeft de mens en had Pilatus moeten bewijzen. En
nu Caiphas, die zegt: ‘Dood Hem, Hij mismaakt de Heer.’
Och, och, och ... Omdat de mens de Heer niet begrijpt, moet de mens
aan een kruis worden geslagen, moet de mens gegeseld worden? Wilt gij de
mens – zeg ik u – verstoten, die u niet begrijpt? Dat moogt ge natuurlijk niet
doen. Maar ge behoeft geen hardheden te aanvaarden. Ge behoeft die snijdige woorden van Pilatus niet weer te beleven. Ge behoeft niet voor Caiphas
te staan elke dag, want dat doet u in woorden en door uw daden. Ge gaat
regelrecht naar Golgotha en ge legt u daar neer met het ogenblik, de afstemming toen de Christus daar in Gethsemane mediteerde en zich overgaf aan
Zijn godheid, Zijn aanvaarden en beleven. Dáár kunt gij uzelf op afstemmen
en dan zijt ge zeker voor uzelf en van uzelf, want nu komt er reine geestelijke
klaarte in u. Dit is het menselijke hoofd buigen, het zich afvragen: ‘Doe ik
goed of was ik wéér verkeerd?’
Maar de mens spreekt maar raak, de mens denkt maar raak. Hij vraagt
zich niet af: ‘Is er een hiernamaals in mij?’ Ik heb het niet tegen die onbewuste wereld, ik spreek nu tot bewusten, ik heb het tegen uw goddelijke vonk,
uw goddelijke afstemming, uw goddelijk vader- en moederschap waarvan wij
straks tezamen en ten opzichte van Gene Zijde, de macrokosmos, God en
Christus het uitdijende heelal zullen ondergaan en beleven.
Aan het eind van deze winter, van deze lezingen, kunt u dan van het licht,
de zomer genieten, en dan maakt ge van elke karaktertrek een uitstralend
bewustzijn. Dat zijn de bloemen van uw geest, de orchideeën van uw levensbloed. Ge zijt sterk in vele dingen; waarom nu niet die krachten op uw karaktertrekken gelegd en uw uitdijing te willen beleven naar de macrokosmos
en niet terug naar de aarde? Voer uzelf naar het licht en nooit meer, nooit
meer, door niets en niets naar de duisternis, naar de disharmonie, de afbraak,
naar de Pilatus, de Caiphassen op deze wereld, door uw denken en voelen.
Maar ga regelrecht over Golgotha, bewust en zeker met uw liefde, uw taak,
uw handelen voor uw vader, uw moeder, uw broeder, uw zuster, uw kinderen
naar de eerste sfeer, die harmonie, die rechtvaardigheid is aan Gene Zijde.
Betreed daar van nu af aan een tempel. Begin aan elke karaktertrek, om
die te fundamenteren ten opzichte van Christus. Bouw van uw leven hier
nog in uw maatschappij een tempel van wijsheid, want tenslotte en uiteindelijk bent u dat. U bent een goddelijke tempel want in u leeft de oerbron, het
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Allicht, het Alleven, de Alziel, de Algeest. Maar de persoonlijkheid daarvan
zult gij u eigen moeten maken, dus moeten verdienen door de liefde, en eerst
dan ontwaakt de God van liefde onder uw menselijke, vaderlijke en moederlijke hart.
Ik dank u.
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De goddelijke persoonlijkheid
voor de mens – deel 1
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen de lezing ‘De
goddelijke persoonlijkheid voor de mens’.
Maar wij hebben, meester Jongchi en Wolff hebben de menselijke persoonlijkheid uitgebeeld in kunst. André heeft dat schilderij meegebracht
voor u, zodat gij uzelf na de lezing kunt bewonderen hoe uw persoonlijkheid
voor de eerste sfeer zal zijn. U gaat dus na de lezing niet onmiddellijk weg, u
wacht even en dan krijgt u dat wonder te zien.
Temeer daarvoor, omdat we vanmorgen de goddelijke persoonlijkheid betreden, gaf meester Alcar Jongchi zijn inspiratie en gevoel om u te laten zien
wat Gene Zijde vermag op te bouwen, uit te beelden wanneer het gaat om
ziel, leven en geest; iets vast te leggen voor de mens, maatschappij, mensheid en de God van al het leven. U zoudt aanstonds dit werk God kunnen
noemen. Al het leven is daarin aanwezig. De edelgesteenten die u zult zien,
zijn karaktertrekken van de mens die de waarheid, de rechtvaardigheid, de
harmonie ten opzichte van Moeder Natuur en de ruimte heeft overwonnen
en zich hierna eigen heeft kunnen maken.
Wij gingen door deze lezingen naar de macrokosmos, maar uiteindelijk
staan we nu door al die wonderen en wetten, levensgraden, werelden van
licht en duisternis voor de goddelijke persoonlijkheid en kunt ge u als mens
afvragen: wat bezit ik van die goddelijke persoonlijkheid en hoe moet ik die
goddelijke persoonlijkheid verdienen?
De opbouwende lezingen als fundamenten voor de kosmologie zijn aanstonds achter de kist het universele macrokosmische bezit voor de geestelijke
persoonlijkheid. Dat is nu dan de mens in zijn schoonheid, in zijn waarheid,
in zijn liefde, want alles wordt nu liefde. Wij gingen, door God te leren kennen, vanuit de Almoeder naar het universum. De eerste nevelen – heb ik
u verklaard – waren reeds een beeld van de goddelijke persoonlijkheid die
straks, hierna zichtbaar zou worden.
De Bijbel, die kunt u nu onmiddellijk weer in uw handen nemen, vertelt
er niets van en weet er ook niets van. Aldus, de Bijbel – heb ik u gezegd en
kan de macrokosmos, kunnen de wetten van de ruimte u verklaren en ze
zullen het u bewijzen – begint met onwaarheid en is niet meer van betekenis
voor deze eeuw, het Koninkrijk Gods op aarde. Want de eerste fundamenten
werden reeds gelegd.
Die nevelen – wij hebben dat beleefd, wij waren in die stilte – dijden uit,
ziet u? Er kwam duisternis en er kwam weer licht, dat werden de graden van
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evolutie voor moeder- en vaderschap. Duisternis was moederschap en dat
wat zichtbaar werd, vertegenwoordigde de goddelijke, scheppende persoonlijkheid voor de ruimte. Wij hebben dat beleefd, wij hebben dat gezien. En
uiteindelijk kwam er licht. De macrokosmos was verlicht door goddelijke uitstraling, een levensplasma, opgebouwd door het gevoelsleven van een Albron
als Algeest, Alziel, Alleven; als Almoeder gevoeld, gezien en beleefd. En die
moeder dijde uit, die moeder vulde dat machtige lichaam, die macrokosmos,
dat is een lichaam, en nu zien wij dat licht vaneenscheuren en dat is reeds
voor dit ogenblik de goddelijke persoonlijkheid als licht. Ziet u?
De Bijbel nu, de tempels nu, de wetenschappen, ze weten van dit alles niet
hoe het is ontstaan. We kunnen nu nog niet met de Bijbel beginnen, we kunnen de wijsgerige stelsels, de wetenschap, dus het geestelijk opbouwen voor
deze goddelijke persoonlijkheid, nog niet betreden, want dat is er nog niet.
En toch leven hierin de goddelijke wetten. Hierin leeft de waarachtigheid.
Indien u dit niet kent, heeft het leven geen betekenis. U krijgt nimmer waarheid, nimmer harmonie, nooit houvast, want u blijft zwevende, zwevende in
een onzichtbare ijlte, die geen houvast heeft, waar nog geen fundament werd
gelegd. Waarom? Omdat deze wetten nimmer zichtbaar zijn geweest voor
de mens, want de mens zou daaruit ontstaan. Dat hebben wij tezamen door
deze lezingen beleefd. Dat is de kosmologie. Aldus, wij leren nu God kennen
als licht, de persoonlijkheid van God als licht.
Ik heb u ook verklaard dat God slechts een woord is, een naam. We noemen God Wayti. Maar noem God onherroepelijk en alleen, u bent dan voor
alles verzekerd, indien gij uzelf naar dat leven voert en voor de wetten plaatst
en zegt: ‘Nu ga ik beginnen om mij die God, dat leven eigen te maken.’
Er kwamen verdichtingen, er kwamen uitdijingen en splitsingen tot stand.
De macrokosmos scheurde vaneen en het leven, die kracht, die Albron, dat
denken en voelen liet zich zien door myriaden vonken op macrokosmische
afstemming. Dat hebben wij gezien. Wij kunnen dus thans doorgaan van
planeet tot planeet. De maan begon, het cellenleven ontwaakte, het embryonale leven ontstond: de maan als moeder ging zich splitsen en kreeg dezelfde
karaktereigenschappen van God in handen, om te baren en te scheppen, in
harmonie, door rechtvaardigheid, door het werkelijke, natuurlijke één-zijn,
het geven van uzelf honderd procent ten opzichte van vader- en moederschap, uitdijing, wedergeboorte. Hierna had de ziel als mens, als vonk, reeds
‘leven’, ‘dood’, ‘wedergeboorte’, in handen en kon zich daarvan de ruimte
eigen maken. Ziet u, door elke geboorte kwam er verruiming, kwam er denken – néé, dát was er nog niet – kwam er gevóél. Gevoel in die stoffelijke of
geestelijke cel, als embryo gevoeld en toch een zelfstandigheid. De goddelijke
eigenschappen komen tot uitdijing, ze zullen zich vergeestelijken en verstof260

felijken. De zintuigen – heb ik u verklaard – kwamen tot stand; de goddelijke
eigenschappen om te voelen, te denken en het leven in zich op te nemen en
hierdoor de wetten en krachten eigen te maken, zodat de persoonlijkheid
uiteindelijk kan spreken.
De maan begon. We beleefden het uiteindelijke stadium, het vis-ogenblik.
De mens kruipt uit de wateren. Er is een nieuw universum ontstaan. Neen.
De maan heeft tijdens haar ontwikkeling, ziet u, in een dierlijke graad toch
die krachten uitgezonden. En daar hou ik mij aanstonds aan vast, want ook
gij als mens bouwt thans in het huidige en voor dit stadium het uitdijend
bewustzijn. Gij zendt ... dat zult ge straks beleven en dan kunt ge dat aan het
symbool, de levensbokaal van de mens, aan de diamanten en edelgesteenten
zien en bewonderen en hebt gij dan te aanvaarden: de mens bouwt door zijn
goede, reine, zuivere en natuurlijke harmonie het uitzendend bewustzijn tot
de sferen van licht! Ziet u. Ik ga er aanstonds op door en dan zult ge bewonderen en beleven dat ge elke karaktertrek ruimte kunt schenken, eerst dan
spreekt de goddelijke persoonlijkheid voor de mens. Dan gaat spreken hoe
de mens de goddelijke persoonlijkheid zich kan eigen maken. Die God, die
ruimte, die zult gij als mens verdienen, maar in harmonie, in rechtvaardigheid. En dan, en dan komt die persoonlijkheid omhoog, dan staan we voor
de drempel van de eerste sfeer. Er is geen poort nu en toch is er een sleutel
nodig – heb ik u gezegd – de Golden Key of Life, voor die sferen te openen. U steekt hem ergens in, er is geen houvast indien dat lichtende, reine,
natuurlijke, rechtvaardige fundament, het één-zijn met het leven van liefde
er niet is. En dat zult ge u eigen moeten maken. Wij gingen van de maan
naar de planeten. We kwamen door de kosmos, de macrokosmos, naar Mars.
En eindelijk door de bijplaneten betraden we de aarde en begonnen in het
oerstadium, als eerste levensgraad voor de mens, het leven te aanvaarden, te
beleven; er was voortgang, uitdijing dóór organismen.
En nu, indien u dit duidelijk is – heb ik u gezegd – en dat hebt u niet in
handen, ook al bent u vader en moeder, gij maakt deel uit van die goddelijke
persoonlijkheid en Zijn scheppingen. Ik blijf natuurlijk het woord God en
God vertegenwoordigen omdat de Albron nog niet gekend is. De mens weet
nog niet, de massa, de maatschappij, de mensheid, hoe dat beginstadium
eigenlijk in elkaar is gezet.
‘Maar indien u dit duidelijk is’, zei meester Alcar tot André, ‘vóélt u dan
niet dat ge vader en moeder zijt, direct vanuit de Albron? Die Almoeder gaf
u een deel van haar baren en scheppen. Dat is het essentiële álles. Wat er nu
omheen komt, dat wordt persoonlijkheid, dat is dit licht. Maar de werking
ervan, het opbouwen, het beleven, het één-zijn, het veranderen, het baren en
het scheppen, dat is God. Maar wat u ziet hier als licht, wat u waarneemt
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in dit universum – en toen maakten wij de reis van de ene planeet naar de
andere – dat is deel van de goddelijke persoonlijkheid. Een planeet vertegenwoordigt een deel van Zijn persoonlijkheid als graad, als wet, als vader-, als
moederschap; maar als licht, als leven, als geest. De kern nu, de vertegenwoordiging nu, het uitdijen nu, het licht ook, de graad van bewustzijn voor
dat goddelijke, universele, macrokosmische vader- en moederschap vertegenwoordigt een bewustzijn, en dat bewustzijn zal stralen door te handelen, te
voelen, te denken, te baren, te scheppen. En zie nu dáár’, zegt meester Alcar,
‘dat ik me kan neerleggen aan de voeten van Moeder Maan en dat ik haar
leven kan kussen. Dacht ge waarlijk dat ik haar onzeker en onbewust kon
betreden en zij mij zou omarmen en zou willen zeggen: “Zie hier, mijn kind,
mijn leven ligt voor u open, aanvaard mij en baar mij nu”? Zoudt ge denken
dat ik met een raket naar haar leven kan vliegen en dat zij mij zal toespreken,
dat zij haar leven zal openen tot haar diepste kennen en voelen, tot haar ziel,
haar geest, haar goddelijke afstemming, zodat wij het één-zijn voor de God
van al het leven ondergaan en kunnen eigen maken? Wat is de bedoeling nu
om dit één-zijn te ondergaan met de macrokosmos, met de maan als moeder,
die Albron, dat Alleven, die Algeest, die Alziel en uiteindelijk die Alliefde?
Dan zullen wij onze innerlijke krachten moeten instellen, in de allereerste
plaats, André en meester Zelanus, om het denken, het voelen, de krachten
voor uitdijing, bewustzijn, werking te beleven en te kunnen ondergaan. Maar
wanneer er geen reine klaarte, geen harmonie, geen rechtvaardigheid en die
liefde niet in ons is, hoe wil dan het leven als Alziel en Albron ons kunnen
opnemen en tot ons innerlijke zelf kunnen en willen spreken?’
André denkt: hoe kom ik nu tot eenheid met de maan? Hoe kom ik tot
eenheid met het leven? Wanneer zal die goddelijke persoonlijkheid tot mij
spreken? Wanneer dij ik uit en wanneer ben ik licht? Wanneer ben ik waarheid, rechtvaardig? Wanneer ben ik liefde?
Ja, hand in hand zweven wij verder en denken en maken ons één en gereed
om die maan, die moeder te kunnen beleven opdat de wetten zullen spreken.
Al reizend en voortvliegend denken wij: geef mij de kracht en de wijsheid.
Ik zal vechten, ik zal dienen, ik wil de reine klaarte van uw gevoelsleven in
mij opnemen en het doorgeven aan alles wat door u is gebaard en werd geschapen.
En nog horen we niets.
André schreit: ‘Maar wanneer krijg ik dan het gevoel? Wanneer komt die
waarheid, die kracht, dat bewustzijn op mij af en in mij, meester? Wanneer
ben ik dan gereed om die Moeder te kunnen opvangen?’
‘Nog niet.’
Zo is de marteling op een reis. Dan zweeft ge door de ruimte, zoals de
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mens aanstonds door de maatschappij fladdert en links en rechts slaat en
trapt, het leven mismaakt, bezoedelt, beroddelt, bekletst. Hoe wil die mens
nu het één-zijn met de goddelijke persoonlijkheid ondergaan wanneer de
Albron uit alles beleefd moet worden? De enige Alkern zal dan spreken en
iets van uw innerlijke, goddelijke afstemming vrijmaken, optrekken, zodat
dat deel uitmaakt – dat gij aanstonds zult zien, want ik kom tot die wetten,
die fundamenten worden gelegd – deel uitmaakt van uw dagbewustzijn als
persoonlijkheid, en dan moet u maar eens bewijzen en horen wat er dan – zei
ik u verleden – over uw menselijke lipjes valt ...
Schrik maar niet, want ik doe u niets.
Wanneer die wetten, wanneer dat leven op de mens afstormt, wanneer het
innerlijke, uiteindelijke, rechtvaardige, goddelijke ontwaakt en een duizendste gram van een gram aan gevoel tot openbaring, tot uitbarsting omhoog
zendt, dan snikt de mens in elkaar en gooit zich neer en kust de aarde. Dat
hebben wij gekund en dat hebben we moeten doen en gaarne willen doen,
want eerst dan komt de waarheid in de mens. Eerst dan gaat de mens ...
begint de mens te denken en te voelen. Eerst nú komt er een woord over uw
lippen dat u bespaart en verzekert voor deze alomvattende wijsheid, dit éénzijn met de Almoeder, de Albron, de Alziel, de Algeest, de persoonlijkheid.
Wat weet ú ervan af?
En dan kwamen we terug ... wetten beleefd, wetten verklaard, ruimten
ondergaan, flitsend verder en toch stilstaan bij een insect, omdat dat insectje
zei: ‘Waarom loopt ge mij voorbij? Ik behoor tot de goddelijke afstemmingen, ook al zal ik aanstonds mijn grote en machtige vleugelen bezitten, maar
ontleed mij want ik ben leven en ik behoor tot die goddelijke persoonlijkheid, want zie mijn kleur.’
Een steen zegt: ‘Zie mijn licht. Ik ben ontstaan door de goddelijke karaktereigenschappen. Ik heb mezelf opgebouwd door deze smaragdgroene,
briljant lichtuitstralende kernen. Ik vertegenwoordig de ruimten als licht.
Ik bezit een deel van Zijn oneindige eigenschap, dat niet anders wil zijn
en betekenen: waarheid, harmonie, rechtvaardigheid. En uiteindelijk is mijn
schoonheid, mijn leven, mijn organisme liefde.’ Een steen!
Een boom zegt ... op reis, tot de meesters en tot de mens die ‘de kist’ heeft
beleefd en die het bewustzijn heeft om die universele stelsels te ondergaan,
zegt de ruimte: ‘Wat ziet ge in mij? Ik ben het lichaam, maar hoe is mijn
lichaam opgebouwd?’ En dan komt Jupiter, dan komt Venus: ‘En kom tot
míj, mens.’ ‘Eindelijk komen de mensen tot bewustzijn om ons te leren kennen. Nog nooit is er een ogenblik, een seconde geweest voor al die miljoenen
scheppingen dat het hoogste bewustzijn, dat de mens is, afdaalt tot het lagere,
tot ons, zodat wij ons goddelijke, universele Al-éénzijn kunnen ondergaan.’
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En nu spreekt de wijsheid van Jupiter, Venus, Saturnus. Nu spreken de
nevelen, de zon en de maan en de sterren. En nu komt de mens tot de goddelijke persoonlijkheid, nu spreekt het gewaad, het organisme. Het leven
dijt uit, beschrijft een baan, jazeker. En nu kan André, konden wij zeggen
en de miljoenen met ons: ‘Ik ben opgenomen in het lichaam van God. De
persoonlijkheid van God, als sterren, planeten, vader- en moederschap, ziel,
geest, leven, persoonlijkheid, spréékt tot mij.’
En nu zegt Jupiter: ‘U staat er best op!’ Wayti zegt – de ster in de ruimte –
en spreekt tot André: ‘Ik ben Wayti, André, nu kunnen wij één-zijn, nu kan
ik u heel onze familie verklaren. Maar hoe leeft de mens op aarde? En wat
wil de mens die ons in deze graden van bewustzijn nog niet kent? Dacht ge
waarlijk, André, dat ge door moord en brandstichting, leugen en bedrog met
mijn leven, mijn bewustzijn, mijn persoonlijkheid kon spreken? Kom in mijn
handen, zet u naast mij en ik geef u de orchidee van mijn hart.’
Hand in hand met een ster, want dat is een persoonlijkheid, dat is leven,
dat is ziel, dat is geest, dat is liefde. Dat is vader- en moederschap, bewust
of onbewust, maar het behoort tot de goddelijke persoonlijkheid, vertegenwoordigt God als een graad van liefde. Bewust of onbewust, maar het maakt
deel uit van dit machtige macrokosmische organisme. En dan bent u niet
kinds, dan bent u niet verwaasd, maar u wordt nu het universele, reine kind
waarover en waarvan de Christus heeft gesproken: ‘Word gelijk een kind.’
En wat zeggen de wijsgeren voor vandaag? ‘Dat rotte kind moet in ons
verdwijnen, want als kind doen we niets anders dan onzin. We breken af, we
beseffen niet wat we doen, maar als mens ben je een persoonlijkheid.’ Dat
zeggen uw wijsgeren, jazeker!
Geachte heer, dat zoudt ge wel willen. Uw wijsgerige stelsels voeren u van
de wal in de sloot. Ze brengen u geen levenswijsheid, geen één-zijn met de
goddelijke persoonlijkheid, want dat kind in u wil zeggen: het waarlijke overgeven, het buigen. Het bewustzijn is er nog niet, maar het is de wil van dit
leven dat zich geeft, dat vraagt en dat zich laat leiden.
Wie laat zich leiden? Wie neemt voor de ruimte direct maar het woord –
kom ik aanstonds bij u – om de wetten te verklaren, het leven uit te beelden?
Wie? Wie is in staat om telkens weer de waarachtigheid te ondergaan? En
waarvan ze niets weten! En toch wordt dat woord gesproken, valt en vliegt
over de menselijke lippen en ze kraken niet alleen zichzelf, maar ze kraken
en bezoedelen, mismaken de goddelijke persoonlijkheid als kern in zichzelf.
Ja, we komen al bij u.
Een bloem heeft dat niet. Ga nu maar in de natuur, ga nu maar dóór de
natuur. Bekijk een paard, een kat, een hond, een tijger, een leeuw, een giraffe,
bekijk een krokodil en zie hoe volmaakt al dat leven is, hoe volmaakt de God
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van al het leven, die Almoeder aan het leven, aan haar vonken heeft geschonken ál de karaktereigenschappen van God. Maar de méns staat boven alles en
vertegenwoordigt het goddelijke denken en voelen, het goddelijke vader- en
moederschap. Want eens zijn wij als mens goddelijk vertegenwoordigd en
bewust. Gaat dit niet te ver?
Een boom, een bloem, een dier, Moeder Natuur, heel de ruimte, dat gaat
oneindig door. Dat stoort zich niet, dat heeft alles. Jazeker, de dieren eten
elkaar op. Máár, ook de kern daarin, in al dat leven, bezit kleur, bezit de
persoonlijkheid van God en is het leven, maar dóór vader- en moederschap.
Ziet u?
De planeten bezitten vader- en moederschap, of zijn het niet. Maar de
maan – heb ik u gezegd – en de zon zijn vader en moeder voor dit ganse
geheel. De sterren en de planeten die half bewust zijn, vermenigvuldigen
de ruimte, vertegenwoordigen de krachten om dit lichaam te kunnen laten
uitdijen en tot werking te brengen. Nu is Venus – hebt u geleerd en dat leest
u in ‘Het Ontstaan van het Heelal’ – een onbewuste planeet. Jupiter, Saturnus en al die miljoenen wetten als lichamen, tot de nevelen, de kruimels van
en voor het universum, hebben de goddelijke persoonlijkheid in handen en
vertegenwoordigen ervoor een graad. Een graad van gevoel als werking, als
taak. En er is daarin geen stoornis.
Dít alles schiep de Albron voor de mens. Dit waren de wetten waardoor
de mens zichzelf verruiming kon geven. En nu is er één kern, één Almacht
in de mens, waardoor de mens – en nu moet u goed luisteren – waardoor
de mens alles, alles, alles bezit om die godheid, die goddelijke uitdijing, die
kracht, dat leven, die goddelijke ziel, die geest als vader- en moederschap
te vertegenwoordigen en te overwinnen en hiernaast eigen te maken. Dat
is alléén mogelijk door het vader- en moederschap! Het moeder-zijn is het
één-zijn met God, met de Almoeder, met de Albron: het is baring en hierna
schepping. En dit is nu de kern waardoor het prehistorische tijdperk het Al
heeft bereikt! Alles op aarde en in die ruimte had geen betekenis, want dat
is eigen bezit. Dus het leven voert de mens ontegenzeggelijk toch ... Door te
leven, door te baren en te scheppen, door terug te keren naar de aarde, omdat
er telkens weer een nieuw fundament, een nieuw organisme gereed is, krijgt
de geest als persoonlijkheid, en de ziel, de goddelijke kern, de mogelijkheid
om uit te dijen. Dat hebben de Egyptenaren, dat hebben de tempels op aarde
nog niet begrepen. Het vader- en moederschap – beeldde ik uit, hamerde ik
op – is álles. Hoe dat bezoedeld is, zult ge aanstonds wel beleven.
Ik geef u hier drie, vier lezingen over en ik ga op de stelsels in om dit seizoen te voleindigen. Ik ga dan op de karaktertrekken in die u dagelijks in
de maatschappij beleeft. U voelt nog, ik ben nog steeds met die ruimte, met
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het neerdalen op aarde in contact. Maar direct staan wij voor de afbraak,
voor de opbouw, voor uzelf. En dan kunnen wij vragen: wat hebt gij ervan?
Wat hebben de sferen ervan, wat heeft het dier ervan, een bloem? Er zijn
mensen geweest, die hebben gezegd: ‘Was ik maar een bloem, dan kon ik
geen zonde, geen verkeerde dingen doen.’ Maar een bloem blijft bloem, en ú
kunt spreken. Dat bloemetje spreekt ook, maar anders. Die wereld die kent
u niet, die hoort u niet, want ge moet afdalen in dat één-zijn, in die bloem,
ge moet dat leven kunnen opnemen. Ook die wetten zal ik u laten beleven
opdat gij eindelijk zult zien wie u eigenlijk zijt. Opdat gij zult zien wie als
God er in u leeft, hoe uw afstemming, hoe uw bewustzijn voor dit ogenblik,
voor deze maatschappij, voor deze eeuw is. En dan hebt ge elkaar niets meer
te vertellen. Die gunst, die eer, die krijgt u. Dan behoeft ge elkaar niet meer
te zeggen: dat doet u zó, dat doet u zó. Dan zult ge wel angstig zijn om een
ander leven op de vingers te tikken, want dan zou dat leven, dan kan dat
leven zeggen: ‘Kijk nog maar voorlopig een half miljoen jaar naar uzelf.’ Ziet
u? De mens weet straks alles voor de andere mens, maar voor zichzelf niets.
‘Dat moet u zó doen, dat moet u zó doen.’ Ziet u. ‘En zo had ik dat gedaan
en waarom doet u dat?’
Waarom wilt gij het andere leven beleven als het goed is, als het goed
wordt bedoeld? Waarom die druk, dat afmaken, dat kraken van uw goddelijke persoonlijkheid? De eerste verkeerde gedachte voert u toch reeds van
de wal in de sloot, naar de duisternis. Dat is allemaal in de ruimte in harmonie, in rechtvaardigheid, in liefde gebaard en geboren, verstoffelijkt. Dan
vergrijpt u zich straks niet meer aan één gedachte, laat staan dat ge u plaatst
voor de goddelijke, universele gaven. Dan praat u zomaar niet over God,
die u niet kent. Dan durft ge u niet te plaatsen in een toestand waarvan ge
reeds de verzekering wilt bezitten dat Hij, de ruimte, u bezielt. Dan zult gij
dat alles eerst moeten verdienen. Ge zult baren en scheppen en dat is dan
het leegbloeden voor een studie, voor een taak, voor uw gedachtenleven ten
opzichte van vader- en moederschap.
Ja, wanneer bent u moeder? Wanneer bent u oprecht vader?
Het leven in de ruimte werd dus geschapen om de God van al het leven
zich als een persoonlijkheid te kunnen laten bewonderen, zich te laten zien.
Al die vonken, die sterren en planeten zijn delen van Zijn persoonlijkheid,
als harmonie, als werking, als álles. En in dat alles is uw woordenboek terug
te vinden, te beleven, want nu zijn we welwillend, liefdevol.
Er waren in de macrokosmos geen stoornissen. Alleen Moeder Natuur
heeft ze voor u opgebouwd, maar de méns in de maatschappij heeft ze mismaakt. U zult straks beleven hoe ontzagwekkend – dat kent u wel, maar
dan gaan wij nog eens even dieper – hoe ontzagwekkend het is waardoor die
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goddelijke persoonlijkheid in de mens werd bezoedeld en gekraakt. U zult
angstig worden en zeggen: ‘Er is niets meer in mij over, ik ben nog niets.’ En
dát zullen wij u, willen de meesters u, wil de goddelijke persoonlijkheid van
de ruimte u bewijzen. Wij plaatsen u voor die wetten, voor dat fundament
en eerst dan zult ge kunnen zeggen: ‘Ja, nu weet ik het’, buiten de Bijbel om!
Er is geen godgeleerde noch theoloog nodig; u hebt alleen baring en schepping. Maar wat u er zelf van hebt gemaakt ... de mens in zijn maatschappij,
in welke vorm, in welke taak dan ook, hij ís een goddelijke afstemming. In
de mens leeft de goddelijke Alkern met alles. Maar hóé spreekt nu dat leven?
In de kosmos is alles in harmonie geschapen, gebaard, vergeestelijkt en
verstoffelijkt en dat heeft zich als werking, als voortzetting van het leven en
het uitdijen van het leven ... heeft de mens zich dat eigen te maken. Maar hoe
komt de mens tot het één-zijn met de goddelijke persoonlijkheid?
Ik bracht u nu naar de sferen van licht. Wij kwamen door Gethsemane, wij
gingen naar Pilatus en stonden daar en kon Pilatus zeggen: ‘Ik was mijn handen in onschuld.’ Reeds een machtige, ontzagwekkende zwakte, een fout die
hem, die hem verplettert indien het komt naar de ruimte. Pilatus had moeten
bewijzen: ik wíl niet, indien ik de rechtvaardigheid, de goddelijke liefde, de
harmonie heb vastgesteld, wil ik niet dat er in mijn nabijheid wordt gemoord!
En nu moet u eens kijken hoe Jeruzalem in die tijd moordde, alleen reeds
door gedachten, alleen reeds om zichzelf te beschermen.
En ja, Petrus. ‘Ik heb die Mens nooit gekend.’ Toen hebt ge niet alleen
uzelf, maar ge hebt de macrokosmos, de Albron, de Alliefde verloochend! U
kunt vallen, u kunt bezwijken. En de Christus keek hem aan en wéér kraaide
de haan en zei: ‘Ik heb Die mens niet gekend.’ Als een razende wanhoop
vliegt Petrus door Jeruzalem, is gekraakt als een dronken mens, dronken van
ziel en geest. Hij weet het niet meer: ‘Ik heb alles verloren.’ Ja tot zover, zóver
komt het. Zo zal de innige strijd zijn voor de mens indien zijn persoonlijkheidje moet spreken ten opzichte van ethiek.
‘Wanneer ge weet, wanneer ge voelt dat Ik waarheid ben, zult gij waarheid
wórden en dan zult ge Mij’, zei de Christus, ‘als waarheid vertegenwoordigen. Waarvoor Ik Mijn leven geef, waarvoor Ik uitdij, waarvoor Ik leef,
waarvoor Ik liefde heb gekregen.’
Maar dat is nimmer en nooit meer, Petrus, Johannes, te verloochenen.
Daarvoor zult gij uw eigen ik moeten inzetten. Dat is het geven van uw persoonlijkheid, het vrije bezielen, het opvangen van de goddelijke, ruimtelijke
bewustwording. En dan gaat het vanzelf, want nu spreekt het léven door u:
de vonk van God in de wateren, de vonk op het land, een boom, een bloem,
een leven, een zon, een maan, een ster, een planeet. Dat gaat allemaal vanzelf. Want u bent nu waarheid. U bent bezieling? Nee, u bent in alles bezig
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om de reine harmonie van God, de Almoeder te vertegenwoordigen. U hebt
die vierkantige dingen uit uw hart gerukt. U staat gerééd om de uiteindelijke
Christus in u te vertegenwoordigen. Voor u zijn er geen leugens meer, geen
verloochenen meer. De mens in de geest staat voor niets, want hij heeft alles. Alles! Ook al wordt ge gekraakt, ook al wordt ge als de Christus aan een
kruis geslagen, ook al wordt ge bezoedeld, mismaakt en bekletst, de geestelijke, waarachtige, open mens bezit alles omdat hij die reine klaarte in zich
tot bewustwording heeft gevoerd, gebracht, gemaakt, het zich eigen heeft
kunnen maken.
Christus, in Zijn tijd in Jeruzalem – ik blijf vanmorgen bij de Christus en
bij God en het universum, en straks bij de tweede en de derde en de laatste
lezing in de maatschappij – Christus zei tegen Johannes: ‘Indien ge Mij kunt
aanvaarden, Johannes, wórd dan aanvaarding.’
Indien gij de mens wilt genezen, wórd dan genezing, genezende kracht,
zei ik u, en dat is heel eenvoudig, want de mensen stormen erop u af, en de
reine kern van de mens zendt zichzelf door de ruimte heen, die gaat naar de
mensen. U kunt neerzitten en u behoeft niets meer te zeggen; de ijle, reine
kracht vanuit uw persoonlijkheid, opgebouwd door vader- en moederschap
en de liefde, zegent u en zegent het leven dat tot u komt. Dat is één-zijn voor
genezing, voor reinte en klaarte ten opzichte van uw goddelijke ik en de persoonlijkheid ín u, in u.
De macrokosmos, mijn zusters en broeders, is het beeld van uzelf. Ge behoeft geen minderwaardigheidscomplexen te hebben, ge zijt universeel diep,
want die maan, die zon, die sterren en planeten vinden wij in uw organisme,
in uw ziel, in uw geest terug. Ja, dat wil toch wel iets zeggen. Maar de mens
zit vast aan het woord van de Bijbel. De mens praat, de mens schreeuwt,
de mens studeert over een verhaal dat niets te betekenen heeft met de reine
klaarte, de waarheid, de werkelijkheid.
De godgeleerde zegt: ‘Wij hebben met geestelijke wetenschap nog niets
uit te staan. Ook al kunnen de geleerden ons verklaren, mijn kinderen’, zo
spreekt men voor uw radio en nog van de universiteit af, ‘ook al kan de doctor mij verklaren: “Zó is de schepping begonnen, die boom, dat is kletspraat;
en Adam en Eva zijn in de wateren ontstaan. Die appel dat heeft niets te betekenen, want wij kopen kisten vol voor weinig geld”, dan nog is mijn geloof
boven alles geplaatst en gestemd. Ik heb met wetenschap niet te maken, wij
moeten geloven!’ Ziet u.
Sla die mens – gaf ik u eens een beeld – maar van die onwaarheid, die
kletspraat af. Maar hij zit er nu fatsoenlijk aan vast. En is het machtige beeld
voor de Christus, want daarvoor kwam Hij naar de aarde. Om ze bang te
maken, angstig te maken opdat ze voor zichzelf geen kwaad zouden doen,
268

opdat zij de goddelijke persoonlijkheid in zich niet zouden bezoedelen. En na
zoveel duizenden en duizenden eeuwen zit de dominee en de professor nog
aan dat pak slaag, aan die stok daar achter die deur vast, en loopt met zijn
paradijs onder zijn arm en verkoopt zijn appeltjes. Niemand wil die appelen
van deze professor eten en drinken.
Kus elkaar niet als u hier bent, of ga eruit. U zult kunnen kussen wanneer
u alleen bent en niet in mijn oog. Begrijpt u dat? Ik duld dat niet, want ik
breng u naar God en de ruimte en dan zult ge denken en denken en beleven.
En dat andere wat hieruit tevoorschijn komt en u gaat betreden, dát doet u
in en voor Moeder Natuur, maar niet voor mij. Dan loop ik weg. Ik gun u
dat wel, ik kom niet aan uw persoonlijkheidjes.
Ziet u, dat moesten we eens proberen aan Gene Zijde! Dat moesten wij
eens proberen, dat had Petrus, Johannes eens moeten proberen voor de
Christus. Hij zegt: ‘Hebt ge Mij vergeten, kunt ge dan niet even met Mij
denken, voelen? Wilt ge nu dat bezit al in u opnemen, Petrus? Wacht toch
totdat ge het helemaal hebt verdiend.’ En dan wandelde de Christus over de
aarde en dan zag Hij het uiteindelijke, een nieuw tijdperk, de toekomst.
En dan staan we wéér voor die professor, die dominee met zijn paradijs,
waar de boom in zit en de slang. De appeltjes van Onze-Lieve-Heer zijn niet
te koop, maar die zult ge moeten verdienen. En nu komt het grote mirakel,
die afbraak en voor de twintigste eeuw: Adam at van de boom des levens.
Adam en Eva die mochten géén baring, géén schepping beleven en stonden
stil voor het uitdijen voor hun persoonlijkheid. Dat is nu de zondeval, wanneer ge kinderen baart, wanneer de moeder de vertegenwoordiging, de vermenigvuldiging voor het Al, de Albron, de Almoeder, het Alleven, God in
zich opneemt en aan haar schepper vraagt: ‘Geef mij een kind’? Is dat voor
uw universiteit van de twintigste eeuw, voor uw professor, uw dokter nog
een zonde? Nee, ze draaien er zo omheen. De katholieke kerk zegt: gij moet
baren.
Maar wat doet de paus, wat doet de pastoor, wat doet de kardinaal? Ze
lopen ernaast, dat weet u. In de allereerste plaats bracht ik u tot de eigenlijke
fundamenten voor de menselijke persoonlijkheid. U moet trachten eerst in
harmonie te komen met Moeder Natuur, met God als schepping en als baring. Dus in de allereerste plaats leggen wij voor u, vanuit de sferen van licht,
de fundamenten voor reine, ruimtelijke baring en schepping. Niets anders.
Leuk hè, dat tekenen van sterren en planeten op dat bord? Maar dacht ge
nu niet dat de maan zei: ‘Jaag ze de deur uit’? Dacht u niet dat het goddelijke
levenslicht zei: ‘Kijk die kinderen daar, wat genieten ze vanmorgen want
meester Zelanus beeldt het uit’?
Ik had u bij uw jasje willen trekken. Ik had u mee willen nemen, hand in
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hand naar de natuur. Ik dompelde u onder water, ik laat u bijna verdrinken,
en dan zou ik u vragen: ‘Voelt ge nu dat water móéder is?’ Verdrink eens
heerlijk. Durft ge de dood te aanvaarden? Nee: ‘Ik ga dood, ik ga dóód!’
De dood is evolutie, de dood vliegt met u door de ruimte. Hij geeft u de
Grote Vleugelen, hij geeft u een nieuw leven, de wedergeboorte en dán eerst,
kind van God, de reine kus, het één-zijn voor man en vrouw, voor de ziel,
voor de geest, als karaktertrek gezien. Hoe? En dan eerst toont zich de reine
klaarte, die dan de persoonlijkheid het levenslicht geeft, de persoonlijkheid
dus het levenslicht geeft door baring en schepping, om úít te stralen.
Waarom vecht de mens nu – daar komen wij straks voor te staan – zó ontzagwekkend voor een ander mens? Waarom zoekt de mens op aarde naar het
levenslicht in de mens? Om die harmonie, dat goddelijke, ruimtelijke éénzijn te ondergaan, vrij van hartstocht en bezoedeling. Ziet u, nu spreekt reeds
de persoonlijkheid door baring en schepping. Meer is er nog niet voor u te
koop en voor de mens in de ruimte. Eérst je gereedmaken voor moederschap
en vaderschap en dat begint: wanneer ben ik een vriend voor mijn leven?
Wanneer ben ik wáár en waarachtig? Wanneer blijft u uit de omgeving van
die persoonlijkheid? Waarom ... Wanneer krijgt die kracht, dat denken, dat
voelen uw ganse overgave in handen, zodat het leven zichzelf kan uitdijen?
Ziet u, ik plaats u telkens voor de maatschappij, daar hameren wij straks
op en dán staan we voor elkaar en zijn we dicht bij elkaar. Want dan zult gij
uzelf als moeder, als vader, gij zult uzelf als méns leren kennen, in de eerste
plaats voor uw reine, menselijke liefde, voor man-zijn, vrouw-zijn, het universele huwelijk! Ja ...
De geleerde zegt nog: ‘In het paradijs hebben wij onze eerste zonde beleefd.’ Mijn lieverds, baart zoveel ge wilt en gij zijt met God in harmonie.
Ge zult heus niet meer kinderen aantrekken, het leven kunnen geven, dan er
voor u uit die ruimte is aan te trekken.
We hebben het vanmorgen niet, en straks ook nog niet, over oorzaak en
gevolg. Die wetten verklaart André u indien gij die vragen hebt te stellen.
Maar ge stelt nog nonsens, zoals van de week de sferen heeft bereikt. En
meester Alcar moet zeggen: ‘Moet ik dáárvoor mijn goddelijk, ruimtelijk
instrument lenen en geven?’ Want gij zult wijsheid krijgen van ons, van de
meester, van Christus naarmate gij uzelf instelt en openbaart. Ziet u. Paarlen
voor zwijnen zijn er in de hemelen niet opgebouwd en heeft Jongchi niet
kunnen uitbeelden. De werkelijke kern moet tot zichtbaarheid, tot verstoffelijking komen, eerst dan spreekt een deel voor die persoonlijkheid als goddelijke afstemming en fundament in uw leven, in uw leven voor vader- en
moederschap.
Ik laat u vanmorgen eerst de goddelijke persoonlijkheid zien ten opzichte
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van Moeder Natuur, ten opzichte van de sferen van licht en de Albron, en
eerst dáárna bent u gereed om de slagen en de kastijdingen te kunnen opvangen en te willen aanvaarden. Want we moeten u eerst God laten zien,
Christus laten beleven en onszelf, wilt ge uiteindelijk aan het opbouwen van
die eerste fundamenten voor uw persoonlijkheid beginnen. Maar vrij van de
Bijbel, vrij van de kerk, want u wordt daar weer bezoedeld en naar de duisternis gestuurd. Vrij van uw gebed. U behoeft voor de meesters, voor Christus
niet te bidden indien ge straks beleven zult dat de daad een deel is van de
goddelijke persoonlijkheid in u en dat ge door de daden, de handelingen,
het verstoffelijken van uw maatschappij, uw innerlijke ik, uw wil, regelrecht
opbouwend, fundamenterend uw universele, geestelijke tempel van die smaragden en briljanten als levensorchideeën voorziet. Voorziet, ziet u?
Wanneer een mens van u kan zeggen: ‘Dat is een fijne ziel, dat is een goed
leven’, wat is dat niet reeds voor een bezit? Of dat de mens, de maatschappij
altijd terug moet komen op dat karakter en zeggen: ‘Daar heb je háár weer!’
Maar dan is het ook een zij of een hij.
We spréken nu niet meer tegen afbraak en onderwereldse karaktertrekken.
We willen met een vaart naar de eerste sfeer, we zijn opbouwend bezig en
daarom schreeuw ik u toe: ‘Veronachtzaam uw moeder, uw vader, uw vriend
niet uw broeder niet uw zuster niet indien dat leven liefde geven wil; of haal
daaruit alles en wil weten waar de kern leeft. Neem nooit meer op uw dak,
aanvaard nooit en te nimmer meer voor uw uitstralende persoonlijkheid dat
ú de fundamenten hebt gelegd voor de afbraak. Want dán staat u stil en dan
gaan er ook honderdduizenden tijdperken voorbij. Gij staat en blijft staan
voor deze afbraak, want die zal eens moeten oplossen. En die afbraak is
onbewustzijn, is duisternis, die houdt u gevangen in een sfeer die mistachtig,
mistachtig – duisternis dus – uw persoonlijkheid omstraalt en afsluit. En
dan is er van een nieuw ontwaken, een nieuw, opbouwend vleugelbewustzijn
geen sprake meer.
Dit zijn geen mooie woorden, maar dáárin ligt de kracht van de Christus,
daarin ligt Gethsemane. Ik trap Pilatus uit mijn omgeving vandaan en roep
hem toe: ‘Ga heen, huichelaar.’ ‘Verdwijn uit de ruimte, gij, Caiphas. Wie gaf
u het recht om de levenswijsheid, de bespoediging van het innerlijke leven,
de afstemming op deze goddelijke ijlheid en waarheid aan het kruis te slaan?’
Als ik meer weet en u naar de ijlte voer voor het innerlijke leven, de wil van
de mens, die dan de afstemming is op die goddelijke bron met al de karaktereigenschappen, dan hebt gij dat als mens, als insect te aanvaarden. En de
maatschappij, de mensheid is er nog niet toe in staat.
We weten het wel, het is nog onbewustzijn. Maar voor de mens komt
er licht, voor de mens komt er een uitdijen. Ge zijt één met de natuur, er
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is geen stoornis meer. Ge snauwt nooit meer. Ge kúnt niet voor de meesters plaatsnemen en zitten en alles in u opnemen en tranen verschreien, en
daarna het leven weer aframmelen door woorden, door snijdige gedachten;
dat kunt ge immers niet. En indien dat waar is dan betreedt ge opnieuw een
vals bewustzijn. Dan gooit ge met uw naamkaartje voor God en Christus en
dan behoort ge te staan in de omgeving van Pilatus. Dan zult ge verhoord
worden door de Caiphassen in uw eigen omgeving en uw maatschappij, die
deel uitmaken van de mensheid. Ge hebt het recht niet om neer te liggen in
Gethsemane, want Gethsemane verbant u uit die ijle klaarte, want ge hebt
die rust niet, het liggen niet. Want ge zult straks eerst leren om te rusten
en te liggen, te leren néérliggen. Want nu begint ge te denken en u gereed
te maken voor de goddelijke uittreding. Nu komen de Grote Vleugelen tot
bewustzijn en daardoor bouwt ge aan al de miljoenen karaktertrekken die
deel uitmaken van uw menselijke persoonlijkheidje. Punt.
De sferen van licht verbeelden zich niet dat ze bewustzijn bezitten. En
wanneer u het goddelijke, ruimtelijke, natuurlijke pak slaag te aanvaarden
krijgt, is dat geen pak slaag, maar het is het wijzen voor de goede richting!
Wanneer de volgende lezingen beginnen, wanneer we voor de volgende
wetten staan om fundamenten te leggen voor uzelf, voor uw ziel en uw geest,
uw leven, uw persoonlijkheid, de eerste sfeer, uw wijsheid, uw dienen, uw
liefde, dan vraagt de eerste sfeer aan u – zoals de maan dus, Jupiter, Venus,
Saturnus, de nevelen het kunnen doen en André door zijn Wayti heeft kunnen beleven en ondergaan –: ‘Indien er geen reine klaarte in u is, hoe zou ik
u mijn orchidee als gevoel, als de kus kunnen schenken, André?’
‘Wayti, wat maak je mij gelukkig. Waarom wil je tot mij spreken? Ik barst,
ik kan schreien van geluk, van dit één-zijn.’
Jazeker. De mens weet niet dat een boom bezieling, dat een bloem een persoonlijkheid is, dat Moeder Water de levens heeft geschapen, voor elk insect
ruimte gaf, ziel, geest, persoonlijkheid. Dat weet de mens nog niet. De mens
botst tegen alles op van God en ge kunt er door uw innerlijke, goddelijke
verruiming en afstemming doorheen wandelen indien ge stof wordt, indien
ge bloem wilt zijn. Indien ge een boom wilt beleven, voelt ge de bezieling
en de kracht en dan zegt de boom: ‘Hebt gij mij niet op andere planeten
gezien?’ ‘Hebt gij mij, André’, zegt een margrietje, een lelietje van dalen, een
roos, een tulp, een orchidee, ‘André, hebt ge mij niet zien gebaard (worden)
in het oerwoud, bij het begin van al de scheppingen? En hoe heb ik mijn
leven uitgedijd? Heb ik geen machtige mooie kleuren ontvangen? Ben ik niet
liefdevol, draag ik de baarmoeder niet van de ruimte?’ Want bekijkt gij een
orchidee, dan ziet de moeder haar baarmoeder, als blóém vertolkt. Kent ge
zo die bloemen?
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Daar komt een insect, er komt een slang, een krokodil, een leeuw, een tijger en zij vragen: ‘Bekijk mij.’ ‘Bezie mijn strepen’, zegt de tijger, ‘en waarom
hebben die mijn broeder en zuster leeuwin en leeuw niet? Ik vertegenwoordig
regelrecht de duisternis én het licht. Mijn uiteindelijk organisme bezit schaduw en licht en dat is immers baring en schepping, mijn huid.’ En de leeuw
zegt: ‘En ik ben er lekker uit, want ik ben bewust in een graad gekomen die
hoger staat dan de uwe.’ Ziet u. Dan krijgt u de versnipperingen? Nee, de
uitdijing voor de natuur, maar die leven óók in de mens. Die graden beleeft
de karaktertrek, een karaktertrek bezit schaduw en licht.
En straks zult ge zien dat Jongchi alleen licht heeft gegeven voor de mens.
De levensbokaal voor de mens, afgestemd op het goddelijk ik met het uiteindelijke vérziende oog, de ruimte, de maan natuurlijk als lichtgevende kracht
voor vader- en moederschap, met de levenszee onder u.
Dit zijn, mijn zusters en broeders, slechts enkele fundamenten uit de biljoenen, die vóór mij komen, die op mijn leven afstormen. Ja, maan, ja, zon,
ja, Jupiter, ja, boom, ja, slang, ja, buffel, ja, kat, ja, hond, ja, duif, ja, vogeltje,
ja, insect, gij allen krijgt de mogelijkheid om te mogen spreken, want wij
hebben uw leven leren kennen omdat wij onszelf hebben mogen en kunnen
afstemmen op de geboorte van God, op de baringen en de scheppingen voor
onze ziel, voor ons leven, voor onze geest, voor onze persoonlijkheid, voor
ons vader- en moederschap. Wij hebben ons gereedgemaakt om het uiteindelijke één-zijn te ondergaan en nu weten wij dat de bloem hier een goddelijk
fundament is. Dat al het leven in de natuur deel uitmaakt van de goddelijke
persoonlijkheid, maar een graad van bewustzijn en gevoel vertegenwoordigen móét. Dat de levens in de wateren een eigen zelfstandigheid bezitten en
dat we één-zijn met die zelfstandigheid, maar dat wij uiteindelijk kunnen
vaststellen en ondergaan, dat al dat leven uit ons hart, door de eerste levenswet, die de mens zou zijn, is ontstaan. Dat zijn goddelijke fundamenten als
wet.
En indien wij er nog niet genoeg hebben, dan ga ik wéér terug naar de
eerste sfeer. Ik ga wéér met u naar het Al, op het ogenblik dat de Christus
naar de aarde komt, geboren wordt, rein en natuurlijk door Maria en Jozef,
waarmee wij met onbevlekte ontvangenis niet te maken willen hebben. Regelrecht vanaf de geboorte, het kruipen van de Christus over de grond. Ja,
zelfs het ogenblik dat Hij Zijn eerste luiers kreeg, Zijn zusters en broeders
voor zich zag. Kerk, paus, Rome, waarover gij niet spreekt en verdoezelt,
alsof die broeders, die zusters van Christus, Jezus uit Jeruzalem, geen betekenis hebben. Dat zijn geen goddelijke mensen, die hebben geen kracht,
geen afstemming. Het is alleen Jezus Christus, de heiligmakende ziel, en
die persoonlijkheid spreekt alleen voor ons. Maria en Jozef is maar namaak,
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behoren er niet bij. Alsof Crisje nooit meer haar Jeus zal zien.
Maar dat is het vechten voor het vader- en moederschap, dat is het geven
van de mens voor opbouwend bewustzijn.
Wat maak ik mij weer druk vanmorgen.
Maar wanneer de goddelijke wet komt en wanneer die wet zegt: ‘Kijk mij
aan, hoe ben ik?’ en u staat daar als een menselijke persoonlijkheid voor het
levenslicht, voor een goddelijke gestalte, uw eigen levensbokaal als een insect,
een mug, een hond, een kat – gaat u maar weer door de natuur en door de
kosmos – en u kent dat leven niet, u begrijpt het niet, dan is het ook niet in
staat om uw persoonlijkheid te belichten. Want dit licht, van, door een klein
insect ontvangen, wijst u reeds tot de Albron, de Almoeder, het Allicht, het
Alleven terug. En hierna komt dan de ontwaking!
Maar waar het mij nu om gaat: om thans reeds de eerste fundamenten te
leggen voor de nieuwe lezing. Dan maken wij ons vrij, jazeker, van de goddelijke Albron, waar Christus heeft geleefd en dan dalen we af tot aan de eerste
sfeer aan Gene Zijde, want dáár moeten wij bewijzen wat wij willen. En om
die fundamenten te leggen voor straks, plaats ik u thans voor de eerste sfeer
opnieuw.
Ook al hebben wij die wandelingen gemaakt, ook al hebt gij ‘Een Blik in
het Hiernamaals’ gekregen en gelezen en beleefd, als ik u zie handelen, als
ik u hoor praten, wanneer wij u zien denken – want die bron, dat licht, dat
stijgt uit u en gaat van u weg – wanneer we dat licht zien dan schreeuwen
wij het uit: ‘Mijn God, mijn sfeer, mijn ruimte, wanneer zal deze ruimte in
de mens na al die aanrakingen ontwaken? Wanneer begint de mens aan de
opbouwing voor zijn goddelijke persoonlijkheid?’ Hij is lui, ‘Ik doe daar niet
aan mee.’ We sloffen zó door het leven. ‘Och, ’k zal het straks wel zien.’
Geld ... Bezit ... In de maatschappij ontmoeten we nu mensen die met hun
miljoenen geen raad weten; en Christus vraagt om een sneetje brood ...
De Christus staat niet alleen voor de poorten van Rome en zegt: ‘Is Maria nog onbevlekt ontvangen? Heeft ze mij niet gebaard, niet echt?’ Toen
zagen zij een schooier. De man werd weggevoerd, werd aangezien voor een
geestelijke gek, en Christus vroeg aan de deuren van Rome, regelrecht in het
aangezicht van het heilige, machtige, katholieke Vaticaan: ‘Heeft Maria Mij
echt gebaard?’ Een gek ...? Maar Híj was het.
‘Dan wordt het tijd’, zeiden de apostelen, zeiden de meesters, ‘dat dat
machtige katholieke fundament spoedig door de geestelijke atoombom
wordt opgeblazen opdat de mensen zich niet langer kunnen verduisteren.’
Want dit is verduisteren, want dit gaat naast de schepping. Dit gaat niet
door het moederlichaam heen, waarvoor de Albron zich baarde en schiep.
Dit gaat om de eigenlijke natuurlijke, rechtvaardige, harmonische schepping
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heen, want ‘Maria heeft onbevlekt de Christus de geboorte gegeven.’ En díé
wetten, díé rechtvaardigheden hebben wij (niet) in de macrokosmos, nóch
op of in de wateren, op de bergen en waar gij ook zijt, kunnen vaststellen.
Dat is dezelfde kracht die de handen wast in onschuld. Dat is de Caiphas in
de mens, die de waarheid foltert en aan het kruis slaat. Dat is de leugen van
uw professor en uw theoloog, die nog altijd een verdoemdheid liefhebben.
Maar, mijn zusters en broeders, dat is voor u allen, voor deze maatschappij
en deze mensheid het universele halt. Dit is het halt voor de eerste sfeer, want
gij zult de reine baring te beleven hebben en hebben te aanvaarden zoals de
Albron als moeder u het lichaam, de ziel en de geest en het leven, het denken
en voelen gaf, want alleen daardoor beleeft ge de volgende geboorte; en is
dat voor u een nieuw lichaam, nieuw moeder-zijn, nieuw vader-zijn. U wordt
wéér kind, u dijt uit, u komt tot levensblijheid en zult dan de graad vertegenwoordigen – hoor het goed en houd dit vast voor straks, voor de nieuwe
lezingen – en ge zult dan de graad vertegenwoordigen zoals uw gevoel aan
reine klaarte óf aan duisternis, aan zwaarte, aan afmaak, bezoedeling, snauwen, grauwen, onwelwillend zijn, onrechtvaardig zijn, overheersing, mismaking ... Het ganse woordenboek voor de afbraak leeft nu in de mens!
En díé moeder wil liefde beleven? En díé man die wil de eerste sfeer betreden en schepper zijn? Buig uw hoofd als man en schepper. Zeg nooit en
te nimmer meer: van de moeder moet het uitgaan, opdat zij ons als schepper
kan bezielen. Nee, de schéppende kracht gaat vooruit, heb ik u geleerd.
Wanneer ge aan Gene Zijde zijt en u wilt de maan, u wilt het universum
beleven en ge zijt daar als tweelingzielen van één kleur, dan neemt ge elkaar
in de hand en dan ga ik vóór als schepper. En ik geef het opvangen en het
uitdijen aan mijn hart – dat is mijn hart, dat is mijn ziel, mijn geest – door.
Maar wanneer dan de moeder hierna niet zou reageren in mij, als ik het
goede heb – want hiervoor komen wij straks te staan – en ik geef haar mijn
volle liefde, mijn volle overgave, mijn denken voor mijn taak, mijn maatschappij opbouwend te beleven en te ondergaan en zij zegt nu: ‘Wat kan mij
dat schelen? Ik heb met die boel niet te maken, ik heb hier mijn huis’, dan
is dát te klein en dát te groot. Dan zijn dit twee werelden, die het ene het
insect-bewustzijn vertolkt en heeft te aanvaarden, maar de ander het maanbewustzijn als ziel, leven en geest reeds ondergaat. En kan dit leven zeggen:
‘Dan ga ik maar, dan vlieg ik maar verder. Achter de kist zullen wij dan wel
zien wie er iets mist.’ Mist, mist ...
Miljoenen meesters die door de Christus zijn ontwaakt, door de waarlijke
wetten, hebben aan hun persoonlijkheid gebouwd, alléén door de liefde. Het
afmaken van kwaad, van oorzaak en gevolg voert u naar de nieuwe kracht.
Want u voelt wel, intussen bent u bezig – dat leert u straks – u vrij te maken
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van dat gevolg. Maar het nieuwe komt.
U moet eens kijken, leer ik u door de volgende lezingen, ons één-zijn met
de menselijke karaktereigenschappen en dan betreden wij eens de wil. Dan
laat ik u zien hoeveel wil aan bewustzijn er in u is. Want wat is nu wil? Ge
luistert wel (naar) André en ge zegt wel: ‘O, wat gaf hij ons een mooie avond’,
maar beleeft ge zijn wil, zijn dienen, zijn kern? Voelt ge niet dat hij bloedt,
dat hij zijn bloed wil geven om u tot het geluk van de ruimte te brengen,
opdat uw persoonlijkheid zal stralen? Voelt ge dan niet dat dat alles heilige,
kosmische, macrokosmische ernst is en hij u daarbij nog de blijdschap, het
kind in zich, het waarlijke kind-zijn in zich schenkt, waarvan en waardoor u
de briljanten en de paarlen toerollen? Zijt ge dan niet verlangend om u een
karaktereigenschap eigen te maken in déze kleur, in déze afstemming, in
zo’n toestand? Wordt ge gehangen, kunt ge dan waarlijk glimlachen omdat
ge weet: die man voert u alleen maar tot de Grote Vleugelen? Want gij zijt
voor hanging, voor afmaking, bezoedeling immers niet in staat?
Bent u angstig wanneer de wijsheid, wanneer het leven, de ziel, de geest, de
goddelijke persoonlijkheid als vonk, wanneer die vonk gaat spreken? Wanneer die persoonlijkheid u slaat, zijt ge dan in staat wanneer het goddelijke
weerlicht tot u komt, ook al is het nacht of licht, wanneer die wet spreekt
onder uw hart, zijt ge dan in staat om altijd weer te kunnen zeggen: ‘U bent
liefde. U doet mij niets’?
Eerst zult ge – dat zullen wij samen beleven, want we voeren onszelf naar
de hoogste meesters aan Gene Zijde, tot Christus, tot het Al terug – we
zullen eerst in onszelf moeten afvragen: welke stenen als karaktertrekken
hebben nog geen licht? Hoe ben ik als moeder? Hoe ben ik als vriend? Hoe
ben ik als zuster en broeder? Snauw ik nog, grauw ik nog? Wilt ge altijd maar
weer gelijk hebben als u geen gelijk hebt? Mijn hemel, dat houdt geen tijger,
geen leeuw, geen duisternis uit, daaronder is zelfs de Christus bezweken.
Dit is getiranniseer, waardoor uw maatschappij, waardoor het beeld mensheid gestalte kreeg. Maar ziet u die valsheid niet? Ziet u die leegte niet, die
mismaking, die bezoedeling, die rotheid niet? Welk leven wilt ge verlangen
en bezitten als vrouw, als man? Haw haw haw. Haw haw haw haw haw! Als
u het dier hoort blaffen, ligt daarin een blij gevoel. Maar de mens doet zó:
hawn hawn hawn! En dan bijt de mens door woorden een stuk uit uw hart.
Dan bijt de mens als een vergiftig reptiel – hoort u mij straks zeggen, maar
ik zal u eerst wel waarschuwen of u loopt weg – dan bijt de mens uit het andere leven bewust een hap uit het levenslicht van het oog. Hij trekt aan die
ziel, aan die geest en sleurt dat goddelijke, bezielende leven naar de afgrond
en haalt het heerlijk door de modder. En daarna spreekt de mens van schone
was, een rein kleurtje, een rein gewaad. En wandelt eroverheen en beleeft ook
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nog dat lijk en zegt het goedendag en doet alsof er niets is gebeurd. Smakelijk
eten vandaag.
Ik neem aan dat u de heilige ernst van dit woord, dit voelen en denken
begrijpt en aanvaarden wilt. In het schemerland – geloof het, kinderen – rennen ze nog van ons weg. Daar hebben ze tijd, dan willen ze wel even, maar
morgen komen ze weer binnen: ‘Ik ... dit is mij te moeilijk. Johân, breng mij
de thee.’ En dan begint het geschreeuw weer van: ‘Johân en Bernârd.’ De adel
zit daar, de mens met zijn maatschappij, zijn miljoenen, zit daar in de grond;
mooi kasteel!
‘U hebt geen miljoenen meer!’
‘Jazeker, eh ... ik ben rijk, ik heb mijn olie opgebouwd. Ik heb een maatschappij. Hier, ik betaal u met miljoenen’, en dan haalt die mens in gedachten, want hij is stoffelijk waanzinnig, de miljoenen. ‘Hier ... één miljoen ...
twee miljoen. Al dat geld krijgt u van mij, moet u nog meer? Hier hebt u alle
miljoenen.’ Dát is de mens aan Gene Zijde.
Maar hier zit hij in zijn houvast. Hier bouwt hij, maar hij weet niet waaraan hij bouwt. En nu maken wij u duidelijk – dat is deze eeuw, dat is het
Koninkrijk Gods, dat is de Universiteit van Christus – hóé u aan uw innerlijk opbouwen moet en kunt beginnen. Wij maken van u persoonlijkheden.
We hebben vanmorgen beleefd, ik u heb verbonden met de goddelijke persoonlijkheid voor de mens, ik voerde u naar Gethsemane, naar Pilatus, naar
Caiphas. Straks eerst gaan wij Golgotha betreden en dan zullen we zien of
we in staat zijn om alles te kunnen overgeven, voor man en vrouw. Want dat
was Christus.
Wij gingen terug, wij begonnen bij de maan, wij gingen van planeet tot
planeet. Wij bereikten de kringloop der aarde, we namen afscheid van de
aarde met onszelf, ons innerlijke ik, zoals de karaktereigenschappen zijn. Wij
hebben de afstemming te aanvaarden zoals ons leven zich voelt, de persoonlijkheid als mens, als een levensgraad ten opzichte van de goddelijke persoonlijkheid, voor eeuwigdurend voortgaan, voor macrokosmisch uitdijen voor
de vertegenwoordiging – dat beleven wij straks door de volgende lezingen
– van God in alles, als licht, als stof, vanzelfsprekend uit de oerbron ontstaan
door de Almoeder, als déél van haar zijn, voor baring en schepping. Maar
nu: wij gaan verder en dieper, want de mens bezit méér. Hij bezit kunsten en
wetenschappen, hij bezit een godsdienst, hij heeft een geloof. Maar de geestelijke wetenschap die u vanuit de Universiteit van Christus wordt geschonken, die u nu hoort, die u nu de wetten verklaart, die zal uw levenslicht tot
de uitdijing voeren voor de eerste, de tweede, de derde sfeer aan Gene Zijde
achter de kist. Dat licht, dat wordt geen geloof meer en het zal nimmer meer
geloof zijn, maar het is hierna en reeds in dit leven op aarde het geestelijke,
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uiteindelijke weten.
En nu zijn we gereed om de mens in zijn geestelijke persoonlijkheid te
betreden en voor zijn oneindigheid te ontleden en te leren kennen. En hierna
eerst zal er van ons uitgaan dát gevoel waardoor de Albron haar leven verstoffelijkte, of wij in harmonie zijn in de liefde, het één-zijn ondergaan met de
vonk van God, mijn geest, mijn organisme, dat leven dat als vader en moeder
tot mijn leven behoort. Eerst dán zult ge kunnen zeggen: ‘Wie ben ik? Wie
word ik?’ Maar in de allereerste plaats gaat ge dan zeggen: ‘Ik ga vanaf dit
ogenblik aan mijn geestelijke persoonlijkheid beginnen. Ik begin om weinig
te spreken. Ik ga eerst denken. En als ik dan weet en voel en ik niet zeker ben
van mijzelf, dan vraag ik de ruimte de wijsheid, de kracht en de liefde om
mij op te trekken en te bezielen, om mij gereed te maken voor de menselijke
kus, mijn kind. En eerst dan moogt ge als vader, als man en vrouw kussen.’
(Kus ...) Hier hebt u míjn orchidee!
U wacht even, u krijgt nu uw levensbokaal te zien, zoals ge zelf zult zijn.
Maar zó bent u nog niet. Helaas ...
Zeg het maar als u al zó bent.
Ik dank u, mijn zusters en broeders.
Beleef van nu af aan altijd en eeuwig de lente onder uw hart, want geestelijk bewustzijn, u ziet het alweer, is baring en schepping. Word moeder
en zijt scheppend vader in de reine betekenis voor al de levenswetten en
levensgraden, door uw innerlijk leven als wil en uitdijing belicht en verlicht.
Ga verder, de eerste voetstap van nu af zal u reeds vertellen of u die geestelijk
hebt geplaatst.
Ik dank u!
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De goddelijke persoonlijkheid
voor de mens – deel 2
Goedemorgen, mijn dames en heren, mijn zusters en broeders. We beginnen vanmorgen met het tweede deel: ‘De goddelijke persoonlijkheid voor de
mens’.
We hebben de kosmos beleefd, zon, maan en sterren leren kennen, en nu
keren we terug naar de aarde, vanuit de eerste sfeer, om te kijken hoe die
menselijke persoonlijkheid is geworden.
U hebt door de boeken en de laatste lezingen geleerd dat u Goden zijt. De
maatschappij, de geleerde, de dominee, de katholieke kerk zegt dat de mens
heeft afstemming op God, maar of dat nu waar is en waar die godheid in
de mens leeft, dat weet men nog niet. Het is het gezoek, het rondtasten, het
vragen, het smeken, het bidden om toch die andere God te kunnen beleven,
de eigenlijke Godheid die door de Bijbel gestalte kreeg en waarvan de mens
alles wil weten en hij zich het licht, het leven, Zijn geest, Zijn ruimten, Zijn
vader- en moederschap eigen heeft te maken. U kunt onherroepelijk aanvaarden: gij zijt nu nog menselijke Goden. De goddelijke kern die leeft in u. Nee,
u bént kern. Zoals u bent, die ganse menselijke gestalte is deze godheid. Nu
ziet u in het Al geen andere vader, geen gestalte zoals u bent. God heeft zich
doen vertegenwoordigen door al het leven door Hem geschapen.
Aan Gene Zijde – we hebben die reizen moeten maken – de apostelen en
elkeen die achter de kist het ontwaken voor de ruimte heeft beleefd, zag dat
er geen goddelijk mens bestond als de schepper van al het leven. De mens –
verklaarde ik u – die in het Al kwam: ‘Wie is nu de vader?’ Ze gingen zoeken
naar de Godheid die dit alles heeft geschapen; die was er niet. Zij zijn zelf
die Goden. In het goddelijke Al eerst begrijpt en begreep de mens dat hij al
die ruimten had overwonnen en zijn goddelijke afstemming vergeestelijkt en
verstoffelijkt had, waardoor hij zichzelf leerde kennen.
We hebben gesproken over de kringloop der aarde, we hebben gesproken
over de kringloop voor deze ruimten, maar de mens in het Al heeft miljoenen
ruimten beleefd en overwonnen. Ik heb u de fundamenten getoond en die
hebben wij tezamen vastgelegd vanuit die ruimte, uit die bron, om u duidelijk te schenken dat ge Goden zijt. Er is geen God met een baard, een God
die de Bijbel heeft opgebouwd, die bestaat er niet. Dus alles wat vanuit de
Almoeder tot het zichtbare leven begon, dat ziel was, geest was, licht kreeg,
door baring en schepping vooral. Alleen die beide fundamenten gaven de
vonk verruiming, wedergeboorte. Een dood was er niet, is er nog niet, zal er
nooit zijn. De wedergeboorte kwam door vader- en moederschap. De kern,
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die kern, die cel van God beleefde beide lichamen: vaderschap, moederschap.
En nu hebben wij moeten aanvaarden en hebben wij geleerd dat elke vonk
een goddelijke kern is, een goddelijke vertegenwoordiging is van Zijn álles.
Op aarde, in deze tijd begrijpt men dat nog niet, de twintigste eeuw moet
nog ontwaken. En wat dan te zeggen van het oude Egypte, een stuk steen
werd een godheid, is het ook. U voelt wel die Egyptenaren waren er dichtbij.
De nacht: een godheid, de god van de wind, de god van de regen; allemaal
karaktereigenschappen van die universele godheid.
Wij hebben nu allereerst door deze lezingen ... Dit is de kosmologie voor
uw leven. De God met dat mooie gewaadje, die u kunt bebidden, die God
die u beschermt en die altijd bij u is en die om u heen zwaait en zweeft en die
zal u wel naar het goede voeren, die almachtige God bestaat er niet. Want de
God van liefde dat is de ruimte, dat zijn de bloemen, dat is het leven, waar
u ook bent, dat zijn de wateren, het is het licht, het is de duisternis – u weet
dat allemaal, ik moet dat telkens weer herhalen om u toch weer tot uzelf te
voeren opdat gij niet zult vergeten – hierdoor krijgen wij een God van geest,
een God van leven, een God van licht te zien en te beleven waarvan de mens,
de vonk zich de ruimten eigen heeft te maken, en dat is alleen: liefde.
En wat is nu liefde? Wat is liefde? De liefde – heb ik u weer verklaard en
toen liet ik dat even los – is nu vader- en moederschap, vanuit de goddelijke
bron gezien. Wat er bijkomt – momenteel alleen baring en schepping – is de
vermenigvuldiging voor uzelf, is de wedergeboorte. Ik heb u getoond, moeten verklaren, dát zijn de fundamenten; door baring schept gij uw nieuwe
evolutie.
Wij hebben de katholieke kerk gevolgd, het protestantisme en de nonnetjes, elk mens die nu naast de schepping wandelt, en zich nu voor die goddelijke verruiming, evolutie, uitschakelt. Wees blij dat u geen pastoor bent.
En wees blij, moeder, dat u niet met zo’n zwart kapje op uw hoofd, met zo’n
lange rozenkrans tot op uw voeten en maar kijkt, zó, en blind zijt voor de
ruimte, want u durft niet naar de scheppende kracht te kijken, want dat is
onkuis. Aan Gene Zijde zegt de natuur: ‘Terug jij, terug naar de aarde en
gauw moeder worden, of u verliest dit alles.’
En dan hoort u niets anders: ‘Ja, meester, ik zal ervoor zorgen.’ Tranen,
bevend, innerlijk. Dit leven is verprutst. Verknoeid? Nee, zij hebben wel iets
geleerd.
Aanstonds plaats ik u voor de professor, voor de dominee, voor ú en dan
komt vanzelfsprekend het pak slaag, neen, de spiegel van het leven, de godheid die alles bezit, maar die in u leeft. U hebt dít bereikt, u hebt dát gekund,
maar wat hebt u hier?
Miljoenen mensen heb ik, heeft een ander opgevangen – geleerd, ongelet280

terd, de kleinsten en de groten van de aarde – om hen in het goddelijke gareel te brengen, te sturen, te verbinden. We maakten een reis met miljoenen
mensen naast, om en in mij door de ruimten, om hen met de God van al het
leven te verbinden. Stilte rondom ons. De sterren en planeten lachen u toe.
De Jupiters, Venus, Saturnus zeiden tot mij: ‘Heb je er weer een paar, meester
Zelanus?’
Ik zeg: ‘Ja, ik heb weer iets van de aarde om me heen.’
Wayti uit de ruimte zegt: ‘Kijk, ze volgen u dan toch maar, ze gaan met u
mee in de maannacht. Kom maar, kinderen, eindelijk weer tot moeder terug.
Hebben jullie je even vergist? Had je ook maar moeten leren denken, want
dit universum, elke planeet, elke ster, elke vonk kan u vertellen hoe de eigen
geboorte is ontstaan.’
En dan gaat de maan spreken: ‘Kom maar, Jetje, Anneke, hebben ze u op
aarde een mooie naam gegeven en hebt gij uzelf daarvoor verstoffelijkt en
vergeestelijkt? En nu, moet je aanvaarden dat ík het ben. Buig u toch en kniel
even naast mij neer, laten we samen het goddelijke, ruimtelijke, moederlijke
en baarlijke één-zijn beleven en ondergaan zodat het leven tot u kan spreken.
Geef mij een kus ...’ En dan voelt u de kus van Moeder Maan.
Ja, meneer pastoor, zover komt het. Ja, kardinaal, paus, geleerde, godgeleerde, gij hebt dat alles overboord te gooien want de eigenlijke godheid dat
bent ú. En er is geen andere God in deze ruimten die dit alles zal overwinnen. Dit leven is voor uw godheid geschapen en dondert nooit in elkaar. Ja.
De lach, de blijdschap, het sarcasme dat tot ons komt en wij weer uitzenden
ten opzichte van die geleerde mensen van de aarde is belachelijk, maar ook
striemend waar, het doet pijn.
De mens die stond voor ‘de kist’ en zijn eigen aftakeling reeds beleefde,
hij liep met Magere Hein onder zijn arm en zegt: ‘Ja, ik voel me niet lekker.’
En de ander die weet, die zegt: ‘Ja, je bent jezelf reeds aan het kisten.’
‘Dat hebben ze mij verteld’, zegt deze mens in de sferen, ‘en toen ben ik
toch nog even geschrokken, want ik vond het hard en ruw.’
Magere Hein glimlacht en zegt: ‘Díé krijg ik aanstonds nog wel.’
Aan het gefluister naast de kist, het gekreun vanonder dat bedje wanneer
de zenuwen gaan spreken en de bloedsomloop verkilt, is dat reeds de eerste
spijker die regelrecht door uw hersens naar de zonnevlecht gaat en elke menselijke, goddelijke, valse reactie mismaakt en doodt. Houdt u dat maar vast.
Dat hebben wij in die ruimten gezien, dat zei de God van al het leven die zich
baarde door Zijn geest, door Zijn licht, door de sterren en de planeten, door
dier, mens, het leven van Moeder Natuur. De godheid in de mens – konden
miljoenen aanvaarden die de sferen van licht beleven en bevolken, die de
vierde, de vijfde, de zesde, de zevende graad overwonnen – de godheid die
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alles heeft geschapen, dat ben ik.’
‘Goden’, zonden zij tot de aarde terug, ‘wat valt er vandaag, op dit ogenblik
over uw lippen? “Haw, haw, hawn”, snauwen, grauwen?’
‘Goden, begrijpt gij dat de Bijbel slechts een verhaal is over het begin, en
het ontstaan, het beleggen is van de eerste ruimtelijke, goddelijke fundamenten voor de mensheid en dat gíj de God zijt die tussen die regels door spreekt
tot de massa?’
‘Nee.’
‘Goden, wij hebben het Al bereikt en een God die u bebidden kunt, bespreken en besmeken kunt wanneer ge ziek zijt en om beterschap vraagt, die
is er niet. Ge kunt u wél verbinden met die ruimtelijke krachten, met die
energieën van licht, tact en begrijpen, het opvangen van de menselijke persoonlijkheid, ge kunt u éénmaken met licht en nacht, met de krachten die de
maan nóg bezit om u te versterken voor lichaam en geest, maar een God die
u bebidden kunt, heb ik u moeten afnemen en die bestaat er niet.’
Het Onzevader is verkracht. Het Onzevader heeft de goddelijke betekenis
voor de mens, voor Golgotha en Gethsemane, de sferen van licht verloren,
omdat er opnieuw in staat: ‘En breng ons niet tot verzoeking.’ Wat is dat voor
een verdwaasde godheid die deze, een andere godheid moet smeken: ‘Breng
mij niet in verzoeking’? En doet een vader dat nu voor het kind? Brengt een
moeder haar eigen kind op de slechte weg indien u het gevoel hebt om de
Christus, om de ruimte, om een God te kunnen beleven en te aanvaarden?
Maar toch is er een God voor de katholieke kerk en de Bijbel, de dominee,
het protestantisme, die de mens verzoekt en die altijd op de loer ligt om dat
kind een oog uit te rukken, het licht te ontnemen, neer te slaan als een oud
vod. Dat kreng is altijd bezig om de mens, zijn leven, zichzelf te mismaken en
het naar de duisternis te voeren. Die God leeft nóg in de twintigste eeuw. De
universiteiten waarheen het kind gaat om die wetten te leren, brengt de mens
na zeven jaar tot de mensheid, laat dat kind los en dan staat het goddelijke
ik bovenop de eeuwigdurende verdoemdheid. Mooi is dat. Mooie wereld.
Prachtig. En dan spreekt hij: ‘O, Vader, en gij zijt zo machtig.’
Ja, dat zou u wel willen, dominee.
‘En wij weten, en natuurlijk U bent altijd en U omringt ons altijd. Wij
hebben Uw reine klaarte.’
Jazeker, dat komt aanstonds als u die reine klaarte uitzendt.
‘Wij weten dat Ge altijd oneindig licht zijt, Vader, Vader, Vader.’
In Jeus II staat de ‘droedels’! In Jeus II staat: ‘Wanneer ge voor de godheid
komt en die wilt beleven ...’ Ho, wacht eens even, de ‘droedels’, wat is dat?
Dat is niets, maar dat zegt álles. Dat is die verdoemdheid van de katholieke
kerk en het protestantisme. Dat heet voor ons in de sferen van licht: ‘Wat
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wilt u?’
‘De ‘droedels’. Hm’, zegt meester Cesarino, ‘dat is zeker van Jeus, maar
het is prachtig.’
Onze-Lieve-Heer zei in Zijn Al: ‘Dat is van Jeus van moeder Crisje? Dan
blijft dat woord de ‘droedels’.
En dan hebben de sferen van licht dat te aanvaarden want het is opgebouwd, het is gegroeid uit heilig, rein, natuurlijk kristal. En het woord
straalt. Want niemand kent het, de ‘droedels’.
Als u de groeten naar uw geliefden stuurt, zet er dan onder vanuit ... “voor
de sferen van licht, voor Onze-Lieve-Heer: ‘En van Jeus de droedels’”, want
dan beleeft ge uw godheid. En de mens klampt zich toch aan iets vast en
begint te denken: ‘Wat zou die man, wat zou die ruimte, wat zou die God
daarmee bedoelen? Wat is het de ‘droedels’?’
Dat is zon, maan en sterren.
Wayti zei: ‘Jeus, jij zei ‘de droedels’ en ik zei ‘Ik ben leven en ik ben licht’,
we zijn eigenlijk één.’
Is het niet mooi wanneer u alles begrijpt. Is het niet prachtig wanneer er
nooit iets in uw leven is dat gereed staat om het verkeerde ervan te denken?
Als je klaar bent en vanuit je persoonlijkheid alleen liefde bent, de geboorte
wilt beleven van elk woord en altijd aanvaarden kunt: daar voor mij is er een
godheid, ook al bezit die godheid de dierlijke afstemming, is dat een God
voor zichzelf, dat is een zelfstandigheid die verruimt, die uitdijt en later naast
u in het Al wandelt en met u die ruimten heeft te vertegenwoordigen.
O, nu komt het. De Wayti van de ruimte hebben die miljoenen moeten
aanvaarden die wij tot de maan terugvoerden, het ontstaan van de menselijke
cel in het embryonale leven. Die miljoenen hebben moeten aanvaarden: had
ik daar maar mijzelf in het andere, buiten, in het andere innerlijke ik verstoffelijkt en vergeestelijkt. Dat wil zeggen: had ik mijn zonnevlecht, had ik mijn
kern maar laten spreken. Maar ik leerde iets en dat iets, dat was nooit en te
nimmer op afstemming met de zaken, de wetten, de ruimten van hem en
haar die mij schiepen, en die ik heb te vertegenwoordigen voor en door álles.
Maar toen ik op aarde kwam, begon ik te denken en toen ik in de ruimte
was, toen dacht ik nog meer, maar vrij van de aarde. Wij – dat zeg ik u – zijn
gelukkig nu en thans en eeuwigdurend omdat wij onszelf hebben kunnen
overwinnen.
En daar moet ge helaas nog aan beginnen? We zullen het straks zien. Dan
vraagt de ruimte, dan vraagt de maan, dan vraagt de godheid als waarachtige
bezieling, die dan liefde is, in u en aan uw persoonlijkheid: wie bent u tot nu
toe? Hoogmoed? Is er verwaandheid? Is er waarlijke vriendschap? U had het
immers over vriendschap? Weet ge wel, dat ge de vriendschap kunt beleven
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met deze bloemen en dat ze u elke morgen toelachen en zeggen: ‘Dag, bent
u er weer, gaat u ons vandaag weer verzorgen?’
Straks komen wij zover. In die volgende lezing ook, want dan gaan we
naar de liefde van de mens die dit maakt, plant, bouwt. Ziet u? Toen die
bloemen werden geplukt stond ik naast de persoonlijkheid en aanvaardde ik
die reine liefde. Dat zijn Goden. Ze stralen het goddelijke licht uit. Ook die
lieverdjes daar. Kijk maar, ze gaan leven, ze spreken, ze denken, ze zingen.
Voel de stilte van hun persoonlijkheid. Voel de reine baring en schepping,
u loopt nu in het paradijs. En zo is gans de ruimte, miljoenen karaktertrekken bezit de mens die kleur moeten krijgen ten opzichte van het goddelijke
Koninkrijk als licht en die voor de mens niet anders beleven dan dorheid,
mismaking, bezoedeling, beroddeling, kletspraat, afbraak.
Ik behoef vanmorgen u niet mee te nemen naar Jan en Hendrik de generaal, ik heb het niet tegen die onbewusten. Ik behoef u vanmorgen, nu we
God beleven in ons, de persoonlijkheid spreekt en ontwaakt, niet naar een
minister te voeren. Ik kom wel, straks, aanstonds tot de kunstenaar in u,
want het leven spreekt thans tot de mens, de vonk, de goddelijke kern in u,
en dan zult u zien: hoe minder u bent, hoe minder u hebt, des te meer bent
u voor uw goddelijke ruimte. Het is beter om een aalmoes te vragen, een
boterham aan de rijken, want dan hebt u ook niets te verliezen, dan rijk te
zijn en uit te delen, want dat uitdelen brengt u tot de mismaking. Want het
is zo ontzagwekkend gevaarlijk om nu te kunnen weten of gij uw godheid,
die godheid dient, dan wel steunt in luiheid, afbraak en eigen bezoedeling,
diefstal.
André gaf u de fundamenten ten opzichte van uw ruimte, Gene Zijde en
hij zei: ‘En wat hebben wij nu? Wat zijn wij nu? U begint er niet aan? Gij zult
er eens aan moeten beginnen.’ En dat doet hij niet voor zichzelf. Hij weet –
hij heeft die ruimten beleefd – hij weet wat hij achter de kist krijgt en hij u,
de mensheid, heel deze wereld zou kunnen schenken indien de wereld maar
zou willen luisteren, althans de mensheid. We weten hoe de massa nog denkt
en voelt, we kennen de Stalins, we kennen de communisten die het dierlijke
communisme vertegenwoordigen, die alleen maar narigheid en ellende, vertroebeling kunnen scheppen. Als u het woord uitspreekt en even nadenkt
dan rent u van die levensgraad weg. Maar dan rent u ook uit de Bijbel, want
het woord van de dominee dat verdoemt, is evenzo duister dan de ‘duisterling’ die nog het oerwoud te aanvaarden heeft.
Maar we klimmen straks op. Ik ben nog altijd, toch nog, ondanks dat
ik al die wetten in mijn handen moet nemen om ze te verstoffelijken, in de
God van de ruimte. De maan laat mij niet los, ook de zon niet, de sterren
niet en de planeten niet. Zij willen dat ik ten opzichte van Gene Zijde u even
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nogmaals met een sneltreinvaart – neen, die bestaat er niet meer –, met de
bliksem zo snel door de ruimte slinger, opdat gij even de angst zult voelen:
kan ik mij daarin staande houden?
‘We nemen aan’, zegt de ruimte, ‘dat gij eindelijk aan uzelf bent begonnen en dat ge het leven gaat begrijpen, dat ge het licht leert zien en dat die
persoonlijkheid in u op afstemming van de eerste sfeer thans zal spreken.’
De godheid in de mens zit hier en luistert. U bent Goden, want gij, als
moeder en vader, vertegenwoordigt God als cel, als mens; vroeger als vismens, in het prehistorische tijdperk als een wild beest. En nu komen wij
– maar die vragen die behoef ik niet te ontleden – toch tot de enkele fundamenten en dan zegt de mens: ‘Waarom heeft God die duisternis en die
prehistorische tijdperken toch geschapen? Waarom heeft Hij het leven, de
mens en alles niet ineens afgemaakt?’
En nu komt het en sluit dit in uw gedachteleven: God begon dus door
maan, zon en sterren om zich te vergeestelijken en dat werd de mens, dat
bent u nu. U leefde toen in de cel, in dat cellenleven, in de wateren; we zijn
eruit gekropen. Er was een andere planeet klaar – ik heb u dat voorgetekend,
u leest de boeken ‘Het ontstaan van het heelal – wij gingen door de ruimte
heen, planeet na planeet, en eindelijk overwonnen wij die ruimte en kwamen
wij op de planeet aarde, de Derde Kosmische Levensgraad als bewustzijn in
ons, ook weer embryonaal. We kwamen uit het eerste stadium, het tweede;
en er waren er zeven. En dat heeft zich verdicht, dat heeft zich verruimd. We
gingen naar de prehistorische tijdperken en eindelijk hadden wij, hadden die
mensen dan de kringloop der aarde volbracht, dat weet u. Dat is allemaal
God zelf. Dus God moest beginnen als cellenleven.
Nu behoeft u de Bijbel niet meer te belezen – dat voelt u zeker reeds – u
behoeft niet te bidden, want u gaat door het vader- en moederschap terug
naar de aarde. Maar wanneer we nu vanuit dat prehistorische tijdperk het
huidige stadium als persoonlijkheid betreden, dan zien wij dat wij in dat oerwoud nog geen persoonlijkheid hadden. Ja, we waren een persoonlijkheid,
maar dat was het oerwoudinstinct. Er is daar van persoonlijkheid nog geen
sprake, dat leest u weer in de boeken. Vanuit het oerwoud kwam de godheid
dus op eigen kracht. Dus wij zeggen: die God ...
Ziet u, nu klampt de katholieke kerk zich, het protestantisme, de Bijbel
zich aan een God die spreekt, want deze verwarring is ontstaan – dat leest
u weer in ‘Het Ontstaan’, ‘De Volkeren der Aarde’ – doordat Mozes kwam
en God tot Mozes sprak. Ze kunnen niet aanvaarden, de massa niet, de universiteiten niet – dat heb ik u in het begin van deze lezingen van dit seizoen
verklaard – dat de meesters inwerkten op Mozes en dat Christus vanuit het
Al die fundamenten had gelegd; en later Mozes – Abraham, Isaak en Jakob
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natuurlijk eerst – het Huis Israël. Dus een begin werd er gemaakt als huisgezin, als vader en moeder. Bij die twee mensen zou het gebeuren. Die twee
mensen zouden uitdijen. Dit is – dat heb ik u ook later weer verklaard –: u
vertegenwoordigt momenteel het Huis Israël op kosmische afstemming. U,
die hier zit en al die jaren die lezingen hebt gevolgd, bent zo ontzagwekkend
begenadigd omdat u verbonden wordt met het Huis Israël, dat eeuwigdurend
blijft bestaan. Men zal over uw leven spreken. Er komt een tijd dat men hier
zal zeggen: ‘Hier liep de profeet.’ Dan gaan ze daar zitten om nog de aura van
die bühne weg te trekken, op te zuigen en ze gaan zeker naar de Grintweg,
naar ’s-Heerenberg.
Maar Jeus zegt: ‘Geen erepoorten, Crisje, die trappen wij daar vandaan.’
Maar dan komen de vragen, dan komen de problemen. Niet meer; die
worden ontleed, die zijn reeds ontleed door de meesters, door de boeken.
Maar gij beleeft wat Mozes, Abraham, Isaak, Jakob hebben beleefd en de
anderen die eromheen hingen. Dat zijn de fundamenten (het Huis) Israël
voor die en die tijd, en nu op kosmische afstemming, het Koninkrijk Gods
op aarde, voor de Universiteit van Christus. Dat bent u. U bent de adepten
voor de nieuwe eeuw, er is geen hoger adept op aarde te zien en te vinden dan
gij zijt, indien u doet wat ik u aanstonds en straks vraag, indien u dat hebt.
Maar de Bijbel, de katholieke kerk houdt zich nu nog vast – ik heb u die
wetten verklaard en u leest dat in ‘De Volkeren der Aarde’ – dat God op
aarde terugkeerde en naast Mozes liep en Hij zei: ‘Ik zal u bewijzen geven’;
in het brandende braambos en al die dingen meer. Hij had ruzie met Noach
om drie vaatjes cognac en God sloeg met de vuist op de tafel en zei: ‘Nee
Noach, aan twee heb je er genoeg of je zeilt dronken over de zee heen. Ik wil
dat voorkomen.’ Toen donderde het en bliksemde het in de ruimte en toen
dacht Noach: ‘Ja, waarachtig dat is God.’
Kunt u ook doen met een blikken trommel. Zó nuchter en zó naïef beleven wij met een blij gemoed, met een karakter dat openstaat voor deze
naïviteit. En dan zetten wij daarnaast ons kosmisch weten en dan waait de
Bijbel met al die geleerde onzin van ons vandaan en verdrinkt zichzelf in de
menselijke levenszee.
God kwam vanuit het prehistorische tijdperk, was dier; maar dat bent u.
Hij moest die organen beleven; Zijn bewustzijn was er ook, dat was nog maar
een instinct. Dus u bent – heb ik u geleerd en hebt ge thans te aanvaarden
– geen mensen, u zijt geen mensen, u bent levensgraden voor de Albron. En
nu komen wij er reeds langzaam. Wat hebt u van Zijn licht, nu op goddelijke
afstemming? Van Zijn vaderschap, moederschap, van Zijn geest, van Zijn
persoonlijkheid? Wat hebt u, voor u, nu, in deze tijd, daarvan?
Dat de mens, dat God zelf als mens, als vader en moeder, dat Hij het leven
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gaf, en zich splitste, aan het dier, uit Hem weer; en dat de aap daarin geleek
op de mens, en dat u kon zeggen: ‘Wij zijn, de goddelijke mens is uit de aap
ontstaan’, dát is de wondermens met vijfentwintig ogen in zijn hoofd, die er
niet zijn. Dat is fantastisch ongelukkig gevoeld, gepeild en gezien, Darwin,
maar wij spreken elkaar nog.
En toen kwam Darwin aan Gene Zijde. Darwin staat voor ons, want díé
moesten wij hebben. Het geluk, dat er zo’n grote van de aarde kwam, om die
te beleven. En wij erheen: ‘Goedemorgen, mijn vriend, bent u wakker?’
Meester Alcar, meester Cesarino, Damascus, de Halve Maan, Christus
was er ook bij. ‘Zo’, zegt Hij. Er stond een jong iemand naast ons en wij keken in de ogen en we zagen de goddelijke afstemming, en toen zei dit Kind
van vijfentwintig jaar: ‘Herkent ge Mij ook?’
‘Ik ken u niet.’
‘Dank u, dan kom ik over duizend jaar nog wel eens terug. Maar wij zijn
geen apen. De mens heeft met zijn goddelijke afstemming dit kleurenrijk,
voor het vader- en moederschap, door zijn splitsingen, Darwin, het dierenrijk
en Moeder Natuur geschapen. Ik ben de God die door dit alles spreekt.’
En toen knipperde Darwin met zijn oogjes en viel hij voor twee jaar in
slaap. Hij was kosmisch-geestelijk geschokt. En Christus en de meesters gingen heen, ze lieten hem slapen. We lieten hem slapen en telkens wanneer hij
maar weer begon te denken dan kwam de aap voor de dag, en dan stond het
aap-instinct naast hem. En dan zei de zuster, een schoonheid van kleur en
van licht: ‘Kunt u mij vergelijken met een aap? Ik ben moeder!’
En dan gingen weer Darwin zijn ogen weer dicht. Een marteling als ik
weet niet wat, die gij op aarde niet kunt beleven, want dit is een geestelijk sterven. Hij moest zijn stoffelijke Darwin loslaten. Die werd nu door de
meesters, door Christus, door de goddelijkheid van onze sferen bewust menselijk, maar ruimtelijk gekist. En er lagen geen bloemen op de kist, er zong
geen mens en er was niemand die een woord sprak, hij was hartstikke alleen.
Dat leest u in ‘Jeus II’. Hartstikke alleen zit daar Darwin. En Christus zei,
en de meesters zeiden: ‘Hebt ge nog meer van die klinkende woordjes opdat
hij eens flink kan schrikken?’ Ja, Jeus heeft er genoeg.
En toen kwam de godgeleerde.
En toen kwam Plato, en Socrates.
‘Komt u maar, mijn lief kind.’
Socrates hebben wij omringd. Socrates die werd wakker om ons heen, wij
tokkelden op de harp van de ruimte, we bezielden elke snaar door levenswijsheid, elk klankje, daarvan voelde Socrates de levenswijsheid die in hem
sprak.
‘O’, zegt dit kind, ‘wat is dit mooi. Ik heb toch goed gedacht. Alleen, ik
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heb de geest nimmer kunnen proeven.’
En dat geproef en dat vergeestelijken, Socrates, dat zullen we nu verstoffelijken in levenswijsheid. Dat ziet u aan onze gewaden, kijkt u maar naar onze
sandaaltjes, naar het licht in onze ogen, naar de kleuren van onze haren, naar
onze tanden, de handen, de voeten, de benen, naar het innerlijke, stoffelijke,
geestelijke stelsel, naar hart, nieren, bloedsomloop, die we nog bezitten.
En ook Socrates viel in slaap. Niet van schrik, maar de blijheid, de macht
dat hij lééfde. Hij wist: ik ben in het oneindige gekomen en het is zoals ik
het heb gevoeld, maar ik kon het niet door woorden verstoffelijken. Ik heb
het die mensen daar, die stumperds, die stakkerds, die ongelukkigen – die
denken alles te weten – willen geven, maar toen hebben ze mij de gifbeker
voorgezet. Maar ook zij komen straks. Enkele seconden slechts sloeg Socrates
zijn ogen open en zei: ‘Meesters, mag ik neerliggen aan uw voeten?’
‘Neen’, zegt de hoogste, Cesarino.
En weer komen de wezens, de meesters van de Vierde, de Vijfde, de Kosmische Graad – want ze weten wat deze kinderen voor de ruimte hebben
gedaan – naar hem toe, om dit leven te kunnen opvangen. En een uur later
wandelt Socrates met de eerste moeder uit de eerste sfeer, de tweede moeder,
de derde, de vierde, de vijfde en de zevende, en de moeder uit de Vierde Kosmische Graad in haar gouden stralend gewaad, met het licht van de ruimten,
van haar bewustzijn in haar ogen, als een stralende schoonheid van waarheid, liefdevol en welwillendheid met Socrates door de sferen van licht en
voelt dit geitenkind zich gedragen.
Toen zegt Socrates: ‘En waar is mijn sik?’ Want Socrates heeft God en
de ruimte leren kennen toen hij voor zijn sik stond en hij een lik kreeg van
dat dier en hij zei: ‘Hoe moet ik dit begrijpen, het is zo warm, zo goed, zo
liefhebbend.’ Want dit schapenkind is begonnen om te leren denken toen hij
zag dat het dier de sprietjes van het veld opnam. En hij zei: ‘Hoe is dat alles
zo geregeld, dat dát gras juist klaar is voor mijn dier?’
En daar zien we nu Socrates, wandelend door de sferen van licht, tempel
in en tempel uit. Hij is in de tempel van de wijsheid, van de mystiek, de wetenschappen. Hoe leert gij denken en liefhebben? En Socrates wandelt in het
machtige paleis, dat voor u is opgetrokken, althans voor de mens, die door
denken zichzelf heeft leren kennen, die zijn godheid heeft kunnen aanvaarden, heeft vergeestelijkt en verstoffelijkt en nu de afstemming bezit van de
eerste sfeer, en vrij is van haat, van leugen en bedrog, kletspraat, bezoedeling,
dieverij. Die wérkt, die bezielt en die nooit meer kan zeggen: ‘Wat kan mij
dat schelen.’ Want dan staat ge stil, dan bemoddert ge uzelf, dan ontsteelt ge
het licht van uw tweelingziel. Zij weten nu dat in dit gebouw, de tempel van
wijsheid, elke gedachte barend en scheppend beleefd moet worden, omdat
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één gedachte een ruimte is, liefde is, licht is, vader- en moederschap bezit,
de vriendschap, het één-zijn met al de levensgraden voor God, door Hem
geschapen vanuit de Almoeder, beleefd moeten worden, waarvan wij ons de
lieflijkheid en de ruimte als godheid eigen hebben te maken.
En in die tempel, daar zegt Socrates: ‘Meesters, moeders, laat me terugkeren naar de aarde om het nog eens te doen, wellicht hebben ze in die tijd
even geleerd.’
Toen zegt de meester: ‘Neen, dat doet een ander voor u, want ook dat kind
is reeds gereed. En die zal de ‘vleugelen’ bezitten voor deze ruimten, die zal
het woord ‘vleugelen’ geven en die zal de mens, de mensheid zeggen: ‘Ik ben
na Hem de grootste. Indien gij die grootheid in u tot de ontwaking brengt,
want eerst dan zult ge mij voelen en begrijpen. Maar wanneer ge de duisternis blijft bewandelen, bezoeken en liefhebt, hoe kunt ge dan het licht in het
andere leven zien en bewonderen? Dan bent u duisternis en hébt u die levensgraad, dan gaat u naar de hoogmoed, dan klampt ge u vast aan het bezit van
een ander, dan zet ge de mens de ‘levensbeker’ voor als gif. Ja, dan gaat ge de
oorlog in en speelt ge voor generaal, dan zijt ge koning en keizer, dan beveelt
ge en zet ge uw naam onder de doodstraf en trekt u van alles maar niets meer
aan, want gij zijt koning en keizer en niemand anders.’’
Dat is nog erger. ‘Geef mij dan maar twintig gifbekers,’ zei Socrates, ‘dat
is het vergrijpen aan een goddelijke kern, ook al is die kern prehistorisch. Nu
verwaast de Bijbel, nu verwaast Rome. De Bijbel heeft niets meer te betekenen, want mijn sik, mijn geit heeft het mij voorspeld. Uit die ogen kwam
er licht, kwam er baring en uit het moederlijke hart van dit leven de echte
waarachtige moedermelk, die door de Almoeder aan dit leven is geschonken,
en ik verzadigde mij en het was goed. En ik zei niets, en het was best.’
Maar de mens op aarde leerde ... Socrates en de volgelingen, Plato, Aristoteles, Pythagoras, de oude Egyptenaren ... Ze hebben allemaal geleerd in
de tempel van wijsheid om te leren om niets te zeggen, eerst dan het woord
te beleven, opdat ons hart, ons ruimtelijk hart niet aan de roddel slaat. Opdat ons hart niet op hol getimmerd wordt. Opdat wij geen deel uitmaken
van roddel en kletspraat, afbraak, vernietiging, doodslag, moord. Opdat wij
moeder zullen zijn en vader zullen zijn in het reine gevoel. Want indien gij –
dat leerde Socrates – deel uitmaakt van dat wat tot de duisternis behoort, dan
is wat voor uw karakter en persoonlijkheid op goddelijke afstemming telkens
weer een slag, de mismaking van uw goddelijke kostbare nek. Het gif plaatst
ge altijd voor uw goddelijke persoonlijkheid en dat is uw vervloekte haat, de
afbraak, de vernietiging, uw luiheid.
‘Ge hebt geen bezieling’, zei Socrates voordat hij opnieuw de aarde bekeek
vanuit de sferen van licht, ‘gij duisterlingen hebt het aangedurfd om mij te
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mismaken, om (mij zo te verhinderen) de voorzienigheid aan de mensheid te
kunnen geven, het nieuwe opstaan, de ontwaking, de bezieling, het woord te
uiten, God, Christus, de Almoeder. Maar gij hebt mij gif gegeven. Ik zal me
wreken met de zweep van de ruimte. Ik zal u slaan met woorden en met wijsheid, opdat ge angstig wordt en ge zult zeggen: ‘Die man weet alles.’ Ja, ik ga
thans tot de Alwetendheid. De godheid als sferengeluk spreekt nu door mijn
hart, door mijn gevoelsleven en ik voel me klein en zielig nu ik het andere
in me ga voelen en ga zien dat ik nog door baring, door schepping, door het
woord tot de evolutie moet voeren.’
Daar staat Socrates en daar zijn de anderen die kunnen getuigen, die zullen schreeuwen, maar u hoort hun stemmen niet. Het zijn uw vaders en
uw moeders, uw zusters en broeders die zeggen: ‘Word dan eindelijk eens
wakker en bewust en begin normaal menselijk te spreken, maar nu door de
wetten van Moeder Natuur.’
Ja. Toen kwam de godgeleerde. Ik ga vanuit de sferen naar de aarde terug
en daar ontwaakt er een godgeleerde.
‘Goed, bent u wakker, mijn kind? Wie bent u?’
‘Ik ben ...’
‘U bent hier niets.’
‘Ik ben professor.’
‘Jazeker, u was een heel groot geleerde. André heeft u ook gezien voor een
tijd terug.’
‘Wie is dat? Wie is dat?’
‘Dat is een kind van de aarde, die uittreedt voor de meesters om u te bezoeken hoe dik, hoe diep gij in de narigheid zou zitten, want hij wilde weten
wat uw geleerdheid u had bezorgd en had geschonken.’
‘Wie is dat?’
‘Dat is Jeus van moeder Crisje. Gij hebt geleerd, ge hebt u bekendgemaakt
voor de wereld – nietwaar? – maar uw vrouw en uw kinderen sidderden van
angst want de geleerde kwam binnen: ‘Stilte, als ik hier zit!’’
Hij ging naar het Oosten om Boeddha te leren kennen, hij sloot zich op in
de kerkers om te willen weten hoe die godsdiensten reageerden ten opzichte
van het menselijke hart en hij keerde naar het Westen terug, schreef machtige boeken, maar stond straatarm in het leven aan Gene Zijde achter de kist
en voelt nog de spijkers van zijn eigen lamlendig bewustzijn.
‘U was godgeleerde, professor, doctor. Wat nog meer? Ziet ge nu, meneer,
leven, dat dat professoraat, dat doctorschap en uw ingenieur-zijn, uw technisch wonderschap niets te betekenen heeft indien u van al dit leven het
kleinste nog niet eert, niet lief kunt hebben, want gij hebt geen liefde. Gij
hebt van reine, ruimtelijke, goddelijke vriendschap hebt ge een móórdkuil
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gemaakt door snauwen, grauwen, dikdoen, hoogmoed; en dat moet er nu
uit. Buigt u nog niet?’
Met zijn spleetoogjes, want hij leefde veel in het Oosten, zijn Westers bewustzijn legde hij af, met zijn spleetoogjes begon hij al te beven en te bibberen. Hij durfde mij niet aan te kijken, maar deed toch muisachtig. Hij denkt:
dan zie ik tenminste iets. Is het een duivel?
‘Waar is God, waar is Christus, ik heb me voor Christus gegeven en God,
ik heb de mensen tot de ontwaking gebracht om ze te laten zien wat er alles
op de wereld leeft, ik heb mijn studenten ...’
‘Ja, u hebt studenten gehad, maar u hebt ze gevoerd van de wal in de sloot,
want uw filosofische leer had geen betekenis. Uw filosofisch gevoelsleven is
duisterlijk afgestemd. Ja, u zit niet in het land van haat want haten doet u
niet. U hebt ook in dit leven geen mens gedood, maar u zit heerlijk in een
slijkachtige mist – lekker – omdat ge zo dik waart, zo groot, zo alom bekend
op de aarde, als kind van zon en maan. Men sprak over u, u werd ontvangen,
maar de Christus stond buiten de deur en riep: “Waarom laat u Mij niet binnen?” Schreit u maar.’
En toen kwamen de tranen, maar die tranen die deugen niet. God en de
ruimten, een meester gaat op dergelijke tranen niet in want we weten: ze zijn
vals.
Wanneer ge straks ‘Jeus II’ leest, dan vraagt Jeus zich af: ‘Wat is eigenlijk
schreien? Wat betekent het wanneer de mens zich leegschreit? Is dat erg? Is
leegschreien erg?’ En dan zeg ik ook iets. Ik zeg tegen Jeus en Crisje, indien
de mens waarlijk verdriet (heeft), waarlijk denken wil, gevoel heeft en dat
gevoel wil verstoffelijken door het pak slaag, door leed en smart, dan schreit
gij rustig en bewust uw vlees van de botjes. En wanneer ge zijt als een skelet
dan zeggen wij aan Gene Zijde: ‘Dit leven heeft geschreid.’ Maar wanneer ge
nog in welstand verkeert en wanneer ge hierna weer uw ogen durft te openen
en de mens durft aan te kijken, is dat geen smart, want de diepe, werkelijke
smart, dat wordt het één-zijn met de liefde, de vriendschap, de welwillendheid. Want nu wordt de mens door de ruimtelijke levenswetten onder het
hart, die dan gestalte kregen en bewustzijn op de zonnevlecht, gedragen.
Maar dan schrikt de mens niet meer voor Magere Hein en dan is er geen
dood meer, dan is er alléén levensopgang, levensverruiming.
Er waren mensen die kwamen daar neerliggen en schreiden en kropen over
de aarde toen meester Jongchi zich aan een kind op aarde manifesteerde. En
toen was ik ernaast, ik moest spreken voor Jongchi en toen zei ik: ‘Vertrouw
dat kreng niet.’
Hard? Wij bedoelen er immers niets mee wanneer we kreng zeggen, dat
hebt ú uitgevonden. Wil ik uw eigen leven vertolken dan moet ik het woord
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gebruiken dat u kent. Dat heet kreng. Want het kreng, dat leven, die God
daar, die zou ons na jaren belazeren, en hij heeft ons belazerd.
Jongchi van de kaart, meester Alcar van de kaart, God en Christus van
de kaart, uit het leven weggerukt, voor twaalfhonderd gulden is de mens te
koop en versjacherde hij opnieuw zijn goddelijke persoonlijkheid en toen
lagen wij met de ruimten te apegapen. Ja?
En toen, daarna – aards gezien, stoffelijk gezien, geestelijk gezien ... U kunt
het op aarde hier immers niet beleven want ge kijkt niet door de mensen
heen, maar achter de kist is er van verbergen geen sprake meer en dan ligt de
mens daar naakt voor ons. En toen prikten wij even de professor onder zijn
menselijke verstand – zó kwamen wij – en hij schrok, hij schrok zó erg dat
hij dacht dat een goddelijke bij hem had vergiftigd en gestoken. Maar wij
kietelden hem bewust – heerlijk lieflijk – we waren bezig om hem een klein
beetje op te wekken. We waren bezig om hem de prikkeling te geven voor het
goede, duidelijke denken, en dat er geen sprake meer was van zich voelen als
professor en geleerde. ‘Mens, gij hebt uzelf vergeten. Wat gij u eigen hebt gemaakt, meneer de professor, is professoraatschap. Dat boek, die letteren ... u
hebt de taal mooi, machtig leren schrijven, u hebt verstand van godsdiensten
der aarde, maar de goddelijke godsdienst als waarheid en welwillendheid, dat
de liefde is, hebt u bewust gesmoord.’
Wie van u wil er gaarne geleerd zijn, om dan het leven te kraken en te
mismaken? Wanneer ge arbeider zijt van uw baas, wees dan dankbaar dat ge
licht bezit en dat ge niet méér in uw handen hebt dan uw eten en uw drinken. Want hebt u weer méér – nietwaar? – dan doet u er toch maar verkeerd
mee want u smijt het weg, of u trapt daardoor juist een ander, en dat is uw
godheid.
Ik kan zo voortgaan, ik zal u straks enkele andere persoonlijkheden laten
beleven die aan Gene Zijde kwamen achter de kist, die de eerste sfeer zó
konden binnenwandelen. Maar zij die tussen het land van haat en het schemerland zichzelf hadden te zoeken, die zult gij beleven opdat gij uzelf zult
leren kennen, opdat gij uzelf zult leren begrijpen.
Ge zult gaan aanvoelen dat gij alles en alles doet voor uw bokserschap; u
vecht. Zeker, kunst, hebben wij ontzag voor. Als een mens zich verdedigt en
slaat, die enorme wil inspant om zich door een ander geen pak slaag te laten
geven ... Maar wat is dat? Waarom gaat ge in de eerste plaats dit mooie goddelijke mismaken?
Gij doet alles voor uw pianospel – nietwaar? – ge tingelt iedere dag. De
vrouw, de kinderen mogen u niet storen want papa is bezig! ’s Morgens om
negen uur begint hij tot ’s avonds tien uur, want hij moet zijn vingeroefeningen doen. Maar waar blijven de karakteroefeningen, innerlijk? Waarom
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geeft ge geen klein politoertje – zei André – voor uw karakters? De moeders
poetsen en dweilen en maken schoon. Wanneer begint ge aan de innerlijke
persoonlijkheid en krijgt dát eens een heerlijk strijkje? Stop de gaten eens in
uw menselijke karaktertrekken. Wanneer de vriendschap gaat spreken dan
loopt ge naakt over de straten en dan hebt ge geen kousen aan, geen jas, geen
jurk, geen hoed op. Er zitten gaten in uw geestelijke vestje, rokje, jurkje.
Schrikt u? Hebt u de gaten, de kuilen gezien, de ladders – nietwaar, dames,
moeders – de ladders in uw geestelijke kousen? De goddelijke ruimtelijke
nylons – nietwaar, dat heb ik van André geleerd in Amerika, hebben wij daar
geleerd – die zijn niet heel, die zijn niet klaar, die zijn niet gereed, die kunt u
niet eens ophalen want de levenssap is eruit, die hebben geen verruiming; u
smokst aan Gene Zijde rond. Ja, u hebt die nylons daar niet eens, hoor, want
u loopt daar naakt. Maar uw smokst daar rond en u wandelt naast uw schoenen. Een hoedje is er niet, jurkjes zijn er niet; ja, franjes. Hebt ge het land van
haat wel beleefd? Daarin leven waarachtig goddelijke verzopen katten. Ook
de mens, de man, hij is scheppend ten onder gegaan.
Maar wij hebben geen medelijden met hen, want we weten: ze komen omhoog want er is geen verdoemdheid. Zo waar, zo echt gaan wij de ruimtelijke
wetten beleven ten opzichte van de aarde en dan moeten we eerlijk zeggen:
‘Ik ben een verzopen kat.’
‘Mens, kus mij eens.’
Als u het gegil, het één-zijn aan de rand van het land van haat beleeft en
maar even afdaalt en er miljoenen zo op u afstormen en kunt zeggen: ‘Mij
krijgt u niet, ik wandel door u heen, ziet u, ik los op’ ...
‘Waar was die man net, hier was net iemand, hier was zojuist iemand, ik
heb hem gezien. Bestaan er spoken?’
Ja, wij spoken elke seconde voor de lagere graad. Wij laten ons zien, we lossen weer op, we zetten een nieuwe voetstap. Ze zoeken ons daar en we zitten
hier. Ze kijken daar: ‘Hier was de deugniet.’
Wij zitten hier, vóór hen. Loop maar door ons heen. Maar onze karaktertrekjes hebben de nylons aan. Onze karaktertrekken worden geestelijk, rein,
zuiver, kosmisch gevoed. Er is geen verkeerde gedachte in mij, en indien die
er maar was, dan had het land van haat, dan had dat dierlijke instinct de
mogelijkheid om mij te bezoedelen, te verkrachten.
Gij doet aan schilderkunst – nietwaar? – gij ploetert dag in, dag uit om
uw smeertje te maken, maar uw vrouw en kinderen lijden armoede omdat
ge de hoogmoed wilt beleven. Waarom gaat ge niet voor mijnwerker spelen?
Waarom verkoopt ge die bloemen niet, want schilderen leert u nooit, dat
gevoelsleven moet ge u nog eigen maken. Een Rembrandt, Van Dyck was
er, maar weet u wat hen dat heeft gekost voordat ze Rembrandt konden zijn
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en Van Dyck? Gij doet aan sport, gij wilt wereldberoemd zijn, ge rent dat de
stukken eraf vliegen, als een hazewind, als een flits door het leven, ge krijgt
medailles, want gij zijt de snelste. En thuis en voor uw ruimte, voor uw geest,
voor uw goddelijke persoonlijkheid, rent u daar ook zo hard voor? Heeft God
u medailles gegeven? Hèhè ...
‘Moeders, waarom baart ge niet meer?’
‘Ik heb geen baring, maar ik loop hard, zó.’
Gij fietst. Alles in de maatschappij kunt ge bereiken, gij voert uw innerlijk
stoffelijk leven ten top, gij stijgt boven kerktorens uit, maar uw innerlijk leven ligt daarnaast en vraagt om een geestelijke aalmoes. Dat zien wij. Ja ...
(Iemand kucht) Kuch eens lief?
De sferen van licht vragen aan u: ‘Moeder, moeder, werk u niet overhoop,
doe het netjes en verzorgd. Uw ruimte is zindelijk – jazeker – maar wanneer
krijgen die verkeerde karaktertrekken uw strijkje en politoertje?’ Want ‘Jeus
II’ spreekt over politoertjes, over snoertjes, geestelijke snoertjes en voetballen. Gij voetbalt dag en nacht met uw karakter, u bokst, u schermt, u loopt
hard, maar ge loopt uit uzelf weg. Nee, dat andere sleept ge achter u aan en
is morsdood, is mismaakt, is melaats.
Ik jaag u niet weg.
Wat hebt ge nu van Socrates, wat hebt ge van de eerste sfeer? Nu staan we
voor de karaktereigenschappen van de mens, voor de mens, voor zijn ruimtelijke, innerlijke persoonlijkheid. Wat hebt u van welwillendheid, van rein
zuivere vriendschap? Vader- en moederschap, het één-zijn met elke geestelijke
gedachte? Want u kunt het nu bezitten. Grijpt ge niet even te hoog? Blijft ge
dan altijd eenvoudig, vraagt ge u af: ‘Dat kan ik niet?’ Ik zou er ook niet aankomen. Vindt ge het werk van een ander dat met liefde gespeeld en beleefd is
sentimenteel? Dan behoeven wij u het volgende deel niet te schenken. Dan
behoeft God de godheid in u niet tot ontwaking te brengen, want dan zijt
ge een sentimentele afgrond. Maar die bestaat er niet, die is er niet aan Gene
Zijde, die is er niet in de ruimte.
De bloemen zijn eenvoudig en spreken u aan. Zij verbeelden zich niets,
maar wel de schepper die dat leven heeft geschapen.
‘Verwaandheid, spreek eens even tot mij’, zegt de bloem tot de boer, de
mens die ze kweekt. ‘Verwaandheid, waarom kust gij ons niet iedere morgen? Wij zenden u onze kussen.’
Is dat niet waar, Arie? Is mijn Arie hier? Dank u.
‘Is het niet waar – gaf ik hem een beeld – dat de natuur schreit en dat je
daar zit en neerligt en God dankt’, zegt dat kind tegen André. ‘En ik God
dankte dat ik in de sloot lag, omdat ik zo blij was dat God het leven zo had
gezegend?’
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Ziet u, nu bent u natuurlijk boer. Dat noemt u een boer? Dat is een godheid vertolken! Dat is de godheid door het leven van God tot groei en bloei
brengen, het liefhebben. Dat is waar de sferen van licht, waar het vader- en
moederschap, waar de meesters zich voor buigen en liefhebben. Dat is álles,
álles, álles, want dat is uit de ziel van de Almoeder ontstaan. Dat werd geest,
dat werd licht, dat werd stoffelijk vader en moeder. Dat kreeg een karaktereigenschap waarvan thans de persoonlijkheid spreekt, hier op aarde, voor uw
twintigste eeuw, voor uw Bijbel, voor uw universiteiten. En dan, wanneer ge
blijft aanvaarden en het leven lief te hebben, wanneer ge zuiver zijt en nimmer te hoog gaat – of het leven kan u niet bezielen – dan staat ge voor die
universele ontwaking en zegt de maan tot u: ‘Kom maar, ik verwachtte u al
zo lang, mijn kind. Kom terug. Hoe hebt u het op aarde?’
‘Moeder, het is op aarde zo machtig. Ik breng u de bloemen van mijn hart,
moeder.’
‘Dat weet ik, mijn kind. Hoe zijn mijn kindjes daar? Hoe voelen zich de
koninginnen en de keizers? Wat zijn ze verkeerd, hè, mijn kind. Ha ha, hebt
u de Bijbel ook mee moeten maken? Ik kan ze natuurlijk niet bereiken, want
ze verstaan mij nog niet. Maar wij spreken elke dag. Wij zeggen: “Begin toch
niet langer die onzin te vertolken, smijt het niet door de ruimten heen, maar
kom tot inkeer, leer míj kennen, want ik ben de moeder die u het leven gaf.”
Ben je ook dominee geweest?’
‘Nee, moeder.’
‘Wees dan blij. Daarom ben je ook zo vlug hier, terug bij mij. Zet je neer,
ik zal je mijn kinderen, mijn leven sturen. Rust nu zacht. Slaap je al?’
‘Ja, moeder.’
‘Nog hoor je mij?’
‘Ja, moeder.’
‘Dan, mijn kus ... en nu slapen. En tijdens deze slaap ben ik met je één, dan
keren we terug tot het allereerste ogenblik waar ik begon om het cellenleven
uitdijing te schenken en dan even terug naar míjn moeder, de Almoeder, de
Alziel, de Algeest, het Allicht, het Alleven, het Alvader- en Almoederschap,
de Alpersoonlijkheid, waarvan gij nu, mijn kind, de ruimtelijke wetten hebt
beleefd en je de aarde als mijn kind hebt eigen gemaakt. Waar leef je nu? O,
ik zie het. In de eerste waarachtige, werkelijke, wezenlijke sfeer in mijn leven,
waar je waar bent en waarachtig, niet meer liegt en noch bedriegt. Waar je
het leven kust, waar je voetstap na voetstap hebt gezet. Waar je gewaad licht
uitstraalt, waar het licht uit je ogen de ruimten optrekt en verzadigt. Waar
wij onszelf leren kennen, leren liefhebben, waardoor wij ons geven, waardoor
wij ons afstemmen op de betere tijden die zullen komen, het Koninkrijk
Gods, de Universiteit van Christus. Gij hebt, zoals miljoenen kinderen van
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mij, een levensruimte beleefd, gij hebt uzelf gegeven.’
Ge doet niet meer daar aan afbraak en bezoedeling, ge dient, ge dient, ge
dient moeder en kinderen. Maar de moeder zal leren hem te volgen, hem
te eerbiedigen, voor hem te leven, omdat hij het brood verdient voor haar,
jazeker.
‘Gij doet uw best’, zegt Moeder Maan. ‘Ge doet uw best, ge zorgt voor alles, maar ga dan door de denkende kracht die telkens weer uw voorraadkasten vult, ga met hem, de schepper, en dij uit. En indien hij hard is, verkeerd
is, dan geeft u hem zijn geestelijk pak slaag maar cadeau.’
Ziet u, mijn zusters en broeders, nog waren wij te veel in de ruimte, maar
ik gaf u een goddelijk beeld, een kosmisch beeld, een macrokosmisch aanvaarden. Wij gingen naar de sferen van licht. We beleefden Socrates, uw
professoraat. Wij gingen door de dominee heen en straks door honderdduizenden mensen van de aarde, want dan vraag ik u opnieuw, dan zegt de
eerste sfeer: ‘Wat wilt gij eigenlijk op aarde beginnen?’
U zet álles in voor uw kunst, voor uw taak, voor uw schrijven, dat is eer
en roem. U schrijft hartstochtelijke romannetjes om de mens te bederven. U
danst voor wat geld en daaraan geeft u alles.
‘Hebt u die dame niet gehoord en gezien?’
‘Ontzagwekkend, o, wat een kunstenares!’
Kijk eens vanbinnen? Is haar liefde, haar vriendschap, haar welwillendheid
kunstig, afgestemd op het goddelijke ik in haar? Is zij zó kunstig, dat het
moederschap door haar leven spreekt? Zag u al die verzopen katjes? Zag u
de heren als scheppende kracht in hun ring, worstelend en slaand zichzelf tot
de uitdijing voerend, overwinnend het andere leven? Zag u hem rondkijken
met vierentwintig blonde ogen, met vierentwintig aftakelingen vanbinnen,
want hij vloekte, hij brak dit leven af. Hij zei: ‘Jij kapot of ik,’ en hij doet óók
aan kunst.
We hebben het niet meer over boksers, over hardlopers, renners. We hebben het niet meer over de professoren en de geleerden. Wij hebben het over
de reine, naakte, universele, macrokosmische mens, als godheid, als een persoonlijkheid gezien, beleefd en aanvaard. En die ben ik, dat bent u en dat zijt
gij en ten opzichte van uw kinderen, dat bent u voor de maatschappij, door
uw woord, door uw handelen, uw taak. Dat zijt ge als melkboer en als kruidenier. Maar, bedrieg mij niet voor twee cent. Doe geen water bij de melk als
ik u voor echte melk, moedermelk, betaal, want dan bent u een stoffelijke en
een geestelijke dief. Wie steelt er niet van de melk? Wie geeft mij een derde
onsje indien ik twee onsen moet hebben, waarvoor ik heb betaald? Wie steelt
er van zijn baas en maakt onzin terwijl dat kind hem moet betalen en moet
zorgen dat vrouw en kinderen te eten hebben? Bent u lui, bent u nonchalant,
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dacht u spelend door het leven te gaan? Drukte te verkopen? Dacht ge te
kunnen genezen terwijl ge uzelf niet kunt genezen, terwijl ge met uzelf geen
raad weet? En dacht ge dat de ruimte u zal opvangen, u zal bezielen, u zal
omarmen; de ruimte komt zo en zegt: pffttt ... Daar dwaalt ge, regelrecht
gaat ge terug naar een oceaan, of ge loopt u te pletter tegen een molen die u
zelf draaiend hebt opgebouwd, hebt gevoed, en dan is het nog de goddelijke
wind die dit kind levend bezielt. U hebt niets.
‘Stilte, want ik ben schrijvende.’
‘Stoor mij niet, want ik moet een poppetje tekenen.’
Dat is bidden? Ha ha ...
Had maar gezegd: ‘Speel de radio en maak jazzmuziek, laat de pannen en
de dingen rammelen, als ik denk, ben ik niet te storen, mama, moeder, vader.
En wat dan nog – ziet u die prutsdingen die ik maak – voelt gij dan niet mijn
liefde, dat ík liefde ben en dat ik alles opvang?’
En dan legt de mens zich aan de voeten van zo’n wezen neer en zegt: ‘Dat
is een kunstenares’, want zij geeft aan haar karaktertrekjes kleur en gestalte.
Mooie lipjes, mooi gewaad; blond, bruin, zwart heeft geen betekenis meer
voor uw haarkleur als dracht, maar wel de wetten van de ruimte voor uw
goddelijke persoonlijkheid, die zetten de ruimtelijke tang in uw haartjes en
ge zijt gekruld wanneer ge de eerste sfeer binnenstapt. En wanneer u dan
even terugkijkt naar de eerste sfeer, neen, naar het schemerland, naar het
land van haat, dan ziet u die verzopen katjes. Krullen kunt u ze niet. Ze hebben ook geen nylons, ze hebben geen bloesjes, hun machtig, mooi moederlijk
organisme is dierlijk verdierlijkt. De goddelijke bron als voeding hangt tot
op de bodem en staan zij erop. De vorm is uit dit leven vandaan want geen
karaktertrek bezit nog universele vorm. De vorm is mismaakt want door uw
verkeerde, onharmonische denken, vervormt gij uw goddelijk karakter, als
trek, als liefde, bereidwilligheid, aanvaarding, hoofd buigen, lief zijn rondom
u.
Schreef meester Alcar niet door ‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘De
Kringloop der Ziel’, ‘Tussen Leven en Dood’, dat ge naakt zult staan aan
Gene Zijde? Maar dan zien wij uw krulletjes, wij zien uw japonnetjes en uw
hoedjes, die er niet zijn, want u hebt iets op, want u voelt zich gedrukt; u bent
zwaar, u denkt dat er duizenden karrenvrachten gevoel op uw leven drukt en
uw karakter, en er is niets, want dat is uw onbewuste ikje. Wie bent u?
Zeg nog eens dat ik sentimenteel ben. Zeg nog eens tot André: ‘Wat hij
krijgt is sentimentaliteit.’ Maar vanuit deze bron bezitten wij de Alwetendheid voor uw ongelukkige ikje, de armzalige zielenpoten die we rond zien
gaan, als Goden; want wij hebben ze dan toch maar te aanvaarden, ten opzichte van uw woordenboek, uw maatschappij. Dit zijn onbewuste mense297

lijke ikjes, ze verlangen nog steeds het dierlijke instinct.
Eet smakelijk vandaag. Vandaag eten wij tutesoep. Ik hoop waarachtig dat
ik u een kleinigheid van dat botje dat de Lange Hendrik had te brengen en
dat ik hem vroeg, ja, Lange ...
Als u nu ‘Jeus’ in handen hebt – hebt u ‘Jeus II’, allemaal? Allemaal ‘Jeus
II’? – dan zeg ik daar aan en vraag ik aan de Lange: ‘Lange ...’ Jeus is met
meester Alcar één, met Casje. En dan zegt Casje: ‘De groeten aan moeder.’
En Jeus zegt wanneer Crisje in smart zit, geen korst brood is er meer voor de
zes jongens en Miets: ‘Ja Lange, je speelt violen kapot – nietwaar? – dertig
stuks heb je al kapot gezaagd. Toen ik vroeger met je sprak en met je praatte
toen heb je mij uitgelachen. Jíj was het. Je was goed, jazeker, maar wat had
je er nu van kunnen maken? Breng een been, een stuk been met wat vlees
erop zodat Crisje weer wat soep kan koken. Waar vind je nu die geestelijkestoffelijke botjes?’ Daar staat de Lange Hendrik en kan niets doen.
Als u de weg maar weet, als u het bewustzijn maar hebt, dan zijn er ook
geestelijke botjes. Dan is er elke dag tutesoep want dan komt die soep regelrecht uit Gethsemane vandaan, uit het hof van Eden. Want dan zegt de
bloem: ‘Neem mijn honing en zuig dat op.’ En dan proef je in die bloem het
ontstaan van uw nieuwe kip. Want ook de bloem legt haar levenseitje.
Ik ben er nu net in en ik moet ophouden. Ik ben slechts twee seconden
bezig.
Ik zie u (meester Zelanus zegt dit tegen de geluidstechnicus die de wirerecorder bedient), hebt u nog een minuutje voor mij? Dan steel ik er vijf.
U kunt God zien en beleven zoals u zelf wilt. U kunt meesters beleven regelrecht door het Gelderse plat, vanuit de Achterhoek. En ge kunt Hem zien
als een prachtige, majestueuze gestalte met een stok in zijn hand, zijn witte
schoentjes, zijn streep in de broek. Maar aan de stok hangt een spin en die
bengelt heen en weer en die bijt u zo nu en dan, want de spin waakt over de
cobra, het slangeninstinct komt ook en zonder dat u er erg in hebt, want u
spreekt immers, u praat immers tot de mensen, heeft dat slangeninstinct u al
reeds weer geworgd en legt een strop om uw keel, om u te doen waarschuwen
en te wijzen, te zeggen: ‘Slot op uw lippen, hoogachting, hoogheid.’
Ge hebt ons geschapen, ge wilt voor ons het waarachtige, het welwillende,
ge wilt dat wij u liefhebben en gij steekt ons doormidden. Gij mismaakt ons.
Ge gaat daar zelf de mensen vermoorden. Ge liegt en bedriegt, ge maakt van
kunst rotheid, van wetenschap duisternis. Gij, hoogheid, goddelijk mens,
verwaarloos uzelf niet langer en kom tot de goddelijke reine klaarte in u en
breng die tot ontwaking. Geef elke karaktereigenschap, mens van deze eeuw,
een politoertje. Strijk, bestrijk uw karaktertrekken eens en zet in uw levensadem de vouw. Laat het licht in uw ogen de duurte van uw persoonlijkheid
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vertolken, maar bovendien de schoonheid van uw goddelijke afstemming
als mens, als vader en moeder. Laat uw wandeling, uw gang zijn: fleurig,
opwekkend. Laat u door niets en door niets, te nimmer storen. Want gij als
goddelijke karaktertrek zijt niet te storen, want ge maakt deel uit van deze
oneindigheid. Ge zijt Goden als mens en niets meer, maar ook niets minder.
(Meester Zelanus laat een kus weerklinken.) Ik dank u.
Bedankt voor die mooie kinderen.
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De goddelijke persoonlijkheid
voor de mens – deel 3
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. Ik kom vanmorgen tot u met een
verrassing. Voordat ik met de lezing begin, heb ik iets voor u, voor mijn kinderen die, zoals ik verleden heb gevraagd: ‘Hebt u allemaal ‘Jeus van Moeder
Crisje deel II’, allemaal?’ Dat hebben enkele adepten van mij, Gode zij gedankt, gevoeld en gehoord en toen heb ik van mijn leerlingen – ik heb die
boeken verdiend – vijftig, zestig boeken gekregen om die aan mijn kinderen
die de middelen niet hebben, uit te delen.
De mens die de boeken kan kopen voor zichzelf om die heiligheid om zich
neer te zetten ... want de uitstraling die u bezit, die u in de nacht wanneer u
slaapt, droomt, kunt opvangen doordat ze achter u staan of in uw huis, als
u die betekenis, die ruimte, dat bewustzijn bezit en voelt, dat is ontzagwekkend. Indien gij u kunt afstemmen op de reine klaarte van het universum
dan kunnen de boeken – helaas ze zijn uitverkocht, maar wie ze dan heeft
– ‘Het Ontstaan van het Heelal’, ‘De Kringloop der Ziel’, ‘Tussen Leven en
Dood’ kunnen u geestelijk en lichamelijk genezen.
Het bewijs hiervoor heeft André ontvangen. In Amsterdam, verleden, is
een kind, moet geopereerd worden, de volgende morgen zal ze worden opgenomen met een groot gezwel in haar lichaam. Maar in de nacht straalt het
derde deel ‘Het Ontstaan van het Heelal’, de zegenende, genezende krachten
uit van Golgotha. Want ze zegt: ‘Ik hou het niet meer uit, ze moeten me dadelijk maar aanvaarden.’ Het kind schreeuwt tot op de straat. Maar André en
meester Alcar die waren op Golgotha. En dat ligt toch vast: door de boeken
zal ik komen tot de Messias. En in de morgen, ze valt in slaap, heeft het derde
deel ‘Het Ontstaan van het Heelal’, het gezwel van vier pond weggenomen.
Deze boeken genezen. Deze boeken voeren u tot uw Christus, tot uw goddelijke persoonlijkheid.
Als u begrijpt waarom het gaat, dan zult ge dag in dag uit die sferenkinderen willen bewonderen en in uw bezit hebben. Dan zult ge die boeken
uitdragen voor uw ‘kist’, voor uw eerste sfeer, voor Gethsemane, Pilatus en
dan door Caiphas. Of leeft de Caiphas in u? Of hebt ge met Pilatus uit te
staan en zegt ge: ‘Nou ja, die boeken die kosten mij maar tien cent, ik leen
ze, ik wil ze nog niet bezitten’? Dan behoort ge ook tot de onbewusten en zijt
ge direct afstemmend op een schemerland. Want de mens die voelt, die weet,
de mens die zich afstemt op dit bezit, die ontvangt de genezing, de bezieling,
de reine klaarte, de liefde voor man en vrouw, huwelijk, vader-, moederschap,
wedergeboorte.
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En nu, er zijn kinderen die ze niet kunnen kopen en die al de boeken willen bezitten. En André wilde ze weer uitgeven, ik heb u dat verteld.
‘Het eerste deel van ‘Een Blik in het Hiernamaals’’, zegt hij vanmorgen, ‘ik
ben er al zevenhonderdvijftig kwijt.’
‘Maar’, zegt de Wienerin, ‘waar zijn de centen?’
‘Centen?’
Meester Alcar zegt: ‘Nu moeten wij opnieuw beginnen, de dubbeltjes en
de kwartjes die zijn weg.’
‘Ik heb toch goed gedaan?’
‘Ja, je deed het té goed. Ik kan mij dat niet veroorloven’, zegt meester Alcar, zegt meester Cesarino, Damascus, de Halve Maan. En van boven uit de
Universiteit van Christus zegt men: ‘Nu kunnen we weer opnieuw beginnen.
André heeft de fundamenten weggeven.’
Miljoenen zijn er op aarde; weet u. Men gebruikt die miljoenen om kanonnen, oorlogstuig te maken. Men breekt af. Men heeft aan halfbewusten,
heeft men tempels geschonken, miljarden. Maar weet, dit alles dat over het
menselijk voelen en denken heen stijgt en de reine klaarte, de wetten van de
macrokosmos ontleedt, dat kan men niet begrijpen, niet aanvaarden. Men
denkt, men voelt nog niet. Men begrijpt het nog niet dat deze kinderen regelrecht uit het hart van de Messias komen, óók ‘Jeus van moeder Crisje’. En
nu ben ik blij dat ik deze boeken heb verdiend, ze zijn mij gegeven, ik kan
er dus mee doen wat ik wil. En nu vraag ik de mens, de moeder, het kind,
de vader: ‘Sta op en schaam u niet, ik heb ze verdiend. U krijgt van mij een
orchideetje, ‘Jeus van Moeder Crisje, deel II’.’
Helaas kunnen we nog niet voor deel III zorgen – blijf even zitten – helaas
kunnen we nog niet voor deel III zorgen, maar dan hoop ik dat ik er tienduizend krijg, om ze te kunnen uitdelen door de mens die voelt dat Gene Zijde,
het innerlijke leven álles is en het aardse leven slechts schijn, een poppenkast,
een tierelantijn gedoe, indien gij uw innerlijk bewustzijn en gevoelsleven verwaarloost.
‘Wie van u wil een orchidee van mij aanvaarden?’
Wie van u is gereed om te zeggen ... Indien u dat zelf kunt ... Er zijn er onder u, en dat hebben wij gezien, die hebben oude mensen van dagen over de
straten gevoerd, zo rustigjes, en de zon laten genieten van Onze-Lieve-Heer,
en daarvoor kregen ze een kwartje. Maar door die kwartjes zijn er reeds vier,
vijf stellen, al de boeken gekocht, en die werden uitgeleend aan de mensen.
En zo heeft deze ziel duizenden mensen overtuigd. Maar die boeken zijn
verdiend.
De mens die alles bezit die zegt: ‘Ik ga ze lenen.’
Waarom?
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‘Het kost mij toch niets.’
Maar dan bent u ook niets. De mens die gereed is en dit kan en wil aanvaarden ... Begrijp goed, indien ge het zelf kunt, is dat de orchidee voor
Golgotha. Maar wanneer ge het niet kunt, aanvaard dit. Neem het uit mijn
hart, neem het van André en meester Alcar, neem het in naam van moeder
Crisje. En wie van u, wie van u is gereed om dat boek te aanvaarden van mij?
Ik heb er reeds vele uitgegeven, ik heb er nog vijfendertig. En als er nog
meer bij moeten, krijg ik er duizend vanmorgen, ik weet het.
Wie van u aanvaardt het tweede deel, steek u maar op. Eén, twee, drie –
niet tegelijk – vier, vijf, zes, zeven, dit kind daar, dit kind – wacht even – acht,
negen, tien, nu, elf, twaalf, dertien, veertien ... Nog meer? Vijftien, zestien,
zeventien, achttien, ik ben heerlijk aan het verkopen. Nog meer? Wie van u
hebben het niet? Ik heb er nog meer.
Er zijn kinderen die kochten voor vierhonderd gulden boeken en de zaken
gingen zo slecht dat er nu een vinger wordt opgestoken. Ze heeft nu geen
bezit meer en toch gaf zij alles; weten wij ook. U krijgt er tien, mijn lieverd.
Er zijn er die hun hart, hun leven, hun persoonlijkheid kunnen schenken. Ga
straks naar de tafel en aanvaard het, grijpt het. Ik ben ze zo kwijt. Ik ben ze
zo kwijt. En wanneer ik ze in André’s handen leg dan zijn ze over vijf minuten weg. Die kan het nog beter als ik, maar wij zijn altijd weer voorzichtig.
Wij gaan door ‘de kist’ naar het eeuwige leven. Maar we weten hoe de mens
denkt en voelt en aan zichzelf werkt. Dus u gaat aanstonds wel.
En dan gaan we beginnen met de derde lezing voor de menselijke goddelijke persoonlijkheid ín u. Ik heb u duidelijk gemaakt dat er enkele wetten
zijn waardoor ge kunt aanvaarden dat ge Goden zijt. Dat gelooft de mens
niet, want de mens zegt: ‘Ik, een godheid?’ Maar wij kennen voordierlijke,
dierlijke, grofstoffelijke, stoffelijke Goden en hierna eerst spreekt de geestelijke godheid voor het leven achter de kist in de mens. Dan zijn er nog
andere wetten waardoor we het universum, de wetten van God voor dier en
Moeder Natuur kunnen beleven voor geest en ziel. Maar hiernaast springt
naar voren, en dat wijst ons de weg en is als het ware een goddelijk snoertje
waardoor we ons contact met de God ín ons kunnen beleven en ondergaan.
Het leven nu, de wedergeboorte en het vader- en moederschap, vier goddelijke wetten, dat zijn nu – ik ga nu op die wetten in – dat zijn nu de wetten
en dat is het houvast voor uw goddelijke persoonlijkheid. Wat er nu omheen
komt en wat u wordt, dat zult gij u eigen moeten maken. Maar het leven
is er, dat is de goddelijke hoogste wet. Dat leven heeft afstemming op ziel,
geest, het goddelijke vader- en moederschap, de Albron, het Alleven, het Allicht – nietwaar? – de goddelijke persoonlijkheid. Het leven voert u naar de
wedergeboorte, dus dat is de evolutie. Hierdoor hebt gij, hebben wij, heeft al302

les het universum overwonnen, wij gingen daardoor van planeet tot planeet.
Het leven, de wedergeboorte, maar door vader- en moederschap hebben wij
de vier essentiële goddelijke wetten in handen gekregen en is onherroepelijk
vast te stellen en te beleven, en hebt ge dan maar te aanvaarden dat gij Goden
zijt en dat ge eens God in alles, voor alles, door alles zult vertegenwoordigen.
Maar nu. En dát bracht ik naar Gethsemane. Ik bracht onszelf hier weer
voor Pilatus – hier staat Pilatus – we gingen daarginds naar de Caiphas in
ons en langzaamaan kropen wij omhoog de Calvarieberg op en werden wij
door dat te beleven en te ondergaan met de Christus aan een kruis geslagen.
Hierna maakten wij de wandeling naar de eerste sfeer en traden dat Koninkrijk Gods op geestelijke afstemming binnen en stonden nu in het licht van
het heilige universum.
Wanneer u ‘Een Blik in het Hiernamaals’ leest, dan zegt meester Alcar:
‘Eén op miljoenen mensen betreedt de eerste sfeer.’ En wanneer ik u dit nu
ga ontleden – ik laat u dit zien – dan zegt ge aanstonds: ‘Wat moet het moeilijk zijn om de eerste sfeer te bereiken.’ En dat is ook niet zo eenvoudig. Die
eerste sfeer die ligt altijd op uw lippen, vanzelf, want de eerste sfeer is álles.
En dat alles is: harmonie, dat is reine liefde.
Wanneer ge Crisje wilt worden, dan komt u in harmonie met de derde
sfeer, want ze leeft nu in de derde sfeer. Maar die persoonlijkheid kunt u
beleven in ‘Jeus I’, in ‘Jeus II’, en straks in ‘Jeus III’. En als u later nog de goddelijkheid, die genade beleven kunt dat u ‘De Kosmologie’ beleeft en Crisje’s
hemelvaart kunt aanvaarden en meemaken, dan begrijpt ge wat dit voor een
persoonlijkheid is geweest, voor zichzelf, voor haar Lange, voor Jeus, voor de
kinderen, voor de ruimte, voor haar Christus. Ik heb op deze persoonlijkheid
een universele kroon gezet omdat deze persoonlijkheid het heeft verdiend.
Bij Crisje kon je niet aankomen en zeggen: ‘Moet u haar zien’, of ‘moet u dit
zien.’
‘Waorum praot giij toch zo slecht van de mens? U kunt praten zoveel u
wilt, maar de mens is van God,’ zei Crisje.
U kunt verkeerd denken van de mens, maar dan bent u het zelf. U moet
niet verkeerd denken want dan kan Onze-Lieve-Heer u niet bezielen. In de
eerste sfeer daar zijn we vrij van verkeerde gedachten. We hebben niets meer
met stoffelijke liefde te maken en we stelen geen liefde; die liefde die moet u
verdienen. Wanneer u die liefde wilt verdienen, dan blijft u uit elk paradijs
dat een ander toebehoort. Godsdiensten, katholieke kerk, protestantisme, de
Bijbel is weg; we hebben daar één eenheid en die eenheid is universeel, die
is macrokosmisch. Wij zijn één met ál het leven dat in dit universum leeft.
We kennen de planeten en de sterren – neen, nog niet – maar wij léven in
die eenheid, in dat vader- en moederschap. We hebben onze kunsten en we303

tenschappen, we hebben muziek, we zingen, we zijn oprecht. Wij wandelen
in de stilte en al het leven, zoals deze kinderen hier, lacht ons toe. Wij dragen, wij dienen, wij denken in niets verkeerd want wij hebben ons stoffelijk
denken en voelen afgelegd. De eerste sfeer dient, de eerste sfeer, de mens, die
persoonlijkheid ... Ook al bent u een kunstenaar geweest, de kunst die valt
weg, maar de liefde, het uitstralend ik vangt alles dat in deze omgeving leeft
op. Dat draagt, dat is altijd gereed om dat leven op te vangen indien het tot u
komt, tot ons komt, indien het met ons te maken wil hebben; want men laat
u daar met rust. Wij bemoeien ons met geen levens, of, want dat alles is van
mij, is van mijn ziel, is van mijn liefde, van ons twee. Zij vertegenwoordigt
als moeder de eerste sfeer als ruimte, als leven, als licht, als persoonlijkheid,
als moederschap; dienend, wakend, harmonisch. In dat leven is er niets dat
niet begrepen wordt, dat is altijd in staat om het woord van het andere leven
– ook al spreken we nog een stoffelijke taal, dat is natuurlijk niet nodig, want
wij zijn van gevoel tot gevoel één – op te vangen voor God, altijd en eeuwig
weer, de Christus, Golgotha.
En zó hebben wij ons gewaad, wij hebben het licht in onze ogen, wij hebben onze handen, onze benen, onze voeten, wij hebben onze tanden, wij
zijn in niets veranderd. Alles is daar macrokosmisch, geestelijk verantwoord.
Zoals de mens in de stof is, op aarde leeft in de stoffelijke wereld, zoals uw
lichaam is, ook het geestelijke hart tikt, de geestelijke bloedsomloop volgt
een eigen weg en beschrijft een baan; elk orgaan is welsprekend bewust en
liefdevol, volkomen af. Daar wandelen de mensen in duizenden gewaden,
miljoenen kleuren, en op elk gewaad kunt ge zien dat de harmonie van het
licht, voor het kleurenrijk Gods, voor vaderschap, moederschap, kunst, wetenschap, liefde, harmonie ... Wij weten onmiddellijk, wij zien onmiddellijk
aan het gewaad, op het gewaad, in het licht van die ogen, in de haarkleur,
die machtige dracht van de moeder en de schepper, of die persoonlijkheid in
harmonie is met de eerste sfeer. Ge kunt liefde hebben, u kunt liefde bezitten,
u kunt het gevoel hebben: u bent reeds klaar, u wandelt er reeds, maar u bent
nog een vreemde. Dus u hebt nu zeven graden nodig om het bezit in u op
te nemen van deze oneindige macrokosmos op geestelijke afstemming. Dan
gaan we bidden en denken. We bidden niet meer, we dénken: hoe kom ik tot
eenheid? Hoe kom ik verder? En dan gaan we op weg.
Eerst krijgt ge meditatie. De mensen liggen daar neer. We lopen hen voorbij, we storen die mensen niet. Iedereen is wandelende, denkende, kijkt u
aan: ik heb u vroeger gekend, ik was uw vader, maar ik ga u nu voorbij want
u lééft in mij. Moeders en vaders zijn daar één. De reïncarnaties van miljoenen levens komen tot bewustzijn. Dat is de eerste sfeer. We mediteren om
nu in harmonie te komen met de hogere levensgraad. We gaan ons denken
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en voelen verijlen en vergeestelijken. We hebben duizenden miljoenen levens
achter ons. We zijn op aarde geweest. We hebben het verkeerde gezien. We
weten precies dat we vanuit de voordierlijke graad in het oerwoud naar het
blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) zijn gegaan, we
werden opgetrokken door het vader- en moederschap, door het leven. We
gaan de essentiële bronnen aantasten, we doorboren geestelijke muren als
werelden en werpen alles omver, maar beleven die kringloop en maken ons
de wijsheid, de ruimte, de ijlte eigen. En dan gaan we weer denken voor
de mens, voor moederschap, voor vaderschap, voor de menselijke goddelijke
persoonlijkheid op afstemming voor de tweede sfeer.
De eerste sfeer is volkomen vrij van elke hartstocht, vanzelfsprekend. Hier
kunt u niet meer het niet-begrijpen beleven, want hier wordt u begrepen.
U kunt spreken over alles, alles is niet droog, en de mens wandelt daar niet
chagrijnig door die machtige, goddelijke natuur. Het leven is opgewekt en
straalt. Men lacht over de onzin die de Bijbel heeft gebracht. Daar komt
meneer de pastoor en de dominee, ik vertelde het u verleden, ik bracht u met
Socrates en met een geleerde in verbinding. Maar straks, wanneer we gereed
zijn, dan gaan we in de sfeer kijken, de sfeer die u regelrecht met de ruimte
verbindt. Want er is maar één weg voor u. We weten precies welke weg gij
moet bewandelen. Wij stellen ons daar in die omgeving op en zetten ons
neer en zeggen: ‘Kijk’, zei Jeus vroeger en heb ik u hier verteld, ‘daar komt de
mens aan met zijn pungel, zijn zak vol fabrieken, zijn rug bezaaid met al zijn
goud en bezit.’ En dan leren wij: de miljonairs van de aarde, die dan ‘de kist’
hebben te aanvaarden, komen niet verder dan het deksel van hun kist, zij zitten eraan vast, indien ze natuurlijk het stoffelijke leven hebben liefgehad. Er
zijn ook miljonairs op aarde, die doen waarlijk goed en die hebben de ruimte
gekregen. Want goud, kunst, aardse persoonlijkheid, uwe majesteiten – zei
Jeus het niet? – uw koninklijke hoogheden van de aarde, álles van de aarde
blíjft daar.
Aan Gene Zijde, nu, in de eerste sfeer zien wij geen koninklijke hoogheden meer want die bestaan er niet. Die koninklijke hoogheid die leeft alleen
ín u en is thans geestelijke adel. De kroon die ge vroeger hebt gedragen is
nu een oud wrak want u zinkt erin weg. De sandaaltjes die u hebt, die zijn
loodzwaar, want goud zit erin. Uw gelaat straalt hartstocht, getierelantijn uit.
Wetenschap en bewustzijn hebt u niet. Een God die u hebt liefgehad, die u
door de Bijbel hebt ontvangen, dat was een God van haat. En die God die
moordde, zo groot hij was, hij dacht al dat moois voor u uit. Ik heb u verteld:
wordt u maar generaal en wordt u maar keizer en koning, en ge zit vast aan
uw skeletje. De kist slepen ze achter zich aan. Al dat goud, al dat bezit staat
daar. U wilt het meetrekken, maar het gaat niet. En dan het bewustzijn,
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later, dat een ander van uw zwoegen en denken, uw zweet, mooi weer speelt.
U zult het achterlaten.
We gaan heerlijk uit, we gaan reizen maken, ziet u. U kan dat allemaal
beleven straks, en dan komen wij bij u terug om u beelden te geven, taferelen
die wáár zijn, waarachtig zijn. Want voor de geestelijke eerste sfeer heeft de
Bijbel noch kerk, godsdiensten, iets te betekenen, want daarin staat u, beleeft
u het waarachtige leven. En dan vraagt die sfeer, dat licht, die ziel, die geest:
‘Wat hebt gij u hiervan eigen gemaakt?’
Nu moet u gaan denken: ‘Wat heb ik er nog van? Wat heb ik er zelf nog
van in mij?’
Goud, bezit, ik zeg niet dat u dat weg moet geven. U moet nu leren denken: hoe kom ik aan het eind van dit leven? Maar wat haal ik uit dit leven?
Wat kan ik erdoor verdienen? We blijven nog even in de eerste sfeer en ik
ga direct terug naar de aarde. We gaan ten opzichte van de eerste sfeer, uw
geestelijke persoonlijkheid zien – want daar gaat het immers om, na al deze
lezingen, we zijn bijna aan het eind – om te zien wat u nog híér hebt en wat
u straks, achter de kist voor uw geestelijkheid, uw goddelijke persoonlijkheid
in u, kunt bezitten.
Waar leeft u eigenlijk voor? Voor drukte, hoogmoedswaanzin? Grijpt ge
soms te hoog? Doet u aan diefstal? Bedriegt u, bedriegt ge uw zuster, uw
broeder? Zijt ge gemeen, en wilt ge dit alles beleven door een smoesje? Door
een smoesje? Hè hè ...
De eerste sfeer die vraagt u om te mediteren hoe u bent. Wanneer ge daar
binnentreedt dan staan de meesters voor u en dan hoort ge wellicht miljoenen mensen voor u zingen, miljoenen sopranen en alten, baritons en tenoren,
indien u dat hebt verdiend. Er zijn er – zei ik u – die de afstemming bezitten
óp die sfeer, maar ze hebben dan die kunst, die verruiming, die verijling nog
niet. Maar de liefde die stijgt boven alles uit, want dat wordt de verruiming
van de persoonlijkheid.
In de eerste sfeer – zei ik zo-even – vangen wij alles op. Daar zijn wij
één met miljoenen mensen van de aarde. Talen bestaan er niet meer. Godsdiensten zijn er niet. Kunsten en wetenschappen, alles terug. Naakt komt
ge voor uw eerste sfeer te staan. Ge zijt daar volkomen naakt, ook al hebt ge
een gewaad aan: u ziet daarin heus en zeker de geestelijke mot, en die boort
onfeilbaar die gaatjes op uw heerlijke rug, die maakt de ontfraaiing en de
verzwakking van uw haar, die ontneemt volkomen en bewust, onfeilbaar het
licht uit uw ogen. En dat zijn dan – en dat kunt ge aanvaarden – die geestelijke karaktertrekken als motjes. Ja ... En dan zit zo’n mens vol, en dan is zo’n
mens vol en beladen, van onder tot boven zit de mens onder de geestelijke
mot. En daar helpen geen kamferpilletjes of balletjes – hoe noemt u dat –
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want Onze-Lieve-Heer staat voor u, de meesters kijken u aan en nu moet de
ziel innerlijk als persoonlijkheid beginnen om die verschrikkelijke diertjes te
verbannen. En hoe mooier de mens nu wordt, hoe dieper de mens de ijlheid
voor harmonie, voor de liefde, voor Christus, voor de ruimte, voor zijn persoonlijkheid gaat beleven; dan ziet u zo’n mot wegvliegen en dan dicht dat
onmiddellijk het gat in uw geestelijk gewaad. De sandaaltjes worden lichter,
het lood lost op, want u krijgt werkelijk een geestelijk karakter, u krijgt een
geestelijk organisme; het licht uit uw ogen is niet snoekachtig, visachtig bewustzijn, maar het straalt menselijk gevoel uit.
U kunt daar niet meer zeggen: ‘Ja, ik ben alles’, daar bent u niets. Als u
zegt: ‘Ik ben alles’, dan bent u al niets. Want daar spreekt men niet: ‘Ik ben
alles’, over de dingen zoals men die op aarde kent. De moeder daar is zwevend, haar leven is zwevend, oprecht hartelijk, meelevend, meebegrijpend.
Die liefde in de mens voor de menselijke persoonlijkheid als een godheid, is
opvangen, is dienen, is levensvol van blijheid, gezag, één-zijn in alles, voor
blad, voor plant, bloem, boom, zon, maan, sterren en planeten, voor wetenschappen en kunsten, maar thans vrij van de onzin waardoor de Bijbel
begint. Want dat paradijs, daar stapt u zomaar overheen en is er niet. De
boom des levens waar die verschrikkelijke rode appeltjes aan zitten, is weg, is
verdwenen. De Adam en Eva die uit het paradijs zijn weggejaagd die groeten
u thans, want er is er niet één verdoemd. De Adam die dan zei: ‘Ik was de
eerste, met haar’, die kent u daar niet eens. De kerken zijn voor u ingestort,
want leugen en bedrog, het satanische gewaad van al die instellingen, die
leven in het land van haat. Dat ligt daar, dat is het oud roest voor de geest,
maar daarvan maakt men geen kanonnen noch vliegtuigen. Dat heeft geen
betekenis, dat kunt u niet gebruiken, noch uw denken en voelen. Alles wat u
daaraan hebt gegeven, ook al bent u een godheid geweest op aarde, dat ligt
daar in het land van haat. En dat is vies, vies, erg vies.
In de eerste sfeer wandelen wij zo de Tempel der Medici binnen en dan
vragen wij: ‘Kunt u mij iets vertellen hoever de meesters zijn ten opzichte van
de kanker?’
Als een geleerde komt, en die gereed is als een fijn kind, dan is hij een kind,
een jongeling en dan gaan we hand in hand naar de Tempel der Medici, en
dan spreekt hij. U hebt, in ‘De Volkeren der Aarde’ heb ik u een specialist uit
Wenen ontleed en die is nu daar bezig en zet zijn werk voort en brengt straks
het grootste, machtigste wonder op aarde. Waarom? Omdat hij op aarde zijn
leven gaf voor de mensheid, om die ziekten en narigheden op te lossen, dus
de karmische wetten voor de mens. Hij ging regelrecht naar de Tempel der
Medici en de meesters waren bij hem om hem geestelijk, ruimtelijk ten opzichte van Christus en zijn goddelijke persoonlijkheid op te vangen. ‘Vertelt
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u mij iets van de tbc, de lepra, de cholera? Kunt u mij dat allemaal verklaren?’
‘Jazeker, gaat u maar mee.’
En dan gaat de geleerde terug met de meester naar de aarde. En dan krijgt
dit kind kosmisch onderricht, colleges van de meesters, regelrecht uit het
diepe, goddelijke hart van de Messias en zweeft dit leven over de aarde en
maakt zich gereed voor het volgende stadium.
Daardoor kunt ge een tweede sfeer verdienen, indien de liefde erbij is,
indien de hoogmoedswaanzin uit u is, indien ge slechts een kind zijt zoals
Christus het heeft gewild en heeft gezegd: ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’
De mens is een kind, want dit kind aanvaardt alles, is rein, buigt zich,
heeft lief. De eerste sfeer knabbelt aan uw persoonlijkheid? Neen, de eerste
sfeer als het ruimtelijke bewustzijn voor de eigenlijke reine, klare liefde, die
harmonie is, rechtvaardigheid is, die vraagt u: ‘Wat wilt u van mij?’
Indien ge licht wilt bezitten, indien ge klanken wilt beluisteren, de kunst
wilt beleven, het gezang van de hogere kinderen, dan moet u die afstemming
en die liefde bezitten. Of u zit daar, dan onmiddellijk komt de zuster of de
broeder en zegt: ‘Kan ik u helpen?’
‘Ik kan niet verder.’
‘Dat is ook niet mogelijk, u staat op de drempel van de eerste sfeer, u was
nog niet verder.’
‘Wat moet ik doen?’
‘Verlang niet om dat te bezitten want u bezwijkt. Gelooft u het niet?’
‘Jazeker, ik geloof alles.’
‘Nu moet u – indien er één woord over uw lippen valt: waarom? – nu moet
u, als ik dit zeg, aanvaarden; hier is mijn woord alwetend en een wet. U hebt
niets meer te bedenken, want ik ga vóór Christus, ik heb het dóór Christus,
door de liefde, door Golgotha ontvangen; mijn woord is wet. Ik voer u niet
meer van de wal in de sloot. Ik vang u op, ik heb u lief, want u bent mijn
moeder en mijn vader, u bent mijn kind. Kunt u mij volgen?’
(Tegen iemand in de zaal:) Ik heb het niet tegen u, ik heb het tegen die
moeder daar. Ja, ja ... Dank u.
Die moeder die staat daar nu.
‘Kom, we zullen eerst terugkeren naar de aarde. We zullen u eerst overtuigen van ‘de kist’, hoe die werkelijkheid tot stand kwam. En dan gaan we
terug in het verleden, terug naar de maan om uw reïncarnaties op te vangen
en daarvan de levenswetten eigen te maken als ruimte, als bewustzijn, als
het goede in de mens, als de goddelijke fundamenten waardoor ge het leven
beleefde en verruimde, het vader- en moederschap, wedergeboorte, meer is
er niet.’
‘Heb ik lief?’
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‘In die levens hadden wij niet lief, in die levens hadden we alleen maar het
organisme te aanvaarden en het te bezielen, het kracht te geven en te zorgen
dat er een fatsoenlijk, normaal, natuurlijk einde kwam.’
‘Hebben wij dat gedaan?’
‘Neen, u hebt toch ondanks die fouten en die moorden en al dat kannibalisme hebt ge toch het einde op aarde bereikt. En nu staat u op de drempel
van de eerste sfeer.’
‘Meester, wat moet ik doen? Is er dan van de Bijbel ...?’
‘Is er dan, is er dit, is er zus ... De Bijbel krijgt u nu klaar voor u. Maar de
Bijbel gaat weg, alleen Christus blijft over. De apostelen die hun werk hebben gedaan? Zeer zeker: daarginds leven zij. Die figuren als persoonlijkheden
en mens, als man en vrouw, die hebben de eerste sfeer bereikt. Maar er zijn
er nog, die zitten nog in de laagste duisternis en zijn nóg onbewust, want
ze hebben er geen gevoel voor om aan die liefde, dat dienen, dat buigen te
beginnen. Die kunt u daar vinden en beleven.
Vraag niet over de geestelijkheid van de aarde, die zult u straks beleven. U
zult uw pastoor zien. Was het een goed mens, dan zult ge hem zien. Ge zult
hem toch zien, in ál zijn narigheid. Maar ik moet terug naar de wereld van
het onbewuste, want hij heeft zijn leven gekraakt, hij liep langs de schepping.
Hij moet terug om moeder en vader te zijn. Zoals God het heeft gewild? Nee,
zoals zijn leven het wilde.
God gaf ons het leven maar daardoor vertegenwoordigde Hij zichzelf voor
de macrokosmos. Hij is vader en moeder en – zei ik u niet, leerde ik u niet
en, nu kom ik tot u, hebt gij dat niet door de boeken van meester Alcar en
de meesters ontvangen? – daardoor vertegenwoordigt Hij zichzelf, door de
stoffelijke werelden, deze geestelijke, astrale oneindigheid te vullen.
Dan gaat de mens denken. ‘Hoe wilt u mij zien, mijn kind? Wilt u dat
ik dichtbij u ben? Wilt u dat we lachen? Kunnen we ook doen. Wilt u een
prettige verklaring hebben over de ruimte en over het leven op aarde? Doe
dan heel gewoon, kom dan heel eenvoudig tot mij en ik stem mij af op dat
en dit, uw karakter. Wilt ge de ontleding beginnen voor de kerk en wilt ge
de geestelijkheid zien? Wilt ge Egypte beleven, China, Japan, de volkeren der
aarde? Wilt ge wetenschap en kunst, krankzinnigheid, psychopathie? Wilt ge
iets weten van de sterren en planeten, waarom al dit geschapen is? Wilt ge iets
weten van het eerste paradijs? Wilt ge weten uw prehistorisch bewustzijn?
Wilt ge weten waarom de aarde een plaats heeft ontvangen tussen zon en
maan, en waarom Jupiter tot de mens spreekt? Waarom er astrologie, waarom er astronomie, waarom er geleerden zijn gekomen op aarde? Waarom
er maar één Socrates leefde, één Boeddha, één Pythagoras? Wilt ge weten
waarom er geen meester is in deze tijd? Wilt ge weten waarom men de Mes309

sias op Golgotha heeft verkracht, mismaakt en tenslotte aan het kruis sloeg?
Wilt ge weten waarom de kerk gedoemd is tot sterven?
Dan kan ik thans het alwetende woord van de Messias ontvangen, want
ik bezit de eerste, de tweede, de derde en de vierde sfeer ten opzichte van de
aarde. Ik ben de spreektrompet voor ú, voor de mensheid, want straks gaan
wij aan het opbouwen voor de nieuwe fundamenten voor het Koninkrijk
Gods, de Universiteit van Christus, beginnen. Want het instrument is reeds
in de moeder geboren.’
Dat was in die tijd. We waren nog wachtende tot André wakker werd in
Crisje. Toen reeds kreeg ik de bezieling en meester Alcar de bezieling en
de sferen de bezieling. Ja, eindelijk gaan we beginnen om te zeggen: ‘Mijn
woord is wet.’ Twijfel niet meer aan mijn woord. Aanvaard: er is geen omweg
meer, geen nieuw leven te beleven noch te bewandelen, dít is het! En maars
bestaan er niet meer voor de eerste sfeer, want wij komen met waarheid,
werkelijkheid, met liefde, met harmonie, welwillendheid. Wij hebben geen
bedrog meer, geen leugen meer, wij zijn klaar om ons bloed in te zetten.
Maar de mens op aarde kan dat nog niet, ook al geeft ge die mens – ja een
enkeling is er – duizenden lezingen en honderdduizenden boeken, want de
mens begint er nog niet aan.
‘Neerzitten, mijn lieve zuster, en te bidden en te smeken voor God: “Geef
me levensblijheid, U zult me wel beschermen ...” ’
Hoe kan God zichzelf beschermen, indien Hij weet dat u een goddelijke afstemming bezit? U bént een God. Hoe kan God zichzelf verdoemen?,
vraag ik u. Hoe kan Hij het éne leven van zichzelf haten en het andere bevoordelen? Verlang toch naar geen koning- of keizerschap. Trek nooit en te
nimmer die zijden gewaden aan, want ge loopt tenslotte toch uiteindelijk op
loden sandaaltjes. Want ge dient moord, brandstichting en bedrog.
Zet me maar in de kast.
André doet het nog veel erger. Indien we hem niet zouden remmen dan
scheurde hij dit ornament vaneen en dan slingerde hij die grootheden midden in hun gelaat: ‘Vuile huichelaars, bedriegers. Wat hebt gij van Frankrijk,
het oude Egypte, van Duitsland, Oostenrijk, wat hebt gij van uw goddelijke
persoonlijkheid gemaakt door de eeuwen die voorbijgingen?’
Jazeker, kunnen de sferen zeggen en kijkt Onze-Lieve-Heer naar de aarde,
er is bewustwording in die adel. De adel wordt bewust. Een koningin, vroeger, die mocht ge niet aanraken indien ze van het balkon afviel, dan werd
uw hand afgesneden. Nú zegt ze: ‘Dank u wel.’ Ontwikkeling. Nu krijgt ge
een speldje op uw jas omdat ge het goddelijke leven voor de aarde hebt kunnen opvangen. Nu krijgt ge een hoofdbuiging. Nu moogt ge mee aan tafel
zitten om thee te drinken. Vroeger toen werden uw handen afgehakt omdat
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gij die goddelijke reinheid had bezoedeld. Ja, de mensheid heeft in die jaren
wel iets geleerd. In de adel buigt men zich een kleinigheid naar de goede en
werkelijke Christus. Maar woorden hebben nu geen betekenis meer, de valsheid in geschrifte die wordt in de eerste sfeer onmiddellijk open- en blootgelegd. U kunt schrijven nu, u kunt spreken nu, u kunt praten, u kunt uw
welbespraaktheid tentoonspreiden. Niemand luistert naar u, want zij zeggen:
‘Ik heb uw vals geschreeuw ... die stinkerige klank in uw timbre wil ik niet
beluisteren, want ge liegt en bedriegt. U meent het niet, u hebt het niet, u
bent het niet. U bént het niet. Weg!’
Ja, er komen mensen naar de eerste sfeer: ‘Ja, ik heb het, want ik heb Paulus gezien.’
Ja, de valse.
‘Hè hè’, zeggen ze daar, ‘er is er weer één.’
U moet de mens eens zien voor de eerste sfeer die daar ligt, die werkelijk
bidt: ‘Laat me toch even het licht zien. Ik weet dat mijn moeder hier is. Mijn
moeder heeft het al bereikt. Waarom laat ze mij alleen?’
De moeder komt niet. Eerst zegt de moeder nu: ‘Op aarde gaf ik u alles,
mijn bloed, mijn ware liefde. Hoe hebt ge mijn leven, mijn persoonlijkheid,
hoe hebt ge alles van de Messias – want het behoorde mij nog niet eens toe –
vertrapt, mismaakt, bezoedeld?’
Zuster- en broederschap hebben momenteel niets meer te betekenen want
de mens is hier universeel diep in deze eenheid, voor licht, voor geest, voor
vader- en moederschap, voor wedergeboorte, voor de ruimtelijke wet.
‘Moeder, kom dan even bij mij, aanvaard me weer en geef me uw handen.’
‘Neen,’ zegt de moeder, ‘ik moet streng zijn want ge zult nu moeten verlangen.’
Nu laat de moeder haar kind verlangen. Ze laat haar kind wachten, smeken. Tranen hebben nu geen betekenis meer.
‘Op aarde hebt ge geschreid. Deze tranen, deze zijn nog niet gekleurd.’
‘Wat moet er dan gebeuren,’ vraagt dit kindje aan een ander, aan een zuster, een broeder, een meester.
Hij zegt: ‘Voelt u dat dan niet? Op aarde hebt ge altijd het valse ik beschreid, liefgehad, maar hier komt er in uw innerlijk, diep vanuit uw reine,
goddelijke afstemming, geestelijk gekleurd bloed over uw ogen. Over uw
wangen stroomt hetzelfde bloed dat Christus heeft geschreid toen Hij aan
het kruis hing, door de doornenkroon en door de piek, het pak slaag, de
geestelijke worging die Hij heeft moeten aanvaarden. Witte tranen hebben
geen betekenis’, zegt de meester aan Gene Zijde, ‘want dit wordt alleen maar
door bloed verdiend. En in u is er nog alleen maar bloed, rein, zuiver, rood
bloed; als u dát schreit, kunt u binnen.’
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En dan moet u eens proberen om bloed te willen schreien. Nu moet u
eens proberen om u leeg te schreien. Christus, God, geen meester, geen engel
heeft ontzag voor u en kan op u ingaan, want dat bloed moet komen. Want
waarlijk leed is geestelijke baring. Diepe, reine kosmische smart is de baring
van de persoonlijkheid en dan scheurt het innerlijke, geestelijke hart vaneen,
de aderen openen zich en dan stroomt het bloed over uw lippen.
Jeus heeft in het bos toen hij zich van kant wilde maken, bloed geschreid,
want het liep over zijn wangen. Hij dacht dat hij zich had bezeerd aan een
boom – ik heb het moeten verwaarlozen, ik mocht het niet aanraken want
de mens gelooft dat niet – en toen voelde hij en had het bloed aan zijn vingers. Zo diep is de liefde van een kind voor de moeder. Het gevecht voor de
rechtvaardigheid.
‘Waorum bú giij dan te koop, moeder? En de kéél, dèn krieg alles veur
niks.’
Ja, de maatschappij, de mensheid, – ik ga er toch tussendoor, u kunt het
toch lezen – koopt liefde, een mooi hoedje, mooie schoentjes, mooie sandaaltjes, mooie rokjes, mooie jasjes, een auto, bioscoop, mooie flat. Of heet
dat soms flet? Een flat moet ik hebben, een flat. Ik wil ... Ja, men zingt,
men schreeuwt – ik kom al langzaam tot de aarde, voelt u? – men zingt,
men schreeuwt, men doet alles, u kijkt maar in de maatschappij. Kijk toch
in die oogjes. Waar komt u vandaan? Bent u lief? Bent u hartelijk? Doet u
aan kunst? Kunt u werkelijk de geestelijke kunst beleven? Wie was zo groot?
Franz Liszt had het. Chopin was alweer prikkelbaar, toen die in de sferen
kwam, toen moest de goede Chopin leren om zijn prikkelbaarheid kwijt te
raken. Hij zei: ‘Wat heb ik nu bereikt? Ik had het machtige, grote gevoel voor
Christus, voor de liefde.’
Ja, maar het allerhoogste in hem was toch nog een klein beetje de ijdelheid
en de hoogmoedswaanzin omdat hij kon tingelen. Dacht ge waarlijk – ook al
zit ge hier en hebt ge honderdduizend mensen en u speelt zó machtig en zo
lief en zo zuiver – dat dat iets te betekenen heeft voor uw eerste sfeer? Word
een Rembrandt, word een Van Dyck, word een Michelangelo, word een Leonardo da Vinci, word een Kant, word een Schopenhauer, word een Socrates,
een Dante. Hè hè ... Word iets op aarde.
Ik heb u met het laagste, eenvoudigste verbonden ... Moeder, gaat u maar
lopen. Moeder, doet u maar mee aan een bokspartij en behaal een titel. U
zult het zien. Alles nu ... word maar generaal, koning en keizer ... Ga toch
heen met uw loden sandaaltjes, u kunt straks toch niet meer verder, er is geen
eeuwigheid. Hier beleeft ge de geestelijke eeuwigheid, hier hebt ge de eerste
sfeer naast u.
‘Och,’ zegt iemand, ‘waarom zou ik de boeken kopen? Ze kosten mij maar
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tien cent.’
‘Och,’ zegt de ander, ‘waarom zou ik tot Christus bidden, Hij hoort mij
toch niet.’
Maar de Christus lééft in u. Golgotha is er.
Waarom ging ik met u naar Gethsemane? Waarom gingen we naar Pilatus? Waarom gingen we voor Caiphas staan en zei ik u op de morgen: ‘Laat
de Caiphassen, laat de Pilatussen als karaktertrekken gedood worden in u.
Smoor deze karaktertrekken, maar aanvaard en volg de Christus.’
In de eerste sfeer is alles vrij, buiten ons is alles rein en klaar, we hebben
geen hartstocht meer, we hebben alleen lief, rein, geestelijk lief. We hebben
waarachtige vriendschap opgebouwd. De moeder nu, die het hoogste wil beleven en waarachtig zegt: ‘Ik moet een kind, geef mij een kind’, en die baring
voelt, dát is het hoogste bewustzijn voor de eerste sfeer.
In onze kamers hebben wij de kunstzalen. De schilder Van Dyck, Anthony van Dyck, al zijn schilderstukken ziet u nog naast hem, de geestelijke
producten zijn er, hij heeft ze verdiend, Rembrandt ook. Ze hebben hun
levens ingezet om de mensheid schatten te geven, voor het oog. Ook voor het
gevoel, daarvoor kwam Beethoven, Mozart, Bach, Wagner, Schumann en
de anderen. Zij gaven, Gene Zijde gaf de mens kunsten en wetenschappen.
Maar – dat wist de mens, dat wisten de meesters en dat wist Christus – heb
lief, want dat stijgt boven alles uit.
In de eerste sfeer daar ziet u dat u leven bent, een goddelijke persoonlijkheid hebt. Want gij alleen, mét uw ziel, uw leven dat op de maan met u tot
de splitsing kwam, die vertegenwoordigen al de ruimten door God geschapen en die door u beiden werden overwonnen. Daar hebt ge het vader- en
moederschap in u, daar bent u, vader en moeder, tot een eenheid gekomen
voor God, als een geestelijke persoonlijkheid. U hebt uw kringloop der aarde, neen, u hebt de kringloop voor deze ruimte volbracht. Biljoenen levens
hebt ge verwerkt en beleefd. En nu staat u daar naast elkaar als kinderen. U
spreekt met de bloemen. Want ge zult eerst moeten weten: hoe is zo’n bloem
ontstaan? Waarom kreeg dat bloempje die kleur? Waarom dat geel, dat violet, dat rood, dat wit? Waarom al die kleuren? En dan ziet ge met u beiden,
onder uw hart, door uw hart, door uw hersens, door uw bloedsomloop gaat
het, het Koninkrijk Gods als kleur. U beleeft die oneindigheid direct door
het vader- en moederschap. Dan komt de reïncarnatie, dan komt de wereld van het onbewuste. Dan weet u, indien gij u beiden dan afstemt op de
aarde, waarom er krankzinnigheid, psychopathie, waarom er al die ellende
is geboren, is ontstaan. En dan maakt ge u vrij en aanvaardt ge uw geestelijk
fundament.
En hoe is dat nu te bereiken? Hoe is dat te beleven?
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Dan kan ik u onmiddellijk tot Crisje brengen, dan kan ik u voeren tot de
strijd op leven en dood voor Crisje en Jeus. En dan staan we voor de waarachtigheid van het karma. Deze goddelijke persoonlijkheid op menselijke
afstemming werd ontzagwekkend geslagen, maar de reine liefde die werd
gekist en op de kist lagen twee orchideeën, één van de Lange en één van
Crisje. En de hoge meesters, als rechters, zagen dat het goed was en dat het
geen namaakbloemen waren. Want die aanvaardt Christus niet. Ziet u?
Maar de massa op aarde legt daar een bloem neer van vijf cent en dat is namaak, papier of van wasdoek. De mens denkt rozenkransen te bidden, om er
zó langs te lopen? Bid door uw karakters. Maak van uw karaktertrekken een
rozenkrans, dan is de kerk weer goed, dan heeft de katholieke kerk tenminste
nog iets voor uw levens kunnen doen. Want ontegenzeggelijk is er veel goeds.
Men brengt u tot Christus, men brengt u tot God. Alleen, te veel centjes, te
veel goud, te veel verdoemdheid ook, te veel bezoedeling; want nu is Christus
niets meer, zij kríjgen alles. Verdienen hoeft u niets, u gaat maar neerzitten,
u biecht maar. Daarom wilden wij dat Jeus onmiddellijk zou weten dat die
pastoor het niet wist.
‘Ik gao nie’t meer biechten’, zegt hij, ‘Crisje, moeder.’
‘Wa’, zegt giij?’
‘Ik gao nie’t meer biechten, want ik gao tot de echte, dáár. Ik moet dat
stenen beeld niet meer’, zei Jeus, kon ik er ook niet inleggen. Hij zegt: ‘Want
als ik er lang naar kijk dan wordt Maria scheel. Ze ziet me niet meer. Ze heeft
vier ogen gekregen. Moeder, dat kan ik nie’t begriepen.’
En Jozef – u hebt het gehoord van de week – ging naar de eerste sfeer, naar
de tweede sfeer. De Lange en Crisje hebben gelachen, want het is waar, dat
zijn de Maria’s, de Jozeffen niet die het universum hebben beleefd naast de
Christus. Ze hebben Maria scheel gemaakt, ziet u, dat is de bedoeling. Ze
hebben Jozef verkracht. Jozef, die heeft niets meer te zeggen, die staat daar
maar en dat zag Jeus reeds. Ze hebben die beelden opgebouwd. Ze hebben
de echte Maria en de Jozef en de Christus bezoedeld, mismaakt en verkracht.
Jeus zegt: ‘Ze kijken scheel als ik er lang naar kijk.’
Toen zegt moeder Crisje: ‘Dat kan toch niet.’
‘Ik heb het toch gezien.’ Hij wou nog meer zeggen maar dat hield hij vast.
Hij was in de kerk met een klein bloemetje, had hij op de hei geplukt. Het
was toch ook het kruideniertje van tante Trui? Die kruidnageltjesbloemen
van tante Trui hadden toch reeds betekenis. Dat kruidnagelbloempje in u,
in het karakter, dat kon altijd en weer Crisje opvangen en dan voerde zij het
naar de goddelijke, reine orchidee. En ze zegt: ‘Giij kunt zeggen wâ giij wilt,
Jeus, maor we hebben de kerk neudig, en anders was er niks. Wat moesten de
mensen beginnen als er geen Onze-Lieve-Heer was?’
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Wat moet de mens beginnen, Jeus, zusters, broeders, Hendrik, Eduard –
of hoe heet u? – Miets, Betje, Anneke, Liesbeth? U geeft elkaar zulke mooie
namen. U noemt uw hemelse namen naar koningen en koninginnen. Ach,
wat zijt ge toch bedroevend klein om aan uw leven zo’n afbraak te schenken,
want ge kent immers die levens niet.
Crisje en de Lange kregen precies het woord zoals Jeus zou heten.
Veronderstel dat ik u hier vanmorgen moest gaan zeggen: ‘Onze Piet die
weet het.’ Maar dat is er niet, want dat is uitgebalanceerd. En daardoor zult
ge straks zien dat ge uw aardse Klazen en Pieten en Jansens ... Daarom zei
meester Alcar: ‘Ik ben blij met Casje. Ik ben erg blij. Och’, zegt hij, ‘Gerritten
die zijn er al zoveel, want dat zijn jatters.’ Maar de Pieten en de Klazen jatten
ook. En de Fransen? Ja, mooie namen, mooie namen zijn het. Maar om aan
het innerlijke ik te werken en te dienen, dan stijgt het karaktertrekje boven
u uit. En dan zegt u: ‘Ik wil zo niet meer heten, ik ben nu een universele
persoonlijkheid. En een boom en een bloem, die vormen mijn naam, hebben
mijn betekenis, want ik krijg een gestalte.’
In de eerste sfeer komt de geestelijke naam vanzelf tot u toe, tot ú, tot u, tot
uw innerlijk leven, uw ziel, uw geest, uw persoonlijkheid, want – vanuit de
ruimte, uit het Al – het universum zal sprekend uw woord, uw persoonlijkheid verlichten, de bloemen lachen u toe en dan vormt zich de geestelijke, reine, eeuwigdurende naam voor uw persoonlijkheid, en dan kunt u alleen nog
maar heten: welwillendheid, rechtvaardigheid, ik ben deel van de harmonie.
God schonk u – zei ik u verleden, ja, en daarvoor – maar één Socrates, één
Boeddha, één Rudolf Steiner, één Ramakrishna. Gij hebt betekenis gekregen
door uw kunsten en wetenschappen. Maar wat hebt ge u van Boeddha, van
Socrates, van Rudolf Steiner en de andere kinderen van Onze-Lieve-Heer
eigen gemaakt? Wat maakt ge u eigen van de boeken van de meesters, van
Jeus? Dat is allemaal bezit van Jeus. Wat hebt ge u eigen gemaakt van die
vriendschap op aarde? Ge doet aan kunst, ge zijt iets, ge zijt een baas, een
meneer. Ge snauwt en ge grauwt en ge trapt uw kinderen de deur uit. Ge
kunt niets hebben. Hebt u iets geleerd? Bent u werkelijk bezig?
Onthoud goed, ik doe u niets – ik heb het tegen de wereld – maar ik heb
het tegen uw innerlijk, tegen uw moederschap, uw vaderschap. U moet zelf
weten wat u doet. Wij zijn niet van plan ... dat kan geen Christus, dat kan
geen meester Alcar, geen God, dat kan geen meester uit de hoogste sferen willen, we willen niet dat gij u buigt en dat gij voor ons kruipt; we jagen u weg,
we hebben dat nog niet verdiend. Ik heb niet eens verdiend nog, dat ik al die
boeken van André, Jozef, Dectar, Jeus, kan uitdelen, dat heb ik nog niet verdiend. Maar Jeus van moeder Crisje wel. Indien het erop aan komt dan heeft
hij het toch te zeggen. Hij zei ook tegen meester Alcar: ‘Schrijven dat is mooi,
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u geeft immers de mensen wijsheid. U kijkt altijd maar naar Christus, naar
Onze-Lieve-Heer; hier hebt u het beeld wat gij kunt verdienen. U schrijft, u
bezielt, u krijgt de kunst, jazeker, u schrijft door mijn lichaam, mijn geest,
mijn gevoelsleven prachtige boeken. De mensen komen, de wereld heeft dat
eens te aanvaarden. Maar wie moet voor de centjes zorgen?’
‘Ja’, zegt meester Alcar en zeg ik en zeggen de hoogste meesters, ‘aan Gene
Zijde betaalt men met briefjes van vijfentwintigduizend miljoen, die kunt ge
daar toch niet wisselen, André.’
Toen zegt Jeus: ‘De ‘droedels’! De ‘droedels’ daar met uw bezit, mooie tafels met gouden borden en stroop erop, is toch maar de stroop van de duivel.’
Het gedans van een hoogheid voor deze wereld heeft voor een Christus en
een Godheid niets te betekenen, want regelrecht kwam er vanuit het goddelijke Al: ‘Hebt u niets anders door uw adel verdiend?’
Och och och ... Mozes zegt: ‘Ben ik daarvoor gestorven? Heb ik daarvoor
de tien geboden op aarde gebracht?’
Vertel iets van uw godheid in u. Hoe wilt ge voor Christus de aarde, de
mensheid beleven? Wilt ge het hart van man en vrouw verdienen? Wilt ge
dat? Wilt ge die levens in u kunnen opnemen? Wilt ge waarachtige liefde,
meneer, mevrouw, vader en moeder? Dan alleen door de reine, universele
christelijke liefde die u tot Golgotha voert. U gaat weg, men heeft u hier lief,
men heeft u aanvaard en morgen krijgt u uw dolksteek in uw rug, want het
was getierelantijn. Is dat geestelijke adel?
De sferen kijken thans op de kopstukken van de aarde, zij volgen de groten
van de aarde. Hebt ge het boek ‘De Volkeren der Aarde’ dan niet beleefd?
Hebt ge dan niet gezien dat Churchill, uw generaal, en alles, werden gevolgd
om de mensheid door deze chaos heen te sturen? Maar, mijn kinderen, dat
kost bloed, dat kost het bloed van de Christus.
Wat is de bedoeling van dit alles? Waarom hebben wij ‘De Volkeren der
Aarde’ geschreven? Waarom hebt ge ‘Tussen Leven en Dood’ ontvangen,
‘Het Ontstaan van het Heelal’, ‘Maskers en Mensen’? En ga dan eens op een
geestelijk sandaaltje. U kunt geen geestelijk sandaaltje beleven, want er zit
lood in uw voeten. Elke leugen, elk bedrog, elke mismaking en iedere moord
is een duizend kilo lood in uw voet; u staat stil en kunt niet vooruit. Wie
God verkracht en de Christus, wie een handtekening zet onder een doodstraf, straft zichzelf met duizenden kilo’s lood voor de voeten en staat achter
de kist stil, is levenloos. En moet u dan en moeten wij dan zeggen: ‘Ja, u hebt
gelijk’?
Wij zijn niet angstig, we zijn niet bang, u ‘kist’ ons maar. U zet ons maar
in uw kerkers, wij spreken toch verder. Maar moeten we de waarheid, de
werkelijkheid ook nu nog in de ‘Eeuw van Christus’, voor het Koninkrijk
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Gods op aarde verdoezelen, verloochenen, mismaken? Moeten we u voor de
gek houden?
‘Neen,’ zegt ge straks, ‘had de zweep er maar op gezet.’
Dat doen wij dan nóg niet. Want wij vergrijpen ons niet aan uw persoonlijkheidje, dat moet u zelf doen. Zet de zweep er eens op? En het gaat zo
lieflijk, dat kunt u doen bij uw kopje thee, met uw praatje, lieflijk zo, stiekem
bloemetjes neerzetten voor haar, maar kijken wat zíj doet.
Snauwen en grauwen hebben in de eerste sfeer geen betekenis. Een verkeerd begrijpen, het verhaaltje van u, telkens weer naast de waarheid, achter
het woord van Christus, dat is bezoedeling, dat is het ‘kisten’ van de nieuwe
verruiming, de nieuwe verruiming. Er zijn mensen die geven altijd weer een
nieuw verhaaltje indien je de waarheid geeft. En dan vallen ze terug tot: ‘Ja,
maar tóén had u dat eens moeten zien. Ja, ik heb ook veel te zeggen.’
Hou toch een keer op en aanvaard en denk. U kunt in de eerste sfeer niets
meer bezoedelen, verdoezelen, mismaken. Daar staat de wet als moeder en
vader voor uw ogen en uw goddelijke persoonlijkheid. Daar hebt ge maar
kléúr te bekennen.
‘Ik ben aan het woord, ík heb de waarheid.’
Eerst moet u de waarheid verdienen. Eerst moet u bewijzen wat u kunt
voor God, voor Christus, voor Golgotha, en dan kunt u spreken. Eerst zult
ge staan op de bühne van ‘Maskers en mensen’ en dan zult ge beleven dat ge
op een avond volkomen alleen staat op de wereld. Dan zegt Frederik: ‘Ik sta
vanavond volkomen alleen en naakt op de bühne. Er waren geen bloemen.’
Alles wat ik krijg daarzo, daarvoor zijn we dankbaar. Ik ben u dankbaar
voor dit licht, voor dit leven, voor deze kindertjes, want ze gaan regelrecht
nu, de helft, van nu af aan natuurlijk en vanzelfsprekend eerst naar moeder
Crisje, en dan legt Crisje en de Lange Hendrik de hunne erbij, uit hun levenstuin, geplant, opgenomen, en dan naar Christus.
Wij spreken door ‘Maskers en Mensen’ over geestelijke sandaaltjes, we
hebben het over geestelijke gewaden, we hebben het over plichtsbetrachting,
reine liefde. Frederik staat voor u. Wat hebt ge van Erica, van Hans, van Frederik, van René? Wanneer bent u waarachtig moeder? Wilt ge dit alles maar
weer verdoezelen? Is uw kunst zó groot dat ge de stilte voor uw huis, uw omgeving moet bewaren voor uw afschuwelijke, armoedige poppetjes? Ja, dat
hebben we Rembrandt toegeschreeuwd, uw Titiaan ook, uw Dürer en al de
groten. Wat hebt ge met uw prachtige lijkredes gedaan? U hebt daar Christus
uitgebeeld, maar niets van Zijn leven in u opgenomen. U snauwt, u grauwt,
u was immers een meester, maar aan Gene Zijde heeft kunst niets meer te
betekenen, heeft een schilderij, uw pianospel niets te betekenen indien u het
licht van de ruimte niet in u hebt, indien de liefde voor die ruimten, voor elk
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karaktertrekje als vonk van God, geen levensvatbaarheid bezit, geen levensruimte kent, geen liefde is. Want dan sterft elk goddelijk oog uit en wordt
mismaakt, uiteindelijk en ten slotte hebt gij dat maar te aanvaarden, is ’t het
levensgezicht van uw snoek: zo morsdood.
Ja, u kijkt ... u kijkt naar de mens en u kleedt u mooi – ik heb u getart, ik
heb de mensheid getart – de dames, nietwaar, de moedertjes laten zich krullen. Mooie krulletjes, maar is de vriendschap ook zo bediend, gekruld? Gaat
u neerzitten urenlang om uw innerlijk op te dirken? Hard woord – nietwaar?
– ik ben weer hard. Is de moeder zo lieflijk dat André kan zeggen: ‘Had maar
een paar geestelijke nylons gekocht?’ Geef dat geld maar uit voor uw innerlijk
karakter. Deel maar uit, word als moeder Crisje, want ik verzeker u: door dit
leven kunt u de eerste, de tweede en de derde sfeer beleven en ontvangen.
Kom niet met verhaaltjes indien de waarheid voor u staat. Denk, luister,
word vriend, word vriendin. Als André zegt: ‘Wat doet u daar? Waarom
hebt u dát gedaan?’ dan waarschuwt zijn goddelijke ruimte u, dit alles wat
hij heeft ontvangen, heeft beleefd en heeft mogen zien, en dan kraakt hij dat
voor u. U kraakt alles. Indien hij niet alles kon kraken, had het leven van
André geen betekenis. Maar hij vangt u dierlijk op, voordierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk, geestelijk, kosmisch. En hij is in staat, nu, door ons, door
de meesters en door zijn liefde om te willen dienen, zijn liefde voor Crisje
– want giij bunt niet te koop – heeft hij de alwetendheid gekregen op menselijke afstemming, en kan u en kan de mensheid, alles op aarde opvangen
en optrekken, in zijn liefdevolle hart opnemen en dragen. U kent dit leven
niet. Hij schaamt zich en u slaat hem indien hij ziet en moet aanvaarden dat
ge deze liefde niet begrijpt. Hebt ge zusterliefde en moederliefde? Als gij uw
zuster en uw broeder ... Het is geen kunst om uw vriendschap lief te hebben.
‘Maar,’ zeggen wij en dat zegt de eerste sfeer, ‘en wanneer ge mij zélf uit
die eerste sferen trapt en slaat, die ik u wil schenken, dan zoek ik in de reine
klaarte van God een leven die mij wil en zal aanvaarden en begrijpen, en dan
heb ik u niet meer nodig. Ik zal mijn taak afmaken.’
Of dacht ge waarlijk, mijn zusters en broeders, dat ge wanneer ge uw liefde
de deur uittrapt, afsnauwt en kraakt en dat ge te lui zijt om het boek van
Christus in uw handen te nemen: ‘Ik zal dat straks wel zien’ ... Dan staat ge
buiten de eerste sfeer. En dan is de mens die dorst en alles inzet voor zijn goddelijk Koninkrijk, in handen van de Messias. En dat kunnen wij niet meer
kraken, dat dragen wij. De mens, de moeder die dorst, die staat onmiddellijk
in het paradijs van de Messias en beleeft het Gethsemane. Hard? Zo bouwt
de mens voor zichzelf geluk, liefdevolle pret, het één-zijn met maatschappij,
met vrienden, zusters en broeders. Elk verkeerd woord stuurt uw liefde de
deur uit, want dit is het geboren paradijs. Elk hard woord dat ge hebt tegen
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uw vrouw en uw man, dat verwijdert u uit elkaar. En wee degene die snauwt
en grauwt en trapt en mismaakt. De mens die de eerste sfeer kán bezitten,
die gaat op dat getierelantijn niet meer in, die zegt: ‘Ik zal mijn taak wel
afmaken. Ik zal u dienen ten koste van alles, want ik heb het toch zo goed,
zo eenvoudig.’
De Christus ging dáárheen. Socrates had een gifbeker te nemen, die bracht
zichzelf daar. Maar de kunst nu om te willen blijven leven, de kunst om te
willen dienen, de kunst om dat getreiter, die tirannie bewust te kunnen opvangen en toch de lieflijkheid uit te delen als bloemetjes van verschillende
kleuren, dát is de geestelijke, menselijke, kosmische goddelijke persoonlijkheid, die dan in het hart en onder het hart van de moeder en de vader voor
deze heilige, universele, macrokosmische eenheid ontwaakt. En daar leeft u
voor.
Wanneer de schepper van al het leven, de eenvoudige, reine, duidelijke
mens, het kosmische één-zijn gaat voelen, ook de moeder, dan straalt haar
levensbloed die krachten uit en schreit zij innerlijk. En wanneer de andere
zegt: ‘Ik moet dat niet’ – wij weten wel dat hier alleen de moeder zit, en
daar de man, en dat hij daarbuiten zíjn leven gaat beleven, en dat de moeder vecht voor innerlijk leven en bezit, en dat zij dat stiekem moet doen
anders krijgt zij ruzie in huis – wij zeggen u: moeder, ook al zoudt ge hem
moeten verlaten – dat doet u niet, u vecht door, u zult de welsprekendheid
krijgen – maar Christus en God, de sferen van licht, miljoenen meesters als
vaders en moeders staan naast u. U komt naar de Messias, u stemt zich af op
Gethsemane, u gaat naar de ruimte, u vecht al op leven en dood voor geestelijke eenheid, voor deze geestelijke bewustwording, u laat uw ontwaken,
uw uitdijen niet ontnemen. Wij staan naast u. De Christus in u, de God in
u dwingt u immers om de wijsheid van de meesters, om de wijsheid en de
liefde, het evangelie van Christus op te vangen, te verwerken, te beleven en
voor de persoonlijkheid te gebruiken.
De man die hier alleen zit, waarvan de moeder zegt: ‘Gá naar dat duivelse
gedoe’, die hoeft niet boos te zijn, maar laat zij maar met haar duivelse getierelantijn van de katholieke kerk. Want wanneer de katholiek eerlijk en braaf
wil zijn, dan scheldt de katholiek niet op het protestantisme noch op het
jodisme noch op het mohammedanisme. De reine, zuivere mens, zoals gij in
Crisje kunt beleven en haar wilt zien, zegt: ‘Voor Onze-Lieve-Heer zijn we
allemaal één.’ Dát was Crisje.
‘Ik bun katholiek, maor katholiek zun’, zegt Crisje, ‘heeft niet alles. Daor
zun meer minse op de wèreld.’
En wanneer een mens een fout doet dan vermoordt men de mens niet.
Dus telkens weer vangt het éne leven het andere op. Als u moederliefde wilt
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geven, dij dan uit en zak in elkaar voor uw liefde. Schrei bloed, maar spreek
geen woorden: ‘Ik ben dit en ze moesten mij eens kennen. Een kunst, een
kunst is dit.’
Neen, dat is geen kunst, want elk mens zal u verklaren dat u goed bent.
Maar wanneer de natuur het nog niet zegt, wanneer de bloemen in uw omgeving verwelken en omdat u zich nog niet afvraagt: waarom sterven die
bloemetjes altijd zo? En waarom heb ik dit en waarom heb ik dat? Dan is
dat uw rottende, armoedige persoonlijkheid die het leven van de reine God
in u laat stikken en verwelken. U lijdt aan bloedarmoede. U hebt geen leven
meer, geen dorst, geen bewustzijn, u hebt geen liefde, u hebt geen één-zijn; u
roddelt, u kletst, u breekt af, u liegt, u bedriegt, u bent vals, u bent gemeen,
u hebt hoogmoed.
Ik heb het niet tegen u, ik heb het tegen de mensheid en tegen de ruimte.
Hier dartelt alles. Ik kijk in miljoenen gelaten, want ze weten wie ik ben. Ik
vecht voor de Messias, voor mijn goddelijke persoonlijkheid in mij.
Meester Alcar benijdt me waarlijk dat hij het niet kan zijn die spreekt.
Hij is nu te ver weg. Ik heb nog afstemming op de aarde, hij niet meer. Wie
buiten de vierde sfeer is, die komt niet meer terug om te spreken, want die
mensen zijn te ijl en vergeestelijkt. Die kunnen in de menselijke narigheid,
de afbraak en de bezoedeling, in die aura die nu op mij afkomt, niet afdalen
want die aura stinkt.
Ik heb het niet tegen u, anders loopt u weer met een druk vandaag.
‘Een, twee ... (pakt bloemen), mag ik er twee stelen? Een, twee ... drie; die
krijgt u: Dat ben ik, dit is André, dit is Crisje.’
(Dame:) ‘Dank u wel.’
‘Weet u dat men u volgt, vasthoudt?’
Houd vast wat gij bezit en hebt. Dien nu, kom tot het open zijn, tot het
wakker zijn. Word mens, word moeder, word vader.
Ik moet u aanstonds loslaten, nog één lezing hebben wij. Hoe heb ik me
uitgesloofd om u op te trekken. Wat heb ik in deze maanden kunnen geven?
‘O, wat hebben we een mooie lezing.’
Wat hebben we een mooie lezing, durf mij dat eens te zeggen. Wat is mooi?
Bukkend, vaak schreiend, bent u naar huis gegaan, diep ontroerd, ik kan
het nog dieper maken, ik kan nog verdergaan en dan zult ge waarlijk uitéénspringen. Dan voer ik u tot de goddelijke heiligheid in u en dan daal ik af in
uw fouten, in uw fouten en verkeerde uitstraling, want die zie ik, die komt op
mij af. En toch moeten wij er met liefdevolle gevoelens doorheen, we moeten
het terugdringen tot uw maatschappij.
We zouden u met Christus kunnen verbinden. Maar, zijt ge reeds gereed?
Wanneer uw maars, uw máárs en waaroms nog niet kunnen oplossen en u
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dorst nog niet, u wilt nog geen fundament zijn van de Universiteit van Christus, ja, dan hebben woorden geen betekenis, dan heeft het bloed van Christus geen betekenis. En dan is het boeken schrijven door de meesters, meester
Alcar en mij en het gespreek en het gepraat, dan is de liefde van André niets
en Crisje, dan hebben de Vierde, de Vijfde, de Zesde en Zevende Kosmische
Graad voor uw leven niets te betekenen. Want waarom niet? U bent altijd
nog aards, grofstoffelijk, u bent nog niet aan uitdijing, aan één-zijn, aan de
liefde begonnen.
(Richt zich tot iemand en geeft een bloem): ‘Die is voor u.’
Ik ben niet van plan om vanmorgen de mens het geluk te geven door een
bloemetje, maar laat hem drogen, zet hem naast u neer, die is van úw liefde.
Er zijn er meer. Maar er zijn er ook die hier niet eens mee te maken willen
hebben. Er zijn er ook die hun harten hebben getoond en nu – onthoud dit
nu – dit doet u niet voor mij noch voor Jozef Rulof, André-Dectar, noch voor
meester Alcar, maar dat zijn de fundamenten voor uzelf achter de kist, dat
zijn de bloemetjes voor uw levenstuin, dat is uw Golgotha, dat is uw liefde,
uw geluk. Dat hebt u zelf.
Bent u in staat om een doorn uit het hart van de Christus te trekken door
wat liefde en wat bewustzijn voor deze arme geslagen mensheid, uw levensbloed? Bent u in staat om Zijn lippen te bevochtigen door wat mildheid en
menselijk gezag? Bent u in staat om voor Hem uit te kijken, zodat de demonen van Jeruzalem, de Romeinen Hem niet meer kunnen tarten, niet meer
kunnen slaan? Dan zijt ge een kind van Hem en eerst dan komt de lichtheid
van de ruimte als een zwevende gestalte tot uw leven. Dan hebt ge, mijn zusters en broeders, voor eeuwigdurend een begin gemaakt om uw ‘vleugelen’ te
laten uitdijen. En dan zijt ge een deel van Amentoteb, dan zijt ge een deel van
Dante, van Boeddha, van Socrates, dan zijt ge een deel van de Universiteit
van Christus in de waarlijke persoonlijkheid, voor uw menselijk denken en
voelen voor de liefde, dan hebt ge het één-zijn met God, met Christus, met
de natuur, met alle levenswetten aanvaardt en zijt ge buigend en liefdevol.
Ja, en wat nu? U denkt aan uzelf. André heeft niet meer het recht, dat
heeft hij aan Gene Zijde gelaten, voor hem bestaat er geen eigen recht meer,
dat recht ging naar de Messias; en Hij zal beslissen? Neen, dat ook nog niet.
André kan met zijn leven en zijn denken en voelen doen wat hij wil. Maar
in ons leeft, in hem leeft de heilige bezieling om de mensheid op te trekken
naar het Koninkrijk Gods, naar de nieuwe evolutie, naar vrede en rust en
welvaart, ontwaking. Dat heeft hij zich eigen gemaakt. En dat is het doel, dat
is hetgeen waarvoor u leeft. Daarvoor kwam u niet op aarde; neen, daarvoor
gaat u naar uw Al-zijn terug. U bent God.
Hij (André), krijgt – zó hebben mensen geleerd – hij krijgt van de week
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een brief van één onzer oude adepten; dat is niet eens een adept, die man
tart hem altijd. Hij zegt – en dat gaat naar de sferen, indien degene die dit
voelt die kan dat opnemen en als het eens nodig is dan kunt u het woord van
God terugschenken, omdat we die kinderen weer willen helpen – hij zegt: ‘U
schrijft mij niet terug’, dat is dan tegen André, ‘omdat u niet voelen kunt dat
een adept over uw hoofd stijgt. U kunt niet eens hebben dat ik het contact
bezit en dat u mij niet wilt aanvaarden, dat is gebrekkigheid van uw ik. Ik
heb het nu.’
Zo hebben ze geleerd, dan worden ze maar verwaand, dan worden ze
groot. En dan willen ze hier staan en dan hebben ze het over het communisme. Dan zegt de een: ‘Ze hebben mijn jas gestolen,’ en de ander weet het
niet meer.
Maar ik zei u toch, indien ge waarlijk bezieling wilt bezitten, ren dan naar
huis terug en begin eerst daar om uw fundamenten te leggen voor de vriendschap, voor de maatschappij, voor uw liefdeleven als vader en moeder. Spreek
hierna dan hier.
‘Wij geven u de mogelijkheid; indien u het nu zelf betaalt’, zegt meester
Alcar.
En ik zei: ‘Die is goed.’
Hij zei en zij zei en de maatschappij zei ... De meesters spreken niet door
dat leven, dat doet hij zelf. Wat een kunst, vindt u niet? Kunst. Die mensen
hebben het niet begrepen? Nee, die mensen die wandelen vanuit het licht terug naar de menselijke duisternis, ze hebben het zelf. Wie maar één verkeerde
gedachte verstoffelijkt, staat achter de eerste sfeer. En nu de bezoedeling van
de mensheid ten opzichte van Christus, God, de sferen van licht; ziekte, narigheid, leugen, bedrog, moord, brandstichting.
Tot de volgende keer, voor het laatst, voor het laatst.
Indien de ruimte zegt dat we voort moeten gaan, dan ziet u ons over enkele maanden terug.
André zegt: ‘Geef mij ‘de kist’ maar. Ik verlang nu naar Crisje.’
Wij hebben Crisje dag en nacht naast ons. Maar om daar te zijn nu, om
met haar de werkelijke hemelvaart te beleven ... U denkt natuurlijk: André
die ziet Crisje elke dag, maar daar krijgt hij de mogelijkheid niet toe. Hij
heeft híér te denken. Hij moet Crisje loslaten, ook de Lange Hendrik, ook
Miets. Hij mag niet eens denken: ‘Ik wil Crisje morgen zien.’
Ja, toen het boek uitkwam, toen kwam Crisje naar hem toe en zegt: ‘Jeus,
in de sferen hebben ze het over mij. En het zijn allemaal bloemen. Jeus, Jeus
...’
Toen zei Jeus midden in de nacht, hij was opgestaan, André: ‘Moe’der, giij
búnt veur mie’n nooit te koop.’
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Ik dank u.
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De goddelijke liefde voor de mens – deel 4
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. In 1947 heb ik gezegd: ‘Gij hebt
het hof van Eden leeggeplukt.’ Ruw zijn de kinderen van God uit de bodem
getrokken. Maar nu hebben wij en moeten wij toch wel aanvaarden dat ge
zelf bezig zijt het hof van Eden uitstraling te geven, licht, leven en liefde,
nietwaar?
Wij spreken vanmorgen over ‘De goddelijke liefde voor de mens’. Het is
wel jammer dat ik eigenlijk nu na al deze lezingen aan de goddelijke liefde
moet beginnen, want hiervoor heb ik vijfduizend lezingen, uren nodig om u
de liefde van God te kunnen verklaren. Indien de meesters – en dat zal wel zo
zijn – ons de krachten geven, dan krijgt u in het nieuwe seizoen de wijsgerige
stelsels, waarover ik in het begin van dit seizoen sprak, te beleven en te zien.
En dan gaan we vaststellen met elkaar, door de Kosmologie die u nu hebt
beleefd, hoe wij wáár zijn, rechtvaardig, harmonisch voor de astrale wereld,
voor vader- en moederschap, voor duizenden levenswetten. En eerst dan zult
ge kunnen vaststellen: zo ben ik, dit is mijn bezit. Ik praat wel: ‘Ik wil, ik wil,
ik wil ...’, uiteindelijk moet de menselijke, geestelijke wil bewijzen: ja of nee.
Vanuit de eerste sfeer kwamen wij op de aarde terug. Ik heb u gezegd en
enigszins aangetoond, ook de boeken ‘Een Blik in het Hiernamaals’, wat er
voor nodig is om die eerste sfeer te beleven en te bereiken. Elke vonk daar is
nu een karaktertrek. Die eerste sfeer, de tweede, de derde en de kosmische
wetten, dat is een wereld en eigenlijk maar één karaktertrekje. Eén karaktertrek van de mens plaatst u buiten de eerste sfeer, of u hebt die sfeer fundamenteel neergelegd, overwonnen. En dat wordt uiteindelijk het gevoelsleven,
de harmonie, welwillendheid, rechtvaardigheid, het open-zijn, het is de bezieling, het is vader- en moederschap en vanzelfsprekend hierna de liefde.
Hoe kunt gij u de goddelijke liefde nu eigen maken? Door de wetten te
beleven die regelrecht door de maatschappij gaan en u afstemmen op het
leven achter de kist. We krijgen thans te zien: de ziel, dat hebt u. U bent ziel,
u bent afstemming van God. U hebt die afstemming gekregen omdat gij
Goden zijt als mens, als mens in een dierlijke toestand, zoals het oerwoud en
andere volken, de enkeling nog heeft te aanvaarden.
Wij hebben u meegenomen door de Bijbel, we hebben de fouten, de onwaarheden van de Bijbel opengelegd. We gingen terug tot het ontstaan van
de schepping, want daar is het eerste goddelijke woord geschreven, vergeestelijkt en verstoffelijkt, nietwaar?
Ik heb hier de kosmologie uitgetekend. U hebt ‘Het Ontstaan van het
Heelal’ gelezen, dus vanzelfsprekend bent u in staat om dit alles te kunnen
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opvangen en hierna voor uw eigen leven te ontleden en te aanvaarden, en nu
ten opzichte van de eerste sfeer elke gedachte, elk woord, iedere daad, een
handeling af te wegen, af te stemmen op die goddelijke levenswetten. Nu
bent u man en vrouw, u bent vader en moeder, u bent een geest van God.
God heeft zich gesplitst. De Almoeder, de Alvader gaf zichzelf voor dit leven
en ging zichzelf verstoffelijken. We hebben de natuur beleefd, de sterren en
de planeten, mens en dier, licht, leven. We hebben vader- en moederschap
aanvaard, gij zijt het geworden.
We gingen door Socrates, Plato, terug naar het oude Egypte, waar de eerste fundamenten werden gelegd voor de mystiek. En vanzelfsprekend kregen
we ‘Tussen leven en dood’ te zien, waarvan meester Alcar u de meester Dectar, Jeus, Jozef, André, heeft geschonken. Om u de goddelijke liefde te verklaren en u enigszins te laten beleven, is dit voor mij de enige mogelijkheid
om u een beeld te geven van Jeus, Jeus van moeder Crisje. Jeus heeft dit nu
allemaal, niet ik, maar Jeus heeft dit verdiend. Hij legt het in de handen van
zijn liefde, Crisje, vanzelfsprekend de mens die nu nog op aarde leeft. Het
is begonnen in ‘de kist’. Altijd weer staat dit leven onder de invloed van de
meesters. Indien meester Alcar een gram verkeerd, onbewust gevoel in zich
had gehad, dan had Jeus regelrecht van de wal in de sloot gewandeld, zoals
u de ‘Maskers en Mensen’ aan openbaring hebben geschonken. Maar hierachter leeft een voelen en denken dat regelrecht is ingesteld op de goddelijke
liefde, op Golgotha, Gethsemane, kunst, wetenschappen.
U hebt het eerste deel van Jeus leren kennen. U hebt Crisje leren kennen,
u hebt de Lange opgenomen, Miets, Johan, Bernard, Gerhard, Hendrik en
Teun. Zij allen maken deel uit met deze mensheid, van het Koninkrijk Gods
op aarde, dat aanstonds zal geschieden. Maar elk voor zich heeft de wetten te
aanvaarden en ze om te zetten in die geestrijke wereld, afstemming vindend
op wet na wet, leven na leven. En nu staat de mens voor zijn eigen goddelijke,
geestelijke, menselijke persoonlijkheid. Nietwaar, dat hebt gij beleefd.
Doordat de mens de maatschappij beleeft ... Voor u lijkt het moeilijk en
toch is het zo heel eenvoudig indien gij nu maar vasthoudt aan die waarachtigheid, die harmonie, het leven voor achter de kist. U moet aanvaarden
thans dat ge thans, nu reeds, op ‘die kist’ staat, want een ‘kist’ is er eigenlijk
niet. U behoeft geen angst te hebben dat ge na het leven niet ziende zult zijn,
ge zult ziende zijn in de duisternis en in het licht. Want ook de demonen,
de satans daar – dat leest u weer in ‘Een Blik in het Hiernamaals’ – hebben
bewustzijn voor het dierlijke innerlijke en staan ervoor open, aanvaarden het
en hebben het lief. Maar wat de mens naar de meesters voert, naar Golgotha
– die bewijzen die zijn er, de Christus is daarvoor geboren, Hij bracht het
goddelijke evangelie als de liefde – die wetten zult ge u eigen maken. En nu?
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Nu staat de mens voor zijn innerlijke karakter, de moeilijkheid die zo ontzagwekkend is als de macrokosmos aan baring en schepping heeft moeten
aanvaarden en beleven.
God is in alles harmonie. Sterren en planeten hebben hun kracht, hun
baan moeten beschrijven, ze zenden licht uit, ze baarden miljoenen levens en
er waren geen stoornissen. De Almoeder dacht: dit gaat goed. Er was geen
menselijk denken aanwezig om dit te vernietigen, integendeel, het werd bestuurd en bezield door de goddelijke uitdijing: het verdichten en het vergeestelijken van de eerste wet, de nevelen. En daarna kon dit uitspansel beginnen
voor de mens. Want wat daaruit geboren zou worden, zou de God van al het
leven vertegenwoordigen.
En nu op aarde – hier liggen de kinderen (de boeken), dáár bent u zelf – is
het leven gekomen op geestelijk-stoffelijke afstemming. De mens heeft een
Christus gekregen. De mens heeft een Golgotha gekend. De mens staat open
voor de macrokosmos, waar Christus over sprak; het Koninkrijk Gods als de
universiteit van Zijn leven is hiermee begonnen. En nu denkt de mens: de
Universiteit van Christus, hoe moet ik dáár over denken, hoe kan ik in die
tempel komen?
En dan wil ik u vanmorgen, in die korte tijd, toch het beeld geven voor de
maanden dat we uit elkaar zijn, zodat gij aanvoelt dat alles, die hele tempel
weer terug te vinden is in uw kleinste karaktertrekje. Indien u nu boos bent
... Want ik moet dicht tot de mensheid terugkeren. Ik moet vanuit de eerste
sfeer, uit de macrokosmos, vanuit het Al – en dat heeft Christus ook moeten
doen – moeten wij deelnemen aan de maatschappelijke gevoelens, we moeten afdalen tot in het slijk der aarde, maar wij blijven onszelf. En daarin leeft
en ligt nu uw goddelijkheid.
De boeken die werden geschreven door de wijsgeren, de enkele woorden
die rein en zuiver vanuit de Christus in de Bijbel, door de Bijbel werden vastgelegd, geven u het beeld te zien, te beleven hoe nu eigenlijk de mens moet
handelen om die Messias in zichzelf tot ontwaking te brengen.
‘Ik heb lief.’
Weet u dat zeer zeker?
‘Ik hou van u, zonder u kan ik niet leven.’
Jazeker, zeggen wij nu in ‘Jeus II’ en in ‘Jeus III’ en in de andere boeken, in
‘Maskers en Mensen’, morgen gaat de deur open en trappen ze u de deur uit.
Maar dat is nog niet eens erg, dan bent u tenminste weg.
Wanneer ge in de eerste sfeer het leven van God en voor uzelf, uw zusters
en broeders wilt aanvaarden en beleven, dan hebt ge dit hier op aarde zeer zeker te aanvaarden. Ik maakte u duidelijk dat de geestelijke motjes in en onder
uw hart aan de levensaura voor uw geestelijke persoonlijkheid knagen. En de
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val, ineens, door een hard woord, een niet willen begrijpen voor het goede,
dat slaat u en vertrapt u uit die oneindigheid, want ge zijt nu in opstand
gekomen met de wetten voor zon, maan en sterren. Uw baan die gij thans
voor de oneindigheid en uw goddelijke liefde beschrijft, gaat niet regelrecht
om het goddelijke zonlicht heen, maar gaat linksaf, van de wal in de sloot.
De mens heeft nu zijn karaktertrekjes in zijn handen, en ik vroeg u voor
een tijd terug: ga nu maar eens kijken wat er verkeerd en wat er goed in u is.
En altijd weer – zei ik – is het kwaad te aanvaarden en te beleven, de roddel,
de kletspraat, de afbraak voor de mens ten opzichte van het andere leven;
maar het goede, dát is toch zo moeilijk. Ik doe u niets. En we doen ook de
mensheid niets. Maar elk ‘insectje’ staat straks voor de eerste sfeer, die zal
neerliggen in Gethsemane en tot de meditatie komen, die zal staan voor Pilatus en zich overgeven, terwijl we het goddelijke gezag in ons hebben. Wij
slaan niet terug, wij gaan regelrecht naar de Caiphas en laten ons bewust
bedriegen en beliegen, wij komen voor de koningen der aarde te staan en
lachen hen innerlijk – eigenlijk niet eens – vanbinnen, midden in hun gelaat
uit. We hebben medelijden met dit onbewuste ik. We weten dat ze straks
het van de wal in de sloot duikelen, dit modderachtige bewustzijn hebben te
aanvaarden. We weten veel meer.
We gingen van Golgotha terug even naar Caiphas en weer opstijgend en
we lieten ons aan het kruis slaan. En wat wil dat allemaal zeggen? Wat heeft
de Christus daarmee bedoeld? Indien Hij – verklaarde ik u en dat bewijzen
u de sferen van licht, dat is de eerste sfeer, dat zijn die hemelen, dat zijn
de ‘Grote Vleugelen’ – één verkeerde opmerking of gevoel reeds innerlijk
had uitgezonden naar Herodes, Caiphas, Pilatus, dan was de Christus Zijn
goddelijk Al en bewustzijn verloren. Hij had het niet meer kunnen voelen,
want Hij stemde zich af op het kwaad, op het niet willen begrijpen, op de
heerschappij voor de aarde, de mensheid. Hij nam niet deel aan die afbraak,
integendeel, Hij bleef zichzelf.
Alles nu in de ruimte en waar u kijkt – kijkt u maar naar het kleurenrijk
Gods hier – heeft harmonisch die uitdijing beleefd als vaderschap en moederschap. Dit zijn zielen van één kleur. Gij wilt als man en vrouw op aarde
liefde beleven door uzelf op te sluiten? Wilt ge nu harmonie, wilt ge werking
zijn?
U vraagt aan André: ‘Wat is werking?’
Wel, de werking is en wil zeggen: uw leven, uw geest bezielen, vergeestelijken en verstoffelijken. U wilt uzelf brengen naar Golgotha, naar Pilatus;
en telkens weer is de mens een Pilatus, een Caiphas. En dan staat u voor het
professoraat, de wijsheid van de aarde. Goed, u staat voor uw dominee, voor
uw Bijbel. En nu, nu moet ge de wijsgerige stelsels (beleven), dat wil zeggen
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de waarheid ten opzichte van het dier, de maatschappij, Moeder Natuur, uw
vader-, altijd weer uw vader-zijn, uw moeder-zijn en eerst dan, hierna, wanneer u daarvan de uitdijing (beleeft), die zo diep is als de macrokosmos ...
Ik zei immers: uw karaktertrekje is zo diep als de macrokosmos, die zult ge
licht geven. Die gedachte, dat karaktertrekje moet nu afstemming vinden
op de oneindigheid voor uw geest, het goddelijke Al in u, de afstemming op
de Albron, de Almoeder, de Alvader, het Allicht, het Alleven, de Algeest. En
hier nu betreden we de maatschappij en de mens.
Nu kan ik praten en praten en praten, u de wetten verklaren, wij krijgen
telkens weer die bewijzen, en dan zegt God niets en geen Christus en geen
meester, dan breekt ge uw innerlijke, geestelijke kostbare nek om het bewijsje
te kunnen geven voor Gethsemane, voor Pilatus, voor Caiphas, de mensheid,
uzelf.
Bent u liefde? Bent u liefde voor de mensheid? Bent u nog altijd liefde,
maar voor uzelf? Hebt gij alleen datgene lief dat door u is en werd geschapen?
Hebt u een familieliefde? Hebt u een maatschappelijke liefde? Is uw liefde
nog dierlijk? U kunt dat allemaal voor uzelf vaststellen, het is nu te beleven
en te ontleden, ge hebt immers de boeken van meester Alcar uit de Universiteit van Christus ontvangen.
Wij behoeven eigenlijk niet meer te spreken. André zegt: ‘Het is nu net zat,
want wanneer ik kijk en sta, en werk en dien en beziel, dan ... en ik trek ze
mee, en ik heb ze op mijn rug zitten, op mijn hoofd, in mijn zak, ik heb er
vijfduizend en vijf miljoen aan de toppen van mijn vingers hangen en telkens
weer zie ik er vier, zie ik er vijf, zie ik er tienduizend neerzinken en zeggen ze:
‘Ik ga rusten want het is mij te machtig.’’
Hè, wat is dat moeilijk om iets voor uzelf te kunnen verdienen. Wat is het
toch moeilijk om lief, hartelijk, welwillend en rechtvaardig te zijn. Ja. In de
maatschappij nu, kunt u bijna geen voetstap verplaatsen, of u betreedt een
modderpoel in rechtvaardigheid. Ik heb u de bewijzen gegeven. De rechtvaardigheid die stopt het leven van God in de gevangenis. De rechtvaardigheid die uw maatschappij bezit – die lezingen die krijgt u straks en dan staan
we voor uw rechterlijk gezag – die zegt: ‘Die man moet dood.’ En dan gaat
het leven van God, een goddelijkheid in dierlijke en op dierlijke afstemming,
wordt neergeknald. Men denkt niet meer aan die levens, die hebben geen
betekenis meer voor deze wereld; dat is slecht.
Maar, zei ik u, de tien geboden verbieden u om het leven te doden. De
tien geboden zeggen: dood niet, want Golgotha is liefde. Dat ligt nog altijd
ver van uw persoonlijkheid weg. Dat is iets waar ge niet mee hebt te maken,
indien u bezig bent om voor uzelf de voetstap te leggen, het fundamentje te
leggen voor de eerste sfeer. En dan zijn we dicht bij elkaar, dan spreken we
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dag in dag uit met elkaar. We hebben met elkaar te maken want die ontzagwekkende ruimte is alleen te beleven door man en vrouw.
Als een éénling in de maatschappij hebt u niets. Ook al doet ge aan kunst,
ook al hebt ge de stem van de ruimte in u, het universele timbre – dat weet u
trouwens allemaal – dan bent u nog niets, dan hebt u alleen maar een beetje
kunst. U wandelt thans ook naast de schepping, u bent niet veel meer dan
meneer pastoor en het nonnetje. U bent een kunstenaar en een kunstenares,
u vertegenwoordigt gezang, u vertegenwoordigt iets anders, u speelt eigenlijk
met het leven voor de ruimte van God ín u toneel. U bent komedie op honderd procent. Maar dagelijks het één-zijn te beleven met een vonk van God
waarmede gij hebt te maken, ja, dat is de enige mogelijkheid, dat weten wij,
dat hebben wij gezien, dat hebben wij moeten aanvaarden, de eerste sfeer is
erdoor opgetrokken. Dat kunt u alleen beleven om af te dalen in de mens en
daar in te kijken wat goed en verkeerd is.
En nu. Nu gaat ge waken over uw persoonlijkheid en nooit en te nimmer
meer een verstoffelijking de wereld inzenden, en in geen geval een geestelijke
uitstraling opbouwen die het andere leven vernietigt. U bent altijd bereid om
de heerlijkheid van uw geestelijke ik door te geven aan de mens, het kind van
God. U bent bezig om de maatschappij op te trekken, uw woord wordt wijsheid, uw woord krijgt ‘Grote Vleugelen’. U krijgt straks uw liefde terug want
ge zijt harmonisch, rechtvaardig bezig om de fundamenten te leggen voor de
‘Grote Vleugelen’ aan Gene Zijde. Dat is allemaal heel veel en dat is allemaal
zo ontzagwekkend machtig. Maar nu de kern, het eenvoudige ikje te zien en
te willen beleven, in handen te willen nemen en te zeggen: ‘Kijk, zo zie ik, zo
ziet mijn karakter, zo ziet mijn persoonlijkheid er op dit ogenblik uit. Heb ik
waarachtige menselijke liefde?’
De goddelijke liefde voor de mens, die kunt u alleen beleven – ik leg die
kernen even vast – om in harmonie te zijn met de natuur, met de dierenwereld, met vooral de mens. Hebt ge waarlijk de baring en de schepping op
geestelijke menselijke kracht beleefd?
Ik heb u verleden verklaard dat ge de goddelijke eigenschappen bezit, want
nu gij nog steeds kunt baren en kunt scheppen is dát de vertegenwoordiging
voor de Almoeder. Want daardoor heeft het universum verdichting, een gestalte gekregen, de persoonlijkheid ging spreken; en dát teruggevoerd en weer
opgebouwd, in handen genomen en vergeestelijkt, dát werd voor de eerste
mens die zijn kringloop der aarde had volbracht, de eerste sfeer aan Gene
Zijde.
‘Wat’, vraag ik mij op dit ogenblik af en dat zegt André, ‘wat hebt gij u
in die maanden, in die jaren, in die zeven-, in die zeshonderd lezingen, met
die mooie, die machtige boeken van de meesters voor uzelf eigen kunnen
329

maken?’ Hebt gij nu begrepen dat een hard woord, een verkeerd begrijpen de
bezieling ontneemt van uw geestelijke ik, dat één karaktertrekje, een gevoel
dat plotseling in u komt, regelrecht indruist – ten opzichte van Christus,
want dat is ons goddelijke voorbeeld – (tegen) de eerste sfeer, het één-zijn met
uw man, uw moeder, uw liefde? Door de wet nu, de handeling nu, het spreken, het aanvaarden van de mens te beleven en te ondergaan, die gedachte,
dat één-zijn, die handdruk, dat kijken geestelijke rechtvaardigheid te geven,
harmonie, zodat de mens zich gedragen voelt door uw denken en voelen, dát
wordt en dat is het bezit achter de kist. Dat is uw gewaad aan Gene Zijde,
dat is het licht in uw ogen, dat is uw uiteindelijk bewustzijn voor die wereld
en deze ruimte. Dan bent u een meester in de geest, want miljoenen mensen
daar zult ge kunnen opvangen en kunnen zeggen: zo had gij het moeten
doen en dit is de waarheid. Want die waarheid die zie ik daar en voel ik in
mijzelf terug.
Ik ga nu niet op deze morgen op de maatschappelijke stelsels in, dat worden de volgende lezingen en dan zullen wij uw maatschappij bewust kraken.
Er blijft van uw maatschappij niets meer over. Een mens, die een taak nu
in handen heeft in uw maatschappij en maar enigszins de disharmonie, de
onrechtvaardigheid heeft te dienen, die werkt voor de duisternis. We zullen
het maatschappelijke bezit, klaar en rein en naakt als een gestalte voor ons
neerplaatsen. U zult aanstonds en straks te aanvaarden hebben dat ge die
maatschappij en al dat bezit hier, dat koning- en keizerschap niet meer wilt
omdat ge bewust weet dat het u telkens weer naar de duisternis voert.
We zullen geestelijk, kosmisch bewust elke cent, al uw bezit ontleden. Wilt
ge verzekerd zijn voor achter de kist, het leven na de dood? Wilt ge verzekerd
zijn voor de eerste sfeer, dat er geen ballast meer aan u hangt, maar naakt en
zuiver het levenslicht van de ruimte, de Christus in het gelaat kunt kijken en
dan kunt zeggen: ‘Ja, ik heb mijn stoffelijk denken en voelen overwonnen, ik
ben vrij van al die disharmonie daar, die leugen en dat bedrog, ik ben vrij van
onrechtvaardigheid, ik ga harmonisch voelen en denken, in mij ontwaakt de
goddelijke liefde’?
Eén daad nu, verkeerd, één verkeerd begrijpen, praten over iets dat disharmonie is en waarachtig aan uw leven werd geschonken. Praat er nog maar
overheen, aanvaard het maar en u bent het, u bent het. Waarom wil de eerste
sfeer van kletspraat, van roddel, van duister denken en voelen niets meer
weten? Waarom stond de Christus voor de kleine Pilatus, voor Caiphas en
de wereld en zei ... niets?
De mensheid had nu te beslissen. De mens wast handen in onschuld.
Wilt gij de eerste sfeer verdienen in het schaduwbeeld, door de gestalte van
een ander? Wilt gij u vastklampen aan het gewaad van een meester? Ge zult
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die voetstappen zelf moeten verdienen en dan krijgt u het beeld – waarmee
ik zo-even ben begonnen – van Jeus van moeder Crisje te zien. Als u weet
hoe hij zijn leven heeft opgebouwd voor meester Alcar en ontzagwekkend
alles heeft begrepen en aanvaard. Voor hem is er geen onwaarheid; ook al liet
meester Alcar zich zien – dat hebt u gelezen in ‘Een Blik in het Hiernamaals’
– als een demon, Jeus, als André, bleef geestelijk denken en voelen. Hij zegt:
‘Ik zal me wel in acht nemen om u het beeld te laten zien van de aarde, dat
rottend slecht is, voor mij is dat een goddelijke heiligheid en een kind van
Zijn leven, God Zelf op dierlijke afstemming, ik ga er zo tussendoor en ik
blijf mezelf.’
Hoe dit kind van moeder Crisje aan zijn leven heeft gebouwd, hoe hij
door de stad gaat ... Als u aanstonds deel III krijgt dan zult ge dit leven
meer waarderen en dan zult ge zeggen en de ruimte inslingeren, u zult het
de maatschappij geven: ‘Ja, hier spreekt thans de Universiteit van Christus’,
want het gevoelsleven gaat verder, is verruiming van geest, is waarlijk rechtvaardig, harmonisch, liefdevol. Door deze twee delen hebt ge eigenlijk maar
een kleinigheidje gekregen, eerst het derde deel geeft u Golgotha te zien.
Maar wanneer we teruggaan in het leven van André, dan ziet u het overwinnen van de hellen, het overwinnen van de duisternis. Als Jeus, op aarde,
wanneer hij terugkomt uit de sferen, uit de duisternis en uit het licht, en er
zou één verkeerde gedachte in hem zijn, dan hadden die miljoenen demonen
kracht op hem om hem te kraken en te mismaken. Maar Jeus zei: ‘Kom eens
in mijn omgeving, ik ben André.’ Altijd weer moet hij waken over zijn persoonlijkheid. En het kan, want het is nu bezit, het gaat vanzelf.
Wanneer u eenmaal de bezieling hebt gegeven aan die en die karaktereigenschappen dan bent u toch harmonisch voor de ruimte, dan straalt uw
persoonlijkheid toch het goddelijk levenslicht uit, dan krijgt uw gevoel, uw
karaktertrekje fundament. En dan zegt de andere mens tot u: ‘Met deze
mens is te spreken, deze mens is te aanvaarden, deze mens is liefdevol.’
Altijd weer stond de Jeus van moeder Crisje voor de machtige, goddelijke,
macrokosmische wetten. Ook al is het maar een kleinigheid, een stuk brood
te schenken aan een bedelaar, hij gaat analyseren en zegt: ‘Kijk, wanneer doe
ik goed, wanneer ben ik verkeerd?’
Maar eerst het werkelijke aanvaarden. Eerst fundamenteel opbouwen dat
ge gereed zijt om altijd weer elk woord van deze maatschappij – want het
is des duivels – op te kunnen vangen in liefde, uw rust te bewaren en niet
die onbewuste persoonlijkheid te laten spreken. Eén woord, één verkeerde
gedachte, opgebouwd in u, die aantrekking krijgt met de onbewuste maatschappij, de mensheid, en u weet al niet meer wat u zegt, u vliegt uit uzelf, u
breekt thans af wat gij zelf in tien en twintig en dertig jaren hebt opgebouwd.
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De één zegt: ‘Ik moet dat leven niet meer, ik wil met dat leven niet te maken hebben. Ze hebben mij geslagen, ze hebben mij gekraakt.’ En wat dan
nog, indien men u de waarheid vertelt en gij het licht niet wilt zien? Christus
stond en staat altijd voor de mensheid, voor de mens, voor de moeder, voor
de vader, voor het kind.
‘Christus, ik ben geslagen. Meester, ze hebben me uitgejouwd.’
‘Zo’, zegt de Messias tegen Petrus, ‘hoe hebt ge die mensen aangekeken?’
‘Ja, ik was wel iets. Ik dacht: wat gaat u dat aan dat wij wandelen.’
‘En toen hebt gij, Petrus, gezegd: ‘Kijk naar uzelf, bemoei je niet met ons.’
Maar wanneer Ik het levenslicht wil zijn, Petrus, dan moet Ik uitstralend de
mens kunnen beïnvloeden. Ik moet de mens willen benaderen. Waarom wilt
ge uzelf wegcijferen uit Mijn licht?’
Nu staat de mens voor Pilatus. Daarna staat ge voor Caiphas en hebt ge
te bewijzen of gij reeds deel uitmaakt van dat uitstralende licht, of ge deel
uitmaakt voor de levenswijsheid, of ge in staat zijt naast Socrates te staan en
zegt: ‘Deze beker, Socrates, die is voor mij.’ Kom nu eens aan een menselijk
persoonlijkheidje?
Geestelijke schatten hebben wij u door Jeus van moeder Crisje kunnen
geven, omdat Jeus die narigheden, die kleine gedoetjes in zichzelf heeft overwonnen. We kunnen nog verder en hoger stijgen, maar dan begrijpt u het
niet meer. We gaan eigenlijk eerst beginnen. Jeus zegt: ‘Búíg u dan toch
wanneer de mens naast u, wanneer het leven naast u gelijk heeft, u kunt nu
weer verder.’ Hák dat verkeerde ik toch in elkaar, trap het als een giftige slang
in elkaar, ontneem het de gevaarlijke kop, want dat vreet uw levenskrachten
stuk, dat bijt aan uw levende hart, dat zit als een lintworm in uw geest te
knagen, dat is kanker, dat is geestelijke kanker, tbc, dat is cholera en pest.
Want het menselijke ikje heeft thans afstemming op duisternis en onbewustzijn, en dat is uw maatschappij, dat zijn miljoenen mensen. Maar van u, gij
die bezig zijt om uzelf te verruimen, wordt dat niet meer verwacht.
Maar u weet het, luisteren: ‘Wat is dat mooi en wat hebben wij weer een
mooie morgen gehad ...’ En gij kijkt niet naar maan, zon en sterren, dat is altijd mooi en machtig, dat blijft licht uitstralen, dat is eeuwigdurende werking
voor het goede, voor u, opdat gij het Al zult betreden. En nu hebt u maar
naar de ruimte te kijken. Nu moet u maar zien naar Moeder Natuur. Maak
u nu maar eens één met een beetje grond, een beetje bodem, dan nog in het
geel, in het goud, in het rood, in het kleurenrijk van God. Bekijk nu eens de
menselijke maatschappelijke wereld, ga in dat moeder-, in dat vaderschap,
ga in een ziekenhuis, ga in al de ellende van de wereld, ga in ziekten, in de
kanker en in de tbc, en indien gij dan een gezond lichaam bezit met zuivere,
reeds menselijke gedachten, val dan neer in Gethsemane en zeg tot uzelf:
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‘Ruimte, ruimte, mijn God, mijn God ín mij, en dáár, hoe kan ik U danken
want ik ben wandelende, denkende, voelende, ik ben niet ziek, integendeel,
ik voel mij stralend gelukkig.’ En dat nu uit te dragen en dat aan uw vrouw,
uw man te geven, dat is de zekerheid voor het leven achter de kist, dat zijn
uw geestelijke, ruimtelijke sandaaltjes, dat is uw gewaad, dat is het licht in
uw ogen, dat is de moeder-, de vaderlijke kus, dat is het één-zijn tussen zuster
en broeder.
Vanzelfsprekend weten wij, en dat leest u weer in de boeken, dat ge met
karmische wetten hebt te maken, dat wil zeggen, u hebt het niet zo goed; de
één wil, en de ander breekt af. Een ander zegt: ‘Daar zit dat dier weer te lezen
in de boeken.’ Die worden zomaar uit uw handen geslagen; niet stoffelijk
maar innerlijk. Ziet u, u hebt te maken met onbewustzijn en dat knaagt, dat
vreet, dat is ontzagwekkend verschrikkelijk. Wij weten en dat weet de Messias, dat weten de groten van geest aan Gene Zijde, dat ge beter duizend jaren
en nachten in een gevangenis kunt neerzitten alleen in duisternis dan hebt ge
het nog beter, dan altijd weer dat getiranniseer, dat afbreken, dat vernietigen.
Het slaat uw hart kapot, het vreet uw levensbloed weg, uw hersens spatten
bijna van smart uiteen, ge kunt er niet meer tegenop, het is knagend, venijnig, des duivels. Ja, en u praat maar, en u gaat er maar op in en zegt maar:
‘Mijn God ...’, mens, maar ge staat aan Gene Zijde, ge leeft achter de kist
en u bent daar precies als hier: knagend, afbrekend, knorrend, snauwend, u
liegt en dieft. U aanvaardt de vriendschap van de duisternis? U hebt lief dat
canaille, daar? Want dat is een menselijke canaille, dat is demonisch en des
duivels. Maar het woord van Christus, Gethsemane, Golgotha, daarheen
gaat ge liever niet want ge dient altijd nog weer uzelf. Ja ...
Mens, mens, mens, mens, wanneer u dit neerlegt en wanneer ge de sferen
betreedt, weet dan toch wat ge doet. Ik zei u eens, wij zijn dankbaar voor alles wat u aan de meesters geeft. Wij zenden het tot Golgotha, wij leggen het
aan de voeten van Christus, wij gaan voor u naar Gethsemane om te zeggen:
‘Onze-Lieve-Heer, ziet u toch dat die mensen dankbaar zijn.’
Maar dan komt er tot ons en zegt de Christus: ‘Elke karaktertrek die zegenend, harmonisch rechtvaardig wordt, is de orchidee van Mijn leven, van
Mijn hart, van Mijn bezieling, van Mijn zekerheid, Mijn licht.’
Als dít erbij is en het andere innerlijke goede, wanneer de moeder zweeft
door haar huisje, ze heeft alles in harmonie, ze heeft plichtsbetrachting, ze
zwaait er niet doorheen, dan komt zij eerst in harmonie met de maatschappij,
uw huis. Maak aldus van uw huis, uw woning, uw man-zijn, uw moederschap een Gethsemane en plaats u altijd weer voor Pilatus tezamen. Ga niet
alléén, maar ga tezamen. En wilt ge niet? Wilt ge Gethsemane niet betreden?
Wat wil nu Gethsemane zeggen en betekenen? Gethsemane wil zeggen: te
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denken ten opzichte van de goddelijke liefde – eerst dan zult gij uw karaktertrekjes dát denken en voelen ... –, het gereedmaken voor elk woord, het
gereedmaken voor de volgende stap, het nieuwe leven, voor vader-, moederschap, zuster-zijn en broeder-zijn, uw taak in de maatschappij, uw kunst, uw
kunst, uw levenswijsheid, voor uw kinderen. Ge staat nu bewust, als Gerhard
dat uit ‘Zij die terugkeerden’ heeft moeten aanvaarden, als ik, toen ik uit de
grond kroop en mij vrij had geworsteld van dat wormeninstinct dat mijn
vlees had opgegeten, toen ik in die wereld liep en toch mens was en leefde. Ja,
dan eerst zakt de mens in elkaar en zegt: ‘Mijn God, mijn God, ik ben deel
van U, ik leef.’ Dan komt de dankbaarheid in u, dan zoudt ge willen dat ge
de hele wereld kon overtuigen, dat ge de mensheid in uw armen zoudt kunnen nemen. Maar wanneer er één karaktertrekje in u weigert om uw liefde te
aanvaarden waar u elke dag mee te maken hebt, uw zuster- en broederliefde,
uw vader- en moeder-zijn, wanneer wilt ge dan aan de mensheid beginnen,
wanneer ge reeds voor dat akelige kleine ikje de wal hebt te verliezen voor de
sloot? Wanneer ge moet bezwijken voor dát en ligt voor het kleinste insect
op aarde ... Want een insect zegt in ‘Jeus van moeder Crisje deel II’: ‘Dat kan
mij ook gebeuren.’ Ziet u? ‘Want ik ben licht en leven, ik dien en ik wil met
dat grote geluk daar, dat is dan de mens, niets te maken hebben want die
begrijpen ons toch niet. Die mensen aanvaarden ons niet. Maar wij zijn bezig
om die levens op te trekken tot ons ikje, nietwaar, we maken deel uit van het
uitspansel, wij zijn het.’
Dit tezamen voert u vanuit Gethsemane naar Pilatus, Caiphas, Golgotha,
God, Christus, het Al, het licht, het leven, de geest. Dit moet u dan maar
even kunnen verwerken. Omdat gij dat alles kunt verdienen door het goede.
Elke gedachte nu afstemming vindend op de goddelijke liefde, is de zekerheid achter de kist, is aanstonds de meester naast u die kan zeggen: ‘Kom,
we gaan terug naar de aarde. Ik zal u uw sterven laten zien. Ik zal u de reïncarnaties laten zien, tien-, twintig-, zestigduizend, indien ge dat alles kunt
verwerken. Ik zal u laten zien waar ons leven is begonnen.’
En dan ziet u harmonie. Ik gaf u de beelden door de kosmische wetten.
Dan ziet u welwillendheid, rechtvaardigheid, dan komt u tot één-zijn, dat is
dan de bezieling, dan kijkt ge in het menselijke oog en dan stralen daaruit
de geestelijke lichtjes. Zolang nog er in de mens verkeerde gedachten zijn,
die met de maatschappij hebben te maken, trapt ge uzelf uit dat gewaad. Ge
jaagt uzelf uit de Universiteit van Christus. Achter de kist stormen diezelfde
eigenschappen als menselijke demonen op u af. Ik maak u niet angstig, maar
zó is het. U hebt uzelf tot die vergeestelijking te brengen.
Daarom, indien Socrates de mogelijkheid had gekregen om alles van zijn
ruimte te verstoffelijken dan was de mensheid al duizenden jaren verder ge334

weest en was hier het Koninkrijk Gods op aarde te zien. Maar wat doet men?
Men breekt het hoger denken en voelen af. En dat is weer precies hetzelfde
indien gij voor uzelf de onwaarheid liefhebt, indien ge de disharmonie liefhebt. Ook al zegt er iets in u: ‘Ja, ja, ja, ja, ze hebben gelijk’, maar u kunt
het niet, dan is dat de mist achter en voor de eerste sfeer, want u bent nu
niet stralend, u hebt geen licht, uw ene karaktertrekje stemt u af op de sfeer
waar Gerhard en waar miljoenen, biljoenen mensen in komen wanneer zij
dit leven verlaten. U hebt u voor de geestelijke waarheid te buigen en ge zult
dat woord moeten verstoffelijken. Maar – nietwaar? – als men maar even
de mens aanraakt, wanneer men maar even zegt: ‘Waarom doet u dat?’ dan
trekt de mens zich terug, er is iets om zichzelf te beschermen en dan sluit de
mens zich voor de goddelijke harmonie, voor het uitdijen als werking – nu is
er geen werking meer – af. Men gaat weer van de wal in de sloot, men verzekert zich van duister denken en voelen. En nu is de mens zeker? Ja, hier op
aarde, in deze maatschappij bent u nu zeker, want u hebt nog stoffelijk licht,
maar achter de kist ziet u geen bloem, ziet u geen natuur, u hebt niemand.
Ja, u hebt daar de afbraak, u hebt daar mensen genoeg naast u, maar die
zuigen u leeg. Dat is hetzelfde soort, dat is dezelfde afstemming waarmee
gij nu te maken hebt. Dat slaat, dat trapt, dat vernietigt u in slechts enkele
seconden, en dat is en dat kan zeggen: ‘Jij behoort mij toe.’ En dan hebt ge
dat maar te aanvaarden want uw innerlijke leven stond ervoor open. Ja ... En
hoe eenvoudig is het toch niet.
Ge doet (er in) uw maatschappij goed aan om de maatschappij als persoonlijkheid te leren kennen. Wanneer u het kwaad op de wereld ziet, wanneer u
het kwaad van de buren ziet, van uw man en uw vrouw, het verkeerde, het
niet willen buigen, dan zet ge u nog scherper op uw eigen fundament en dan
bent u niet te kraken, noch te mismaken. Ja, dat duurt wel voor dit leven.
Maar dit leven is geen eindigheid, u gaat straks naar uw eigen sfeer. En dan
kan de ander zeggen: ‘Wat kan mij dat schelen’, nietwaar? ‘Wat heb ik ermee
te maken of ik u achter ‘de kist’ zie en of ik u achter de kist zal ontmoeten.
Ik zal toch ook wel een wereld hebben.’
Ja, de uwe, die van u, die afbrekende, die mismakende, die niet-willende.
Daar is geen werking, geen bezieling. Gij stemt u af op de boeken ‘Een blik
in het hiernamaals’, maar allemaal onder de eerste sfeer, het licht is er niet.
Het licht moet nog ontwaken. Ge zijt disharmonisch, van harmonie is er
geen sprake.
Hoe kan de mens zich de goddelijke liefde nu eigen maken? Wat wil zeggen: de goddelijke liefde voor de mens? Die lééft in de mens, maar die is
niet van buitenaf, buiten u om te ontvangen, die moet u door uw denken en
voelen bewustzijn, bewustwording schenken. Nu ligt uw woordenboek naast
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u. Heb ik het u niet gezegd? Het wordt gevaarlijk. De mens zegt: ‘Hoe hoger
gij nu komt des te moeilijker en gevaarlijker wordt het.’
Is het zó moeilijk om goed te zijn, om lief te zijn tegen uw man, tegen uw
vrouw? Is het zó moeilijk om uw vrienden niet te bedriegen? Is het zo moeilijk om van een ander zijn bezit af te blijven? Omdat ge zelf wellicht te lui zijt
om uw persoonlijkheid gestalte te geven? Want voor u als man, scheppers,
ligt het koninkrijk open. Ge kunt minister worden indien u maar wilt. Maar
dat wilt u niet. Waarom klaagt ge dan dat ge maar veertig en vijftig gulden
verdient? Waarom doet ge uw werk dan niet goed? Want wanneer ge in harmonie zijt en reine werking aan uw taak geeft, dan wordt ge een meester.
Dan zegt de mens: ‘Kijk, déze persoonlijkheid is te gebruiken.’
We behoeven het niet in de kosmologie te zoeken. Ik zal u vertellen wat ge
kunt verdienen. We zullen u bewijzen wanneer ge u een stoffelijke eenheid
eigen kunt maken juist door het broodje dat ge bakt. Want, waarom deed ge
water bij de melk? Het is een vloek voor uzelf. Dit is het werkelijke belazeren
– uit ‘Jeus II’ – van Christus, van Onze-Lieve-Heer. En Onze-Lieve-Heer
staat naast u en vraagt: ‘Geef mij één ons brood van uw persoonlijkheid’,
en dan zit er water in de melk. Maar Onze-Lieve-Heer laat zich niet bedriegen, de wetten van de ruimte ook niet. De mens geeft de andere mens een
sandaaltje voor vijfenveertig gulden en na twee dagen liggen die dingen uit
elkaar want het was bordpapier.
Hoeveel karaktertrekken zijn er nog die een stijfselachtig bewustzijn bezitten, in u? Wilt ge de ruimte, wilt ge Christus, wilt ge Golgotha wijsmaken
dat uw karaktereigenschappen de snaren vertegenwoordigen van uw geestelijke levensharp? En elk karaktertrekje is nu een snaar van uw levensharp.
Wanneer gaat ge beginnen? Wanneer gaat de mensheid beginnen om voor
zichzelf een goddelijke levensharp op te trekken? Of blijft ge tokkelen en zagen en zingen door het menselijke gevoelsleven en verstand? Dat blijft aards,
dat blijft maatschappelijk bezit en bewustzijn. Innerlijk moet het gevoelsleven gaan spreken voor gans uw maatschappij. Uiteindelijk staat de mens voor
het dienen, het willen dienen voor de rust, voor de vrede, voor de welvaart.
Gij dénkt er niet eens aan. Ik heb het tegen de gevoelige mens, de mens die
zichzelf wil verzekeren voor het oude Egypte, de mens die de Grote Vleugelen wil bezitten. Ik heb het tot de mens die aanvaardt dat er reïncarnatie is
en dat ge terug moet naar de aarde indien ge een mens het leven ontneemt.
Maar dat alles gaf gestalte aan uw innerlijke, geestelijke harp. En nu kan de
astroloog zijn krachten trekken uit het universum, nu kunnen planeten en
sterren tot uw gevoelsleven spreken want ge zijt één met dat leven, die macrokosmos, u bent erdoor geboren. Thans wordt het levenswijsheid, want ge zijt
buigend, ge zijt liefdevol, ge zijt harmonisch, gij kunt ál dit in de maatschap336

pij aanvaarden en terugvoeren naar de eerste sfeer. Maar nu is er niets meer
in u dat stoort. Gij zegt: ‘Mijn kind, ga over de wereld, en al komt ge over
twintig jaar terug, ik weet dat gij voor me dient.’
Ge denkt zeker dat ge achter de kist in de eerste sfeer met uw tweelingziel
zult rondwandelen en dat die altijd maar bij u is. Dan staat ge opnieuw stil.
Zij is bezig in de duistere hellen en gij zit op Venus, Jupiter, Saturnus, want
verschil in afstand is er niet meer. Ge zijt in al de vonken van God volkomen één. Maar gij zijt hier alleen en zij is daar, maar ge spreekt, ge bezit een
gevoelsleven dat universeel één is, gij hebt de goddelijke eenheid onder uw
hart. En dat teruggebracht tot de aarde, dat teruggevoerd tot uw vader- en
moeder-zijn, dat teruggevoerd tot de scheppende bezieling.
En dan moet u de man eens bekijken hier op aarde. Praatjes, kletspraat,
roddel. Hij kan dit en hij kan dat. ‘En ik neem de plaats in straks van OnzeLieve-Heer. Ik zal me laten kruisigen, ik zal wonderen doen want ik voel dat
ik word bezield.’ En als er een mug komt, een Oostindische mug met een
klein beetje maatschappelijke, westerse malaria dan ligt die grote persoonlijkheid in een ziekenhuis en kan men dat leven kisten.
Het slangeninstinct moet u kunnen bijten, want dat is de mensheid. Satans en demonen – weet u dat nóg niet, man, moeders en vaders – die hebben geen betekenis indien u waarachtig harmonie bent. Dat leven is niet
te vernietigen, dat leven is open en bewust, dat leven dient voor zichzelf
omdat wij als kosmische levens, als goddelijke persoonlijkheden, omdat wij
die reinheid, dat universele ik bezitten, laten uitdijen door zijn Almoederlijke
werking. We gaan de mens optrekken naar het goede, naar de harmonie,
naar de rechtvaardigheid. Wij aan Gene Zijde, aanvaard het, en dat zeggen
de sterren en de planeten en dat zegt Christus zullen eerst onze geestelijke
kus verdíénen.
Wel, als een kind van Jozef en Jeus al deze kussen deze zomer, dit jaar moet
beleven die hij voor dat leven verdient ... Wanneer Crisje nu Jeus in de ogen
kijkt, dan krijgt de dankbaarheid, aanvaarding ... want wij zullen toch niet
meer aanvaarden dat u ons door deze schoonheid, dat u Jeus zult willen bedriegen en dat u Jeus voor de gek wilt houden met de kinderen van Moeder
Natuur; ze komen uit uw hart, ze spreken. En dat ziet de Lange Hendrik,
dat ziet Crisje. Ze gaan naar Golgotha door ons allen, ze gaan eerst naar de
meester, meester Alcar, en hij zendt ze weer door naar zijn meesters. Ze gaan
tot fundament naar fundament, van tempel tot tempel en uiteindelijk zijn
we allen één. Socrates is erbij, Rudolf Steiner, Boeddha, Pythagoras – geen
Mohammed want die is nog steeds onbewust en blind – alleen de mens die
waarachtig Gethsemane heeft overwonnen en heeft willen aanvaarden, de
mens die kan buigen, de mens die dient, die werkt, die zegt: ‘Ik wil goed
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worden’? Neen: ‘Ik wil goed zíjn, ik ben liefde.’ En dan aanvaardt Christus
op Golgotha deze orchideeën, ze komen uit uw hart, maar wij hebben ze
verdiend.
Doe als Jeus het heeft gekund. Van de stadse wil ik nog niet eens spreken
want die kunt gij al niet meer begrijpen, en laat staan André-Dectar. Het is
nu Jozef die de massa moet opvangen. André zegt: ‘Ik heb mijn taak vervuld,
nu moet jij maar eens kijken wat je kunt voor je kosmologie, voor je kosmische bewustzijn.’ En nu zijn Jozef en Jeus trots dat ze de dingen van moeder
Crisje en de Lange, hun levensjeugd en dat ze de hellen en de hemelen tezamen kunnen voegen als een orchidee. Jeus en Jozef kunnen zeggen: ‘Kom
maar op, mensheid, dan zullen we u de goddelijke oneindigheid laten voelen,
laten beleven, en dan zult ge uiteindelijk weten waarin dan die goddelijke
liefde leeft.’
Jeus van moeder Crisje is een profeet, van een soort die er nog niet is en
dat zal de mensheid u bewijzen. Dat zegt de eerste sfeer, zíj zeggen het u. Dat
zegt elkéén die het levenslicht van de ruimte bezit. En André-Dectar dat is
een kosmisch meester, indien u dat nu weten wilt, maar ook weer een kind
met kleinmoederlijk gevoel omdat de maatschappij kleinmoederlijk ís. En
waarom? Omdat de theologie, de universiteiten, de psychologen, de astronomen nog aan hun eerste geestelijke fundamentje voor de Universiteit van
Christus moeten beginnen. Met ander woorden: we staan machteloos. Maar
we gaan verder.
Want ook de Christus stond machteloos, maar Hij wist: eens heb Ik de
hele mensheid in Mijn handen. En dat zijn nu al volkeren geworden. De volkeren der aarde krijgen gevoelsleven. De volkeren der aarde komen tot eenheid, ook al gaat het nog door ruw, hard, vreselijk geweld. Maar men bouwt
fundamenten voor het Koninkrijk Gods. Dat zegt u het boek ‘De Volkeren
der Aarde’, maar dat zeggen de lezingen, dat zegt een bloem, dat zegt een vogel, dat zegt uw eten en uw drinken. U behoeft niet te bidden voor uw brood
want gij hebt het verdiend. Maar o wee, indien gij dat brood en uw drinken
hebt gestolen. O wee, wanneer er water bij uw melk is en het voor waarheid,
rein voedsel verkoopt; dan verkoopt ge en bedieft ge uw eigen godheid.
Ik heb u gezegd: sla de mens midden in het gezicht en ge slaat u uit de
eerste sfeer. Mokt en ge mokt uzelf uit de eerste sfeer, want wij mokken niet
meer. We zijn blij, we zijn opgewekt. Er is niets meer dat ons stoort. We hebben geen nare eigenschappen meer. We zijn dragend, we vliegen, we hebben
de Grote Vleugelen voor elke karaktertrek, en dat zijn er duizenden. Sta open
voor het goede, sta open voor bezieling, ga in die afstemming over. Word leven, word werkelijk levend, word bezieling. Wórd bezieling. U behoeft er nu
niet meer om te vragen. Maar wanneer ge het goede houdt, wanneer ge altijd
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harmonisch zijt dan staat de bezieling tussen deze twee eigenschappen in en
gaat over tot uw persoonlijkheid. Ga eens na of ge waarlijk een moeder zijt in
alles; maar voor uzelf, niet voor uw buurmensen noch voor de maatschappij.
Daal in uzelf onder uw hart af want daarin leeft de goddelijke afstemming,
daarin bent u één met de ruimte. Met de Bijbel kunt ge het zijn, met de
universiteiten voor de aarde, met kunsten en wetenschappen, maar snijd uw
brood in de morgen liefdevol. Sla uw ogen open wanneer ge ontwaakt en kijk
lieflijk met uw volle open-zijn in de geest terug tot uw goddelijke afstemming
en neem dat zonlicht in u op, verdeel het op de dag, strooi het uit. Laat altijd
en eeuwigdurend het lichtje in uw ogen zijn. Begin nú ... uiteindelijk is er
nog niets verloren.
Jeus heeft vanaf het ogenblik dat meester Alcar aan zijn leven begon,
meester Alcar zijn leven ging bespelen, heeft hij zich halsstarrig met de volle
kracht ... Ja, toen de meester op hem inwerkte op 29 jaar en zei: ‘Nu gaan
we beginnen,’ vanaf dat ogenblik viel de speelsheid van hem weg, kwam de
ernst naar hem, ging hij genezen, sprak hij met de mensen en heeft ze niet
meer willen belazeren.
Elke verkeerde gedachte – zag Jeus, zag Jozef, André en later met hen
Dectar – elke verkeerde gedachte trekt me terug naar die miljoenen daar,
die in het schemerland die de afbraak voor de maatschappij liefhebben. Kijk
eens: waar sta ik, waar leef ik? En kom nu maar eens ... Wanneer ik goed
blijf, wanneer ik harmonisch blijf, wanneer ik liefde in me heb, wanneer ik
God kan leren kennen en Hem dan naar uw levens zend, kan er met mij
niets gebeuren. Dan zal ik schrijven, dan zullen we schilderen, dan zullen we
de mensen lichamelijk, de mensen geestelijk genezen door het woord, door
het mooie, machtige, ruimtelijke gevoelsleven en kan meester Alcar altijd
verdergaan, ruimer en dieper. En zo betrad Jeus, Jozef met André-Dectar
het Albewustzijn, de mens die thans universele stelsels vertegenwoordigt als
ziel, geest, vader- en moederschap, nacht en licht, als werking, als elementale
wetten. De mens vanuit het goddelijke Al, kan de mens van Moeder Aarde
bezielen want thans spreekt uw eigen familiegevoel tot uw leven, want het
zijn uw voorvaderen die thans het Al hebben bereikt.
Maanden en maanden gingen er voorbij, telkens weer is Jeus, André gereed om zich te geven. En dan zegt hij tot zijn broeders: ‘Ik doe dat niet, ik
ga mij instellen op meester Zelanus, ik ga me gereedmaken voor de laatste en
de andere lezingen. Ik wil gereed zijn, en dan komen wij met ruimtelijke wil,
met ruimtelijke bezieling tot uw levens om u vol te pompen, om u te slaan
met goddelijke liefde.’
En dan zegt de ander na al die jaren, na al die liefde en rechtvaardigheid,
zegt de maatschappij, zegt de mens daar: ‘Dat neem ik niet. Gij zijt des dui339

vels want het woord in de Bijbel is God.’
Dan gaat Jeus door en zegt: ‘Over duizend jaar zien we elkaar wel. Over
duizend jaar komt ge tot mij en dan zegt ge: “Mijn God, mijn God, hoe was
ik zo onverstandig?” En dan zegt de levenswet voor de ruimte: “Het geeft
niet, mijn kind, gij wist niet beter.” En dan zegt Christus: “Vader, Vader,
vergeef het hun gerust, want ze weten niet wat ze doen.”’
Maar nu toegepast voor de Universiteit van Zijn leven heet het: weiger
toch langer het onbewuste te aanvaarden. Word uiteindelijk liefde. Maak
van uw één-zijn als man en vrouw universele eenheid. U dacht zeker dat
we uw onbewust voelen en denken zouden opnemen en zouden liefkozen?
Vandaag is het – dat zien de meesters, dat ziet het universum, dat ziet zon en
maan, dat ziet Christus, dat weet uw goddelijke afstemming – vandaag is het
machtig en morgen gaan wij, gaat de wijsheid, gaat God, gaat Christus, gaan
de boeken over de straat.
Wij aan Gene Zijde zeggen: laat mij uw vrienden zien en wij kennen uw
sfeer. Maak uw huis open voor de Messias en Hij ziet uw vuil; vanbinnen
bent u het óók. Wanneer ge spreekt over roddel en kletspraat dat over uw
hoofd gaat, dan is er nog iets in u dat ervoor openstaat. En dan is dat niet in
de eerste sfeer, want de eerste sfeer leert immers, de mens uit de eerste sfeer
die waarlijk liefheeft die weet immers: ik leef in narigheid en afbraak, ik ben
bezig om het geestelijke licht van de ruimte te vertolken. In mij leeft het goddelijke woord, de geestelijke opbouw. Wat kan mij nu een duivel, een satan,
een maatschappij, een mensheid schelen die niets anders wil dan het goud
van het universum te willen verknoeien door moord en schietpartijen. Wat
kan het ons schelen, wat kan het André schelen indien ge zijn leven kraakt
en bezoedelt; u bezoedelt mij niet en hem niet en de ruimte niet want wij
zijn niet aan te tasten. Nooit en te nimmer zult ge over onze lippen horen:
‘Dat neem ik niet.’ Want dan, wanneer wij tot de meesters zouden zeggen:
‘Dat neem ik niet’, staan wij stil en sluit zich voor ons leven de macrokosmos,
God. De liefde van God kan ons nu niet bereiken, we hebben geen bezieling,
wij zijn niet open, we hebben geen eenheid, we zonderen ons uit Gethsemane
weg, we trappen ons uit de eerste sfeer. Het geestelijke gewaad dat gestalte
kreeg, het zijdeachtig bewustzijn van dit mooie kleed verwaast, en zit nu de
geestelijke mot in. De sandaaltjes worden loodzwaar. De mens komt niet
meer vooruit, de mens staat als een loden soldaat naakt in de menselijke
maatschappij. En iedereen weet nu dat ge geen liefde bezit.
De goddelijke levenswetten – aanvaardt het, mijn zusters en broeders – die
brengen u naar een betere toestand indien ge die narigheid wilt overwinnen.
Verlangt ge naar liefde, als een meisje? Blijf het licht en de liefde maar uitstralen en laat er nooit een verkeerd woord over uw lippen komen. Dan zegt
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de kosmos: zij is voor veel beter goed. Zij zal het mijne ontvangen. Een klein
insectje zegt immers – door Jeus II – : ‘Ik zie u.’
Dat tweede huwelijk van moeder Crisje dat gaat naar het universum, daarover spreken de rechters, daarover spreekt Christus in het Al. Wanneer dat
niet goed wordt begrepen, dan kan het mij gebeuren dat ze mij mijn levenslicht, mijn klein licht vonkje ontnemen, en trappen ze mij een sloot in.
De liefde voor een mens is alleen te ontvangen en te beleven door de
persoonlijkheid. En wanneer die persoonlijkheid welwillend, harmonisch,
rechtvaardig is en altijd draagt en elke karaktertrek tegenover uw man, uw
vrouw een bloem wordt vanuit het Koninkrijk Gods, als een lichtende gestalte ontstaan, dan is dat tevens het fundament, de kracht, de verdichting, de
werking om voort te gaan, om het leven van elke dag te kunnen beleven en te
aanvaarden. Dan is de slaap ontzagwekkend geluk. Dan is een handdruk van
de moeder voor de scheppende kracht, de vader, een orchidee, een kus. Dan
is het kijken in elkaars leven het naakt zijn voor de eerste sfeer. Dat zijn dan
de klanken voor uw geestelijke harp. En uw tenor en haar alt verbinden zich
en zenden de levensgroet op tot de Vierde, de Vijfde, de Zesde en de Zevende
Kosmische Graad, waarvan het Al, de mens in het goddelijke Al de klank,
uw timbre wil beluisteren. Maar psalm 5486 heeft daar geen betekenis, dat
zei Jeus, dat zei André, dat zei Jozef, en dat is waarheid.
Bent u altijd blij wanneer het leven van u weggaat en de eigen taak voor de
maatschappij als man vervult? Bent u altijd blij, straalt u wanneer dat leven
u tegemoet treedt? Voelt gij wat ervoor nodig is om te zorgen om vrouw en
kinderen in leven te houden in deze chaos? Hebt u bezit? Is de moeder dankbaar dat haar levensgezel, haar licht, haar geest, haar persoonlijkheid terugkomt en is ze overvleugeld van gevoel om te zeggen: ‘Kijk eens, mijn lieverd,
hier heb ik het, mijn eten’? En dat terug in haar. Dat naast elkaar zitten en
de levenskinderen van God, die levenssappen te kunnen opnemen, daarin –
geloof het, en aanvaard het – beleeft ge een graad van liefde die u regelrecht
met planeten, zonnen en lichamen verbindt. Het kleinste gevoelsleven, het
leven in een schuur kan Koninkrijk Godsachtig zijn indien ge uzelf begrijpt
en beleven wilt. Geloof het.
Tempels en kastelen, koning- en keizerschap, dat heeft geen betekenis.
Indien u aan Jeus, aan Jozef, aan André een kasteel wilt geven en één van uw
mooie wagens dan zegt hij: ‘No.’ Waarom niet? Omdat hij (zich) het geluk
in zijn omgeving heeft eigen gemaakt, verdiend. Elke voetstap zegt tot hem,
ook al kraakt de vloer: wat zijn we toch gelukkig in dit kleine huisje, want
we zijn één. Daar is geen stoffelijk goud voor nodig, integendeel, de ruimte
straalt levenslicht uit, de mensen komen. Het huis hier is aan Gene Zijde
een paleis, een universiteit. Want hoe meer gij nu leert, u aan wijsheid eigen
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maakt en daarvan de bezieling op uw karaktertrek legt ... Wanneer ge het
over vriendschap hebt, broederschap, zusterschap, vaderliefde en moederliefde, is dat een pilaar van uw geestelijke tempel, de Universiteit van Christus.
Bij André kunt u straks achter de kist miljoenen wegen zien en die had
Crisje ook. Hij staat altijd open voor de mens, de wegen zijn aangelegd om
het Koninkrijk Gods, de ruimte te betreden, want hij wil liefde zíjn. Maar
wanneer u zelf die wegen verduistert, wanneer u de levensweg naar de goddelijke bron mismaakt en met doornen geplaveid terug wilt zien, wanneer ge
daar de holen en de voetangels en klemmen op legt, die hij niet bezit, maar
voor uzelf gestalte krijgen, ja, dan struikelt ge daarginds reeds. En dan hoort
men u schreeuwen want ge zit vast aan uw eigen voetangels en klemmen.
Christus heeft nooit een voetangel en een klem voor Zijn apostelen, voor
de mensheid gelegd. Maar dat heeft de apostel zelf gedaan, nietwaar? Ook
al vechten wij voor Judas, dat Judas geen verrader is, er zijn voor God, voor
Christus geen verraders, nooit, niet als mens, en noch als dier, noch het leven van Moeder Natuur en de ruimte. Dat verraad bestaat er niet en is voor
Christus en de meesters aan Gene Zijde alleen maar onbewustzijn, onbegrijpen, het niet willen aanvaarden, het niet willen buigen. Straks is dat leven
immers heel en heel anders en bewust. Maar dan staat de mens voor zijn
eigen ikje en heeft de mens als de geestelijke persoonlijkheid te aanvaarden:
zoals Moeder Aarde haar baan om de zon beschrijft, zoals de maan haar
taak afmaakt en onderging, zoals het universum tot zichtbaarheid kwam, de
levensgraden voor Moeder Natuur welsprekend het Koninkrijk Gods vertolkten als licht, als kleur, de mens zál uiteindelijk moeten beginnen, als man
en vrouw, aan zijn karaktertrekjes deze kleuren te geven, licht te schenken,
bezieling te zijn, werking te willen worden, meditatie, stilte, rust, vrede.
Wanneer zijt ge altijd werkelijkheid? Ziet u, ik moet u naar Gethsemane
voeren, naar Pilatus, naar Caiphas, naar Golgotha, maar vóór ons leeft de
ruimte. Gij leeft op aarde, ge maakt deel uit van een stinkende, hartstochtelijke afbraak als maatschappij. Ge maakt deel uit van moord en brandstichting, dieverij. Maar ge hebt door meester Alcar en zijn instrument de
boeken gekregen – hoe het niet moet – waarvan ge het kleurenrijk Gods in
de eerste sfeer voor u ziet. En dat is dan uw woning, dat zijn de wegen, dat
is de kunst die om u heen hangt, nietwaar? Want meester Alcar gaf u zijn
woning te zien. U betrad de levenskamer met hem en André stampte op het
gevoelige hart van de meester en zegt meester Alcar: ‘Doe dat straks niet
meer want ge stoort me.’ En zo’n trap geeft ge uw liefde reeds indien ge die
liefde mismaakt.
Het is geen dienen meer wanneer ge uw hoofden niet wilt buigen voor elkaar, voor degene die gelijk heeft. Het is geen geestelijk verlangen, het wordt
342

en het blijft – dat hebt ge nu maar te aanvaarden, dat kunt u in uzelf beleven,
dat lééft onder uw hart –: gij hebt de stoffelijke maatschappij, dit beenderengestel nog altijd lief. U hebt innerlijk geen contact, noch geestelijk, u leeft
naast en langs elkaar. En bent u daardoor nu man en vrouw geworden? Bent
u daarvoor gehuwd? En is uw woord geen liefde meer? Hebt ge elkaar niet
opgegeten op het eerste ogenblik toen de lente in u ontwaakte en het gekoer
zich manifesteerde aan uw borst? Werelden hebt gij getrotseerd, ge dacht
niet meer aan nacht of aan duisternis, ge rende uzelf voorbij om uw liefde
te beleven. Ja, voor vijfentwintig dagen en toen sprak de geest, toen sprak
en manifesteerde zich de persoonlijkheid en lag de liefde buiten op straat,
in de goot. Maar dát vast te houden, dat te maken – en daar beginnen wij
mee met de nieuwe lezingen – dat telkens weer als het allereerste ogenblik
te zien en te willen beleven, altijd weer die bezieling in u om het goede, het
mooie te doen. En dan is uw vrouwtje van tachtig jaar altijd eenentwintig.
En dan is uw man, ook al loopt hij op krukken, de stralende bezieling voor
uw innerlijke leven en uw liefde. Dan is er geen oud zijn, dan is er geen afbraak, geen aftakeling want gij zijt thans menselijke liefde geworden met de
levensafstemming voor Gene Zijde. De liefde uit de eerste sfeer en die van
God vangt u altijd op indien u maar die vrede wilt bestijgen.
Maar daar gaat de mens. U dirkt u maar op. Maak u maar mooi. U koopt
immers voor uzelf prachtige, heerlijke dingen. Ik bracht Gene Zijde terug
naar de aarde en daarin lééft het, aanvaard het maar. Uw krullen daar hebben geen betekenis. Maar leg eens in uw menselijke karaktertrekje een heel
lief permanentje? Ja, u wilt mooie gewaden als moeder, nietwaar, zijde en
alles opschik. Ja leuk, indien u ook vanbinnen die leukigheid bezit. En de
man moet zijn vouw in de broek, nietwaar? Hij komt binnen en zegt: ‘En ík
ben het.’
Jazeker, hummel, gá ... gá ...
‘En ze moeten me nog eens wat vertellen. Ik wéét het!’
Gá.
‘En ik zal dát klaarmaken. En ik zal dát bewijzen. En ik kan dát.’
Hij kan niets want hij breekt reeds door een klein beetje liefde.
Man en vrouw, wie zijt gij? Gij hebt de dood overwonnen. Een dood is er
niet meer. Ge hebt de reïncarnatie aanvaard, ge zegt zelf: ‘Ik ga naar de aarde
terug want ik heb stukken en brokken geslagen.’
Toen zei Christus: ‘Dat is er één die bewust is.’
Wie zegt daar tot de mensheid: ‘Ik heb brokken geslagen’? De hele mensheid liegt en bedriegt en wil van brokken maken niets weten. De mens verbergt zich. De mens hangt grote ridderorden op de borst. De mens krijgt
sterren en planeten op zijn jas en men moet die edelachtbare, die adellijke
343

trots aanvaarden, maar innerlijk staat men op de mismaking. Maar wie kan
voor de Messias, voor Gethsemane, voor Pilatus en Caiphas en hierna voor
Golgotha getuigen: ‘Ik ben nog maar een hummel. Ik heb stukken en brokken geslagen maar ik wil alles goedmaken. Ik kan mijn hoofd buigen. Van
nu af aan ben ik licht, leven en bezieling. Ik ben werkelijk moeder’? Dan is
het niet mogelijk dat u alleen op aarde rondwandelt. Dan hebt ge vrienden.
Dan hebt ge zusters en broeders want iedereen heeft u lief.
‘Ik ga met dit kind nooit meer op reis.’
U gaat met Christus.
‘En ik ga met dit kind nooit meer uit, want ze liet mij betalen.’
Wat kan het u schelen? Wanneer ge het goud der aarde in uw zak hebt dan
wil Christus niet dat ge het uitdeelt, want Christus wil dat elkeen zich zal
inspannen om het te verdienen. Maar wanneer de lieflijkheid gaat spreken,
wanneer de liefde gaat spreken ten opzichte van zuster- en broederschap, wel,
kind der aarde, is dan het levenslicht van de ruimte geen zalvend-ik-zijn? Is
de vriendschap van uw zuster en broeder – niet die van man en vrouw – geen
geestelijke kus? Is dat niet het één-zijn voor sterren en planeten, voor het
goddelijke Al? Uw maatschappij? U bent koningen en keizers, prinsen en
prinsessen en kunt ge vandaag zeggen: ‘Mijn prinses, kus mij eens’?
Dan zegt zij: ‘Hier, (kusgeluid) wah wah wah wah.’
U moet die kus maar eens voelen, maar de warmte vanbinnen en het licht
uit de oogjes, het bewustzijn van de persoonlijkheid. Moet u eens voelen
wanneer die hoffelijkheden gaan spreken, zoals de mens tussen leven en dood
beleefde in het oude Egypte. Dat kunt ge toch telkens weer voor uzelf opbouwen, u kunt dat in de maatschappij klaarmaken – dat worden de nieuwe
lezingen – dan is elk ogenblik uw vrouw, schepper der aarde, man van deze
wereld, dan is zij elk ogenblik een prinses voor de ruimte. Dan is het niet
vreemd dat wij van André zeggen: ‘En hij is de prins van de ruimte’, maar
dan zijt gij het óók. En dan is zij een prinses. Ook al gaat ge in lompen gehuld, ook al hebt ge de klompen aan zoals moeder Crisje. U moet nu haar
gouden sandaaltjes eens zien, u moet haar gouden gewaad eens zien, want zij
is hier. De Lange ook. Miets en velen van u. Ze bezielen Jeus, Jozef, AndréDectar. Omdat de liefde zijn leven bezielt, omdat ze zegt: ‘Jeus, ik kan het jao
nie’t meer op. Mie’n God, mie’n God’, zegt Crisje.
De meesters hebben haar moeten verklaren dat zij een profeet heeft gebaard, en thans is zij zover dat zij het kan aanvaarden en het in zich op kan
nemen. Ze heeft dit profeetschap en dit meesterschap maar in zich op te
nemen. Dat heeft een sfeer gebouwd, een huis gebouwd, dat is één met kosmologie, dat bezit de ‘Grote Vleugelen’ om terug te keren naar de maan en
dan zegt Crisje: ‘Hendrik, Hendrik, onze Jeus toch.’
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Kon ik u maar in elkaar praten als man en vrouw. Kon ik u maar binnenstebuiten keren. Ja, in woorden. Maar u zit toch nog aan uzelf vast. Kon ik
u onze bezieling, ons willen, ons geluk maar schenken. Maar dan ligt het in
uw handen en dan drukt ge het even aan uw borst en dan zakt het weer uit
u weg want die wíl is er nog niet. En dan wilt u dienen?
Dienen ... Dien uw liefde. Dien de vonk Gods en gij krijgt God te beleven
en te zien. Dien elk ogenblik voor uw menselijke verstand. Ga verstandelijk
redeneren, maar voer het zevende zintuig naar voren, breng dat op uw karaktereigenschap, geef het licht, geef dat karaktereigenschapje ‘vleugelen’.
U weet het niet, maar opnieuw beleeft u een nieuwe graad voor uw kus.
De menselijke kus die kan dierlijk, voordierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk zijn.
Het menselijke één-zijn waardoor de moeder en de vader kinderen baren,
waardoor gij uw evolutie bevordert, dat kan dierlijk, voordierlijk, grofstoffelijk en stoffelijk zijn; komen wij straks op de huwelijkswetten te zien en te
beleven. Maar nu een geestelijke kus, het geestelijke één-zijn. Is het niet zo,
moeder, verlangt ge niet naar de geestelijke kus van de ruimte? En die bezit
uw schepper. Wilt ge die kus beleven en aanvaarden? Is het niet waar, rent ge
niet uit uw huis vandaan omdat ge daar wordt getiranniseerd en wilt ge niet
íéts van deze wereld beleven als ge voor de liefde staat? We weten het wel, ge
wordt geslagen, mishandeld, getiranniseerd elke dag door een woord, ... (niet
te verstaan) door dat gesnauw, dat vervloekte afbreken. Men begrijpt reeds
niet meer hoe de mens dat kan weerstaan. Want nergens in de kosmos, noch
in de natuur ... er is geen leven die het beleven moet, alleen de mens heeft dit
voor zichzelf opgebouwd. U weet het nu, het is karma, gij hebt het in vorige
levens zelf naar voren gebracht en verstoffelijkt.
Maar nu, nu vanuit Gethsemane, staande voor Pilatus, nu staat ge voor
uw afbraak. Maar daar bij de Caiphas, wanneer de Caiphas u toesnauwt,
wanneer de Caiphas u afbreekt, wanneer de Caiphas u slaat, dan pakt ge uw
kruis op, moeder, kind, en gaat ge alleen naar Golgotha en maakt uw taak af.
Dan laat ge die Caiphas daar maar alleen staan. De sferen noch ik noch de
meesters, er is geen insect meer, geen bloem meer, geen kunststuk meer dat u
kan optrekken, ge moet het nu zélf doen. Laat u niet slaan.
(Tot de geluidstechnicus:) Ik heb u gezien. Hoeveel minuten heb ik nog?
(De geluidstechnicus geeft antwoordt.)
Tot vanavond, goed ... tot over duizend jaar.
Hoeveel liefde hebt u nog om dat te overwinnen? Laat die bewustwording
u niet ontnemen. Laat u die bezieling niet ontnemen.
(Meester Zelanus stoot tegen een bloem.) Pardon, mijn kind.
Laat u niet door de Caiphas opsluiten. Sla hem niet terug. Wees niet sarcastisch. Word niet onrechtvaardig, blijf liefdevol de Caiphas in zijn ogen
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kijken en leg altijd weer het kruis van Christus naast u neer, want dan bent u
verzekerd van Zijn goddelijke liefde en bewustzijn. Wanneer de snauw komt,
kijkt u dan niet, word maar stil. Wanneer u de deur wordt uitgekeken door
uw vrouw of uw man dan zwijgt ge als een graf. En dan gaat ge zeggen: ‘Koning, ik zal u dienen.’ Vroeg of laat ontwaakt dit leven en dan ziet u dat gij
toch alles voor uzélf hebt gedaan. Maar hij betaalt nu met zijn rekeningen,
door de bloemen, door iets extra’s. En dan komt het sandaaltje, dan hebt
ge het mooie gewaad verdiend en dan staat die krul in uw ziel prachtig en
is dat levensvol. Ge zijt nu één met Gene Zijde en met de bezieling, met de
volmaaktheid, met licht, leven en liefde. Uw persoonlijkheid spreekt en is
stralend bewust. Ja, strálend bewust.
Ziet u, we staan voor nieuwe lezingen indien de meesters dat willen. Ik
neem aan dat we straks de krachten zullen krijgen om de lezingen voort te
zetten. En dan beginnen wij: wanneer ben ik goed? Wanneer ben ik waarachtig? Wanneer ben ik rechtvaardig? Wanneer ben ik welwillend? En dan
ga ik het woordenboek hier neerleggen en dan zullen we zien wat er nog aan
goeds en verkeerds in de mens is. En dan gaan wij al die stelsels ontleden
tot wij de geestelijke graad voor de goedheid, het begrijpen, het aanvaarden
hebben bereikt en eerst dan zijn wij zoals Socrates het heeft gewild. En dan
gaan we weer door de kosmos, dan komen we terug tot de prehistorische
tijdperken, maar dan gaan we weer door de hellen náár de hemelen, naar de
eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende sfeer.
We betreden opnieuw door één karaktertrekje het goddelijke Al, want uw
karaktertrekken worden stoffelijk, hierna geestelijk en dan kosmisch, en dan
eerst spreekt de goddelijke Alwetendheid voor uw persoonlijkheid, uw vaderen uw moederschap, uw liefdeleven.
Mijn kinderen, ik neem aan dat ge aan het nieuwe, het mooie zult beginnen, van nu af aan, van deze morgen met een schone lei. U hebt nog nooit
één fout begaan. U bent allemaal stralend. U bent prinsen en prinsessen. U
bent alleen liefde. U hebt elkaar niets te vergeven want er is niets te vergeven.
U hebt lief. Ook al heeft men u geslagen, ook al hebt ge uzelf mismaakt, ook
al kon ge uw hoofd niet buigen, u bent altijd buigende, u vangt álles op.
Een nieuwe eeuw gaat er beginnen, het Koninkrijk Gods, waarvan de
poorten nu geopend zijn, roept u toe: ‘Bestijg de Universiteit van Christus
voor uw persoonlijkheid op aarde, uw maatschappij, uw vader- en moederschap, uw zuster- en broeder-zijn, uw één-zijn, uw baring, uw schepping.’
Word nu lief. Kus volgens de harmonie voor de ruimte. Beschrijf uw baan
om uw liefde heen en bestraal haar altijd. Indien zij zichzelf wil verduisteren
en uit haar levensbaan voor God en Christus wil verwijderen, dan staat ze
zelf voor de wal en de sloot, de duisternis. Maar dan bent u vrij, wie het ook
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is, u staat op een machtig fundament, eerst dan wordt ge bezield, eerst dan
spreken de wezens van Gene Zijde af tot uw leven. Eerst dan kan Christus
tot u komen en staat Hij naast u en dan zijt gij één met Zijn goddelijke persoonlijkheid. Ziet u, gij hebt tenslotte en uiteindelijk alles zelf in handen. U
moet maar bewijzen wat u wilt en wat u kunt. Wij zijn dienend. Wij hebben
lief, waarlijk lief, maar wij moeten u opvangen naarmate uw gevoelszijn, uw
gevoelsleven is, de persoonlijkheid van u spreekt.
Maar wij hebben bewezen dat we jarenlang uw leven kunnen dienen en
niets terugvragen. En uiteindelijk krijgen wij nog een pak slaag. En dan aanvaarden wij dat ook, er komt geen smart, geen kuchje over onze lippen noch
over die van mij noch over Jeus, Jozef, André-Dectar, de meesters. Niemand
in de ruimte zucht doordat het leven werd geslagen. Wij zeggen: ‘De mensheid en het kind van God op aarde weet niet wat het doet.’ We hebben niets
te vergeven, we hebben alleen het leven op te trekken want het is mijn bloed,
mijn ziel, mijn geest, het is mijn kind. Maar wanneer dat kind het gouden
universum in elkaar dondert, dan zal het kind eerst die scherven bij elkaar
moeten zoeken om de levensvaas van de ruimte weer Christus te laten zien,
op Golgotha neer te zetten en te zeggen: ‘Christus, geef mij een antwoord,
is Uw levensvaas weer klaar? Kunnen de bloemen van mijn karakter er weer
in?’
En dan zegt de Christus: ‘Daar zit nog een gaatje, daar sijpelt Mijn levenswater doorheen en verdorren ze toch. Dicht ook dat en Ik heb u weer kunnen
aanvaarden.’
Wie van u heeft er lief? In u allen leeft de goddelijke liefde, die is waarlijk
nog onbewust, maar door elke karaktertrek, uw woord geestelijke uitdijing
en werking en bezieling te geven, dat maakt uw goddelijke afstemming wakker en dat is het weefsel voor uw gewaad, dat is het licht in uw ogen en de
blonde, de bruine kleur voor uw haren. Dat is uw gestalte, uw eigen ik, uw
wil, uw persoonlijkheid.
Mijn zusters en broeders, ik moet eindigen, ik geef u over aan André, ik ga
weg en hij komt tot u terug. Ik dank u voor alles. Ik dank de mens die na de
lezingen altijd weer voor André en voor de boeken de vijfentwintig gulden
in de bus heeft gesmeten; ik weet wie het is. Hij zal het niet weten. Christus
weet het. Ik bedank de mens omdat ze in staat zijn en mij hebben geholpen
om ‘Jeus I’, ‘Jeus II’ en straks ‘Jeus III’ aan de mensheid te geven. Ik dank
allen.
Maar ge wilt geen dank. En aanvaard mijn dank ook maar niet. Zeg uiteindelijk nu eens tot uzelf: ‘Ik wil geen dank’, ook al geeft de meester u iets,
‘ik doe het tenslotte en boven alles uit voor mezelf, voor mijn leven achter
de kist. Ik ben deel van de Universiteit van Christus, ik mag en ik moet een
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fundament zijn van Zijn gebouw.’
Nietwaar, het is tenslotte uw eigen bezit. Het zijn úw boeken, het is uw
wereld, uw wijsheid, uw ruimte. Het is de Christus in u die ontwaakt en
thans zegt: ‘Ik heb lief. Ik dien. Ik buig. Ik wil het kosmische, geestelijke bewustzijn mij eigen maken en thans begin ik om de Messias te helpen dragen.’
Dat doet gij niet voor mij omdat ik tot u spreek en dat moet u niet doen
voor meester Alcar noch voor meester Cesarino, Damascus, de Halve Maan,
Ubronus noch voor het goddelijke Al. Dat doet gij in de eerste plaats voor
uzelf en dan voor uw liefde, uw vrouw, uw man, uw kind. Want gij zijt met
uw drieën, God als vader en zij als moeder en uw kind is Gods zoon. Gij
vertegenwoordigde met uzelf, uw heiligheid en uw liefde, de goddelijke drieeenheid. Gij zijt vader en moeder en kind. En wat wilt u nu zijn van deze
drie? Elke levensgraad die u aanraakt is goddelijk bezield en bezit Albewuste
afstemming ...
Ik dank u.
(In de zaal staat iemand op en zegt iets.)
Dat is niet nodig, ik dank u. Mag ik u verzoeken om dat niet te doen.
Hebt ge hier niet bewezen ... Dit zijn uw bloemen. Is dat zo? Die komen uit
uw hart.
(In de zaal wordt iets gezegd.)
Wat zegt u?
‘Die witte.’
Deze zijn van u, die zijn van u, deze zijn van u. Al deze bloemen komen
uit de mens, uit het hart, uit het vader- en moederschap, díé zijn het. En hier
staat een kleine orchidee die wil spreken, haar leven zal verzorgen. Dat alles
schenk ik u terug. Dat alles zal André aanvaarden voor zijn liefde voor Crisje,
voor de Lange, maar ik schenk het weer tot u terug. We willen naakt vertrekken en u opbouwen, u een geestelijk gewaad geven. Ziet u wat ik bedoel? Dít
is van u, dát is van u, de ruimte is van u, Moeder Natuur is van u. Wanneer
ge de natuur, wanneer ge God en alles gaat beleven, mijn vriend, mijn broeder, dan knielen we neer, dan blijven we zitten en komen wij tot meditatie,
en staan wij niet op. Ik dank u.
(In de zaal wordt iets gezegd. Daarna speelt de muziek die kort daarna
weer stopt.)
De levensbronnen uit de ruimte geven mij het gevoel om niet heen te gaan.
Maar ik moet u verlaten. Ik ga naar de maan terug, mijn adepten wachten
daar, mijn honderd miljoen vaders en moeders wachten. Mijn honderden
kinderen, honderd miljoenen kinderen daar hebben mij aanvaard. Waarom?
Ik heb het u gezegd, omdat ik de spreektrompet ben, het orgaan van de
Universiteit van Christus. De allereerste die de aarde heeft gekend en de
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mensheid zal léren kennen. De allereerste en de enige, want straks spreken
wij vanuit ons eigen leven door het directe-stemapparaat en dan zijn er geen
meesters en geen adepten meer nodig, dan is heel deze mensheid mijn en
André’s adept. Want achter de kist, zusters en broeders, hebben wij de mensheid, de aarde als planeet, als moeder en als kind in onze handen. Dat verdient André. Dat krijgt Jeus van moeder Crisje te beleven. De mensheid zal
miljoenen jaren de stem van Jeus, Jozef, André-Dectar horen en die van mij,
maar ook die van meester Alcar en de hemelen. Want dit is in handen van
Zijn licht, door Zijn persoonlijkheid, de Christus, is dit alles opgebouwd.
Wij dienen geen onbewustzijn, wij dienen alleen het leven, wij dienen de
ontwaking, wij dienen het Koninkrijk Gods op aarde.
Het is moeilijk om heen te gaan, dat ziet u. Ik leef in een paradijs ... Maar
als u aan Gene Zijde komt, en u ziet de maanbloem, de moederbloem, de
orchidee die zo groot is als een zon. U ziet aan Gene Zijde elke bloem. Ik
ben hartelijkheid, de bloem van hartelijkheid. En dan moet u de fonkelende
delen in dat leven zien. De reïncarnatie van het universum vindt u terug in
één bloem. Al mijn levens, al mijn karaktertrekken vind ik terug in mijn
levenstuin. Ziet u? En dat leven hoort mij toe, dat leven spreekt, is wit, geel,
rood en dan met de geestelijke afstemming. Dan krijg ik de moederbloem
te zien, de vaderbloem, de bloem voor kunst, de bloem voor levenswijsheid.
Neem ik een bloem in mij op, dan krijg ik – voelt u – dan krijg ik de wijsheid met mij en die wandelt naast mij over de straat, die gaat met mij door de
ruimte, ik word dus de vertolking van Moeder Natuur, ik vertegenwoordig
Moeder Natuur. Al die levens kunt u terugvinden in mijn levenstuin om
mij heen. En dan de God als scheppende kracht, als werking, de Christus,
de bloem als Christus, de bloem als Golgotha. Een Pilatus als bloem en
Caiphas, die zijn er niet. Een afbraak, een verkeerde gedachte heeft geen
levende kracht, heeft geen opbouwing, geen bezieling. Wanneer we daarover
gaan spreken, dan ziet u tegelijk dat ge uw persoonlijkheid opbouwt, komt
ge tot eenheid met Moeder Natuur, met de ruimte; en de bloem spreekt, het
vader- en moederschap komt tot u, komt in u, uw levensbloed gaat terug in
de bloem, in de planeet, in een ster, in een zon, in de nevelen, in de sferen
van licht.
Wie bent u?
Ja, ik ben er weer. (Jozef Rulof komt uit de trance) Hij is weg, hij is weg ...
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De mens en zijn God
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. We beginnen vanmorgen – ik
dank u eerst voor de levenstuin – met ‘De mens en zijn God’.
Ik wil deze morgen nemen als inleiding voor de volgende lezingen: ‘De
mens en Christus’, ‘De mens en zijn ontwaking’, ‘De mens en zijn evolutie’,
‘De mens en zijn harmonisch leven ten opzichte van Gene Zijde’, ‘De mens
en zijn liefde’, en uiteindelijk, ‘De mens en Gene Zijde’, het leven achter de
kist.
We hebben beleefd dat God – want hier gaat het nu om – de macrokosmos
heeft geschapen voor de mens. Hij heeft sterren, planeten en zonnen, ruimten verdicht, alleen om zichzelf te vergeestelijken en te verstoffelijken.
Ik heb u verteld en kunnen verklaren en ge kunt dit aanvaarden: de mens
is een godheid. Voor God, voor de Albron, het Alleven, de Alziel, de Algeest,
het Alplasma, het Alvader- en het Almoederschap is de mens een godheid. Al
het leven, bloemen, dieren, planten, ruimten zijn vonken van Zijn persoonlijkheid. Dat weet u, dat hebt u geleerd.
Wij brachten u de boeken, wij hebben u een zeven- achthonderd lezingen
gegeven. Nu zouden we kunnen vragen: gij weet het, we kunnen ophouden,
u hebt het bewustzijn, u bent klaar, u bent gereed. En nog, nu staan we
voor de machtige vraag: hoe kunnen wij dat licht, die liefde, dat leven, die
persoonlijkheid, die ziel, die geest verdienen? U moet nu de godheid in u
verdienen.
Ik heb u verteld dat de wijsgerige stelsels van Socrates, Plato, maar vooral Socrates, fundamenteel door de universiteit hier op aarde werden opgebouwd. Maar de psycholoog kent zichzelf niet, hij kent Christus niet, hij
kent God niet. Ken uzelf.
De meesters droegen mij op om nu door de kosmologie u met het denken
en voelen, uw maatschappij te verbinden, wilt ge uiteindelijk aan dat Gene
Zijde, die harmonie, die rechtvaardigheid, de liefde voor Gene Zijde, voor
de ruimten beginnen. U moet nu weten hoe de handeling u plaatst voor
de afbraak. U moet trachten – en dat worden de ontledingen – u moet nu
trachten de ijlere substantie, het laatste fundament, de wetten als het ware,
tot de openbaring te voeren. U moet nu beginnen – en dat zal ik u moeten
verklaren – de gedachten, in de eerste plaats voor uw maatschappij, voor uw
kunsten en wetenschappen, voor alles wat u doet in deze wereld, te verstoffelijken en hierna eerst te vergeestelijken.
En nu staan we voor duizenden en miljoenen disharmonische wetten. Nu
gaan we uit die rechtvaardigheid, die harmonie, die liefde, dat vader- en
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moederschap, dat licht naar de maatschappij en komen wij voor de afbraak
te staan. We moeten nu een wandeling maken door het leven heen en nu
staan we voor de vonken van Zijn persoonlijkheid, de godheid in deze maatschappij. Elke godheid heeft nu een andere betekenis. Ieder zieltje is bezig
om zichzelf te vervloeken, af te maken, af te breken, of op te bouwen. De
chaos waarvoor we nu staan is zo angstwekkend droevig en onbewust dat wij
vragen ons af: ‘Waar moet ik nu eigenlijk nog aan beginnen?’
‘De mens en zijn God’.
In de allereerste plaats kent u nu de God die rein, zuiver aan Zijn uitdijing
is begonnen. Ik heb u verklaard en gij kunt dat aanvaarden: in de ruimte
is alles volkomen harmonisch af. Er zijn daar geen stoornissen te beleven.
Wat hier nacht is en onweer voor u, voor deze ruimte, is voor God en Zijn
persoonlijkheid Zijn elementale wetten, harmonische stof, parten en deeltjes
van dit gigantische macrokosmische lichaam. Daarmee zijn de sterren en de
planeten verbonden en natuurlijk, vanzelfsprekend komen we dan te staan
voor de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’, nietwaar, die hebt u nu gelezen. Maar nu, hoe moeten wij dat heelal nu verdienen?
Ik heb u ook enigszins mogen verklaren dat u begenadigd bent en zijt
omdat u hier reeds zit. U hebt uw plaats voor uw goddelijke ontwikkeling
en evolutie reeds ingenomen. Wie eenmaal is aangeraakt door zichzelf af te
stemmen op God, op Christus – nietwaar, dat zijn de lezingen nu – op het
universum, op de hellen, op de hemelen, op de meesters, maar vooral op
Golgotha, Gethsemane, Pilatus – wat hebben we niet tezamen beleefd – die
is reeds begenadigd. Wanneer u nu ... En in de allereerste plaats gaf meester
Alcar, meester Cesarino u de boeken te zien voor de hellen en de hemelen.
Wanneer u daarin afdaalt dan weet ge dat wanneer de mens zichzelf wil
vergeten, hij snauwt, grauwt, trapt en slaat en onrechtvaardigheid wil zien en
aanvaardt om zichzelf te kunnen verrijken, die stemt zich af – en dat leert u
dan door de boeken en nu door de ontledingen – op die duistere sferen, die
nu niets anders zijn dan onbewustzijn. Onbewust, voor wat, voor wie?
Ga nu naar de Bijbel, ga nu naar uw pastoor, de katholieke kerk, het
protestantisme. We hebben erover gepraat. Wat hebben zij nu, wat hebben
die sekten van Christus, de waarachtige Christus, de waarachtige God, het
waarachtige vader- en moederschap? U kunt die rollen (geluidsbanden) weer
beluisteren. Wat heeft de pastoor? Wat heeft het nonnetje? Wat heeft de
mens die naast de schepping wandelt?
Wat we nu in deze eeuw kunnen beleven en kunnen bereiken en mogen
brengen, is de Alwetendheid van Christus, van God. En dát nu zal ontwaken
– ‘De mens en zijn ontwaken’ – dat moet ontwaken in uzelf. Dat moet ontwaken onder uw hart. We hebben geen preek, we hebben geen vertelsels, we
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gaan vanuit de macrokosmos naar de aarde. Want al die wetten, die machtige
ruimten, die uitdijingen, dat licht, dat leven, die liefde, dat vader- en moederschap, dat leeft in de enkele cel, de mens, het dier, de bloem, de plant.
In al het leven liggen al de goddelijke eigenschappen bewust klaar en rein,
verborgen? Neen, de mens is open. Hij is één met God. Hij is Christus. Hij
is zon, hij is een planeet, hij is het uitdijende heelal.
Ik heb u verklaard dat de dierenwereld de Grote Vleugelen krijgt. Het
hoogste bezit voor het dierlijke leven in de wateren en op het land is uiteindelijk het bezit van de Grote Vleugelen. De Great Wings, dat zegt men in
Engeland en dat zegt men in Amerika. Maar het gevoelsleven ... u kunt de
talen der wereld erbij halen, u kunt spreken zoveel u wilt, die kennis heeft,
dat zal u aanstonds duidelijk worden, niets te betekenen want gevoel blijft
gevoel. En daarin is de Albron rechtvaardig geweest, daarin is de Alziel bewust, levend gaan scheppen en gaan bouwen, om te baren, om zichzelf te
vertegenwoordigen. En nu heeft de mens maar te aanvaarden dat hij een
godheid, dat hij de Albron is, het Alleven te vertegenwoordigen heeft, Alziel,
Algeest, Alpersoonlijkheid wórdt als licht. Wanneer? Ja, wanneer gij als mens
de stelsels innerlijk en uiterlijk tot die ontwaking voert.
Nu moet u mij eens vertellen, wie bent u? Who are you? U moet mij, u
moet de meesters, u moet Christus eens gaan verklaren wie u nu bent. Ik
heb u meermalen kunnen vertellen en mogen verduidelijken en dat is heel
eenvoudig omdat we nu ons eigen leven naar voren brengen: hoe verdient
gij thans uzelf? U wordt geslagen en getrapt, nietwaar, u hebt leed en smart.
U hebt ziekten. U bent krankzinnig en waanzinnig. U bent half psychopathisch, onbewust of volkomen psychopathisch. Als u de chaos in de wereld
bekijkt dan zegt u: ‘Kon ik maar sterven.’ Maar u sterft niet. U blijft ook
achter de kist met uw psychopathische afbraak voortwandelen – dat kunt u
nog niet eens, want u hebt het bezit dáár niet om te kunnen staan – want u
bent in uw denken en uw voelen, in niets rechtvaardig. Ik heb het niet tegen
u. Ik heb het tegen de maatschappij, de onbewuste maatschappij. Ik neem
niet meer aan dat ge psychopathisch zijt, of ik ga weg. Dan luistert en voelt
het leven in de natuur beter. Een slang komt opwaarts en zet de kaken, zet
het gevoelsleven uit en kijkt mij in de ogen en luistert. ‘Hè’, zegt dit dier,
‘straks ben ik wellicht anders. Ze maken mij wel uit voor sissend geweld,
maar wanneer ik de mens bekijk dan sist het in die maatschappij bij dag, bij
elk uur, iedere seconde.’
Wanneer we het leven gaan vergelijken met Moeder Natuur en het dier
in de mens gaan aanvaarden – dat wil niemand, meestal niet – dan voelt u,
dan staan we voor die diepe chaos. Een val is er niet. Was die val er maar.
Maar die val is er niet eens. U hebt en u kunt die val, dat heen en weer gaan
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nog niet beleven want de mens is dood, levend dood. Hij wil niet vallen, hij
wil niet vliegen, hij wil geen evolutie, geen bezieling. Hij gaat zijn eigen weg.
Hij gaat rustig voort. Aanvallen? O nee, daarvoor staat de mens niet open,
veronderstel: er blijft voor mij niets meer over. En wat dan, wat moet ik dan
beginnen?
We hebben geleerd, wanneer u achter ‘de kist’ komt en het leven hebt te
beleven en te aanvaarden, dan is er niets meer dat u nog kan beschermen.
Die bescherming hebt u in uzelf. En de God kijkt, de God van al het leven
kijkt, Christus kijkt. Christus kijkt met Zijn meesters vanuit het Al en op de
aarde, regelrecht in en naar uw maatschappij, naar uw hart, naar uw voelen,
naar uw denken.
Ik heb u gezegd en ik kan dat duizendmaal herhalen: wilt ge Hem spreken,
bewijs dan wie u bent. Wilt ge Hem zien, wilt ge genezen, bewijs dan dat ge
Hem kunt roepen. Maar uw gevoel, uw gedachten stijgen niet hoger dan het
plafond van uw huiskamers. U hebt nog geen bezieling, maatschappij, want
ge hebt geen realiteit. Geen voetstap kunt ge in de goddelijke oneindigheid
verzetten, er is nog onbewustzijn, er is geen leven, geen gevoel, geen rechtvaardigheid, geen harmonie.
Wat doet u? Wat doet u nu? Hoe wilt ge God beleven en Christus? Hoe
wilt ge de Christus in u – heb ik u gezegd – tot uitdijing voeren, tot het
vader-, tot het moederschap, tot die ontzagwekkende liefde? Ge zijt mensen
van één kleur, ge zijt mensen van één graad. Jazeker, dat zoudt ge wel willen.
De één heeft meer gevoel dan de andere mens. In het oerwoud leeft de mens,
die is nog dierlijk onbewust. Maar het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen
rassen’ op rulof.nl) kent Christus, het blanke ras kent God, en nu maar bidden.
Ik heb u het gebed verklaard en mogen ontleden. Niet om het u af te nemen, want ge kunt niet eens bidden. Dat moet ik u bewijzen. Ik sla u heus
niet, ik doe u niets, maar ik zal u bewijzen dat ge nog geestelijk zult moeten
leren lopen. Gij zult uw eerste voetstap bewust moeten beleven, wilt ge in die
ruimtelijke plasma achter de kist niet wegzinken. Want nu als ge waar zijt
hebt ge fundament, dan verdicht zich de stof onder uw voeten.
Nu is het de vraag, ik ben mens, ik ben een godheid, maar wie is nu God?
Ziet u? Die bloem daar, de kleuren vertegenwoordigen het kleurenrijk Gods
voor de ruimten, voor alles. Elke karaktertrek krijgt nu een kleurtje. Van
Dyck, Titiaan, Rembrandt, Mozart, Beethoven en Bach en al de groten – ik
heb het u duizendmaal herhaald en verteld – ze waren niet zo blind om kleur
en gestalte te geven aan hun compositie. Ze gaven moeder- en vaderschap
aan de klank, de menselijke stem. Het gevoel bidt en zingt en praat en dijt
uit.
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U voelt, wij staan voor miljoenen karaktereigenschappen, voor miljoenen
mogelijkheden die de mens bezit en die nu Zijn ruimten vertegenwoordigen
en allemaal op te vangen zijn. U hebt eigenlijk die ruimte in uw handen.
Hier ligt de macrokosmos als moederschap en rechts beleeft u het vaderschap. En de mens staat machteloos en weet niet waar te moeten beginnen.
Ik kan u de kosmos verklaren, we kunnen één zijn met de maan, met
Moeder Maan, we kunnen met haar leven spreken, we kunnen de Wayti
oproepen. Maar wanneer u geen fundamenten legt, komt u er nooit in, u
beleeft nimmer die eenheid.
Maar de maatschappij, de mens blijft vragen. God is een verschrikkelijk iemand, nog miljoenen mensen bidden en smeken: hoe kunt Ge dit, hoe kunt
Ge dat goedvinden? Nietwaar? Dus de mens kent zijn God niet, indien u niet
wilt en niet kunt aanvaarden dat ge God zijt en dat die man met die baard uit
de Bijbel weg moet. Maar dat het leven God is, dat moet de wetenschap, dat
moet de theoloog, dat moet de katholieke kerk nog beleven en uiteindelijk
aan beginnen – u voelt wel hoever u die sekten vooruit bent – eerst dan leeft
de heilige, goddelijke, reine, bewuste Alvader. Maar dan staan wij voor de
Albron, waardoor en waaruit ook Hij is geboren als vader, als moeder.
En nu heeft God krankzinnigheid geschapen. Nu leven er miljoenen psychopaten op uw wereld, in uw maatschappij. Ze wandelen voort, ze gaan
rond, ze hebben links en rechts iets te betekenen. Ze doen aan kunsten en
aan wetenschappen. Dat weet u reeds. Nu gaan we de maatschappij aantasten ten opzichte en in vergelijking van al die miljoenen wetten om ons heen.
We gaan zien wat de rechtvaardigheid te vertellen heeft – weet u reeds –
maar in uw eigen staat, voor uw eigen leven. Het doet er niet toe wat u bent
en wat u gaat doen, welke wet, welke kunst u vertegenwoordigt: dit is alles.
Wat in u leeft, dat is alles. We gaan nu begrijpen dat talen geen betekenis
meer hebben. Ook al bent u dokter, ook al bent u een rechter, ook al bent u
een geweldenaar in kunst.
Mozart, Beethoven, Titiaan, Leonardo da Vinci en de anderen hebben
allemaal hun hoofd moeten buigen. Want ze zeiden: ‘Ja, wat heb ik daar
gebracht? Het is machtig, het is mooi, het is zo ongelooflijk schoon, maar
hoe ben ik nu zelf?’
Ik moet u verklaren dat kunsten en wetenschappen eigenlijk niets hebben
te betekenen ten opzichte van uw godheid. U behoeft niet naar een groot
genie te kijken want het gevoel is alles. Al die genieën, we zullen ze één voor
één even aantasten en dan kunt u zien wat de mens doet, wat de mens is, wat
de mens voor God klaarmaakt. Gaat u nu maar naar uw universiteit, neen,
blijft u maar bij uzelf in uw eigen huisgezin. Hoe is uw vrouw? Hoe is uw
man? Ja. Hebt u waarlijk eenheid met elkaar? Hebt u elkaar waarachtig lief?
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Ontwaakt u elke seconde ten opzichte van Gene Zijde? U moet eens kijken,
u moet eens beluisteren hoeveel woorden er over uw lippen komen die regelrecht afstemming hebben op de duistere sferen, de hellen, het onbewuste, het
onbewustzijn. U blaft, u schreeuwt, u kunt alles, u gaat daar dadelijk maar
op het verkeerde in de ruimte, voor de maatschappij, op de mens in, dan bent
u al deel van die duisternis.
U ziet geen opbouw. Ik heb u meermalen gevraagd en gezegd – het is
merkwaardig –: hoe wilt ge een sfeer opbouwen? Hoe wilt ge een tempel
bezitten aan Gene Zijde, achter de kist? Hoe willen uw ‘vleugelen’ de draagkracht bezitten om uw tweelingziel door die ruimte te torsen? Het bezit van
de man is de ongelooflijke schepping, het ontzagwekkende dragen, het uitdijen voor de moeder. Want de eer die wij dan bezitten aan Gene Zijde en
voor de ruimte is: onze ziel, ons gevoel, ons moederschap te kunnen dragen,
haar te kunnen beschermen door onze ‘vleugelen’, en dan de eenheid te genieten van zon en maan, vader- en moederschap op universele afstemming.
Ik haal telkens weer die ruimte erbij om u een vergelijking, een beeld te geven
hoe machtig dat alles is. En toch, in die kleine, kleine mens leeft het, is het
aanwezig. U denkt, u voelt.
Ik heb gesproken, beelden opgebouwd. Wat hebt u eraan? Wat hebt u ervan geleerd? André luistert elke dag. Wij luisteren en kijken iedere seconde.
Vaak zeggen wij ... André zegt tegen mij: ‘Waar begint u in vredesnaam nog
aan? Hebt u nog niet genoeg gesproken? Zijn die mensen nog niet gereed om
aan zichzelf te kunnen beginnen? Is die godheid nog niet ontwaakt? Kent de
mens nu door al de boeken – ‘Een Blik in het Hiernamaals’, ‘Zij die terugkeerden uit de dood’, ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’, ‘De Kringloop
der Ziel’, ‘Tussen Leven en Dood’, ‘De Volkeren der Aarde’, ‘Maskers en
Mensen’ – zich nog niet? Wat moeten wij nu nog brengen? Wat wilt u?’
Dan zeg ik: ‘Ja, ik praat niet voor de massa. Ik praat niet voor de mensheid.
Ik praat en denk voor mezelf.’
Ik heb u eens kunnen zeggen: ik moet uw dank niet. Ik ben dankbaar
en blij voor uw gevoelens. Jazeker, die levenstuintjes, die celletjes, dat kleurenrijk behoort erbij. Maar ik doe alles voor mijzelf. Ik wil die Christus in
mij tot ontwaking brengen. Ik wil de godheid in mij bewustzijn geven. We
vangen alles op. We doen het zó, we maken vergelijkingen: dat mag ik niet
doen, dat kunnen we niet doen. Dat doet André ook.
Geef mij maar liefde te beleven. We dalen onmiddellijk volkomen in de
liefde af indien de liefde spreekt, indien de liefde gevoel heeft. Dát in de allereerste plaats moet u voor uzelf opbouwen: ‘Ik ben bezig, ik wil beginnen’,
en dan dijt uw wil uit.
Straks dan daal ik diep in uw harten af en wellicht maak ik dan stukken
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en brokken. Ik maak u gevoelig, ge zult schreien, ge zult wellicht beven. Ge
vraagt u af: ‘Ja, die liefde, die krijg ik toch nooit.’
En dan kan ik u weer opvangen en zeggen: ja, indien ge waarlijk liefhebt
dan staat de Christus niet naast u, u behoeft niet eens tot Hem te spreken,
maar Hij leeft in uw hart, in your heart, in uw ziel, in uw geest. In uw ziel
niet, want die is Christus, die bezit alles, die is licht, die is leven, dat is een
planeet, dat is een bloem, dat is een dier, dat is water, dat is nacht, dat is licht.
Die ziel van u die heeft uitdijing. Die ziel als vonk, als deel van die Almoeder,
is moeder. En waarom bent u het niet? Als u moeder wilt zijn, dan zal ik u
leren die ontwaking op te nemen. In de eerste plaats moet de man, de schepper, moeder zijn, wil hij kunnen baren. André is moeder.
Willen we kunst beleven, word dan moeder. Buig u voor hetgeen wat u
doet, dat u gaat opbouwen, dat u gaat beleven. Dat wordt licht, dat wordt
liefde. Dat ís rechtvaardigheid. Dat ís harmonie. Dat is Christus. De godheid zal uiteindelijk eens ontwaken en dan straalt de mens, het karakter,
het trekje, de handeling, de daad, het woord straalt dit kleurenrijk uit. Een
gedachte, een woord, een handeling wordt ijl. U wordt zacht. U wordt beleefd. U wordt rechtvaardig. U doet niet meer mee aan geschiet in de ruimte.
U draagt het leven. U bent altijd welwillend. U bent altijd gereed. U denkt
nooit verkeerd want de eerste sfeer duldt dat niet. Als er maar een klein beetje
verkeerdheid in u zit en de daad dus in uw maatschappelijke leven, voor
uw man, voor uw vrouw, voor uw kinderen, voor de melkboer, de bakker –
nietwaar? – dan reeds maakt dat een verduistering. Dan reeds breekt dit het
gelegde fundament weer af. En dan zakt u weer in dat moeras, dat ik hier
verleden beschreef; vanaf Golgotha naar de sferen van licht. En dan zijn er
zoveel die dan ‘de kist’ beleven en zeggen: ‘Waar zijn wij? Mijn hemel, ik sta
alleen.’ Hoe kan een godheid alleen staan?
In de allereerste plaats, mijn zusters en broeders, hebt ge nu te beleven en
te aanvaarden dat God geen krankzinnigheid heeft geschapen, dat hebt u
zelf gedaan. God schiep geen psychopathie, hebt u zelf gedaan. God heeft
geen ziekten, geen kanker, geen tbc geschapen, dat deed u zelf. Daar zijn wij
aan begonnen. Ik kan dus zover met u spreken, u hebt die boeken gelezen. In
het oerwoud zijn wij aan die menselijke, natuurlijke afbraak begonnen. De
zevende graad splitste zich met vier, één met vijf, vier met zes; en toen begonnen wij aan de inteelt, de menselijke inteelt.
Nu staat de maatschappij ... nu hebben miljoenen mensen te beleven dat ze
neer worden geslagen en dan bidden ze maar tot God – die God van omhoog
moet komen –: ‘Geef mij gezondheid’, geef mij dit en geef mij dat. Ziet u:
het gebed.
Wat moet gij nu doen om de handeling zo te verijlen dat uw daad een ge356

bed wordt? Ziet u, dat is de kunst. Het gaat er nu om dat de ene mens te eten
heeft en de andere heeft het niet. Dáár heeft de mens miljoenen, hier wordt
er armoede geleden. Die mens woont in een kasteel, die mens heeft geen
woning. Is dat door God? Dat bent u zelf. Uw wil is niet wakker.
In de eerste plaats staan we nu – en deze beelden, deze machtige fundamenten mogen we niet overzien – staan we natuurlijk voor de onmacht. De
mens in het oerwoud kan niet voor Beethoven gaan spelen. De mens in het
oerwoud die heeft men niet nodig om hier een plaats in uw midden op te
nemen en voor rechter te gaan spelen. De mens in het oerwoud is niet in
staat om het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) dus
te vertegenwoordigen. Dat moet die mens uit het oerwoud en al de graden,
en ook onder u, dat moet gij voor uzelf verdienen. Verdienen. U moet dat
opbouwen, uw wil moet versterkt worden. Ge moet alleen denken: ‘Hoe kom
ik aan rein, duidelijk, zuiver eten en drinken?’
En nu moet ik proberen om vanuit die maatschappij – dat worden nu deze
winter dan de lezingen – om u te helpen, om met u te gaan wandelen, met u
aan tafel neer te zitten. Ik moet een intellectuele, een geestelijke verruiming
in u wakker maken. Ik moet plaatsnemen aan uw dis. We breken samen het
brood. We zeggen iets, we spreken ergens over. En uit alles halen wij nu het
licht, het leven. Uit alles, ook door uw eten en drinken halen wij de dankbaarheid, de rechtvaardigheid, het dienen. Wat doet u?
‘Ik ben zo moe ... O, wat heb ik gewerkt.’
Waarom? Wij gaan vragen stellen. Waarom? Wij gaan de essentiële bron
voor de werkelijkheid, de realiteit ten opzichte van Christus, uw godheid,
Gene Zijde afbakenen. We brengen elke karaktertrek tot ontwaking, tot
bezieling. We geven elk karaktertrekje nu een ruimtelijke persoonlijkheid.
Word vader- en word moederschap. Ziet u. Wat doet u? Wie bent u? Hoe
praat u? Hoe denkt u? Hoe is uw verlangen?
God die is niet te beleven als mens. Ja, uiteindelijk wel, vanzelfsprekend
is dat zo. Maar de mens ziet Hem daar in de macrokosmos, gezeten aan een
tafel, met de apostelen momenteel om zich heen, naast Hem vanzelfsprekend
Christus. Eet men daar nog? Hoe is God in de hemelen? Wat heeft Petrus,
Johannes, Andreas, wat hebben de anderen, wat heeft Maria en Jozef en al
die groten uit de Bijbel nu nog te vertellen, nu zij toch in het hemelrijk zijn
aangekomen? Waar leven zij? Hoe begonnen zij aan hun uitdijing, hun wil
gestalte te geven voor zichzelf?
Ik heb u dat kunnen verklaren. Neem rustig aan dat er aan Gene Zijde
geen tafel is waar een God zit met een mooi kleed en een gewaad, met een
baard en die elke morgen aan de bel trekt en zegt: ‘Kom eens hier. Wat heb
je gisteren uitgespookt? Hoe waren uw gedachten?’
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U kunt moorden en brandstichten, u kunt doen wat u wilt. Die God bemoeit zich met niets. Die God is er ook niet. Die is er nooit geweest. Dat
weet u. De God uit de Bijbel die met Mozes sprak, bestaat er niet. Want dat
waren de meesters, dat waren de eerste meesters. Ja. Die kwamen vanuit de
Vierde, de Vijfde, de Zesde en de Zevende Kosmische Graad, verbonden zich
in de zevende sfeer met hen die het wel en wee van Moeder Aarde en haar
kinderen in handen hebben en begonnen – zoals u ‘De Volkeren der Aarde’,
het boek ‘The Revelations’ vertellen – aan de opbouw, het eerste denken en
voelen voor de massa, de mensheid.
Hoe is nu nog die mensheid? U voelt, ik kom tot de Bijbel, tot uw maatschappij. Ik ga door de kunsten en wetenschappen naar de maatschappij. Ik
ga naar God. Ik ga naar Christus. We hebben geleerd en we hebben dat te
aanvaarden dat die macrokosmos doodeenvoudig, natuurlijk leven is. Wij
gingen van planeet tot planeet. De scheppingen zijn miljarden eeuwen oud.
Er is nooit een mens geweest die zich God heeft genoemd en die woordelijk,
stoffelijk heeft gesproken, die bestaat er niet. U bent Goden. De natuur is één
godheid, dat is moederschap. De dierenwereld, de vissen in de wateren, water, moederschap, alles krijgt nu verdichting en verruiming en zien wij daarachter – dat hebt ge dan maar te beleven en te aanvaarden – de Almoeder, de
Albron. De Albron, waaruit de Almoeder leven kreeg, aan haar leven en uitdijing begon, dat is ziel, dat is geest, dat is die moeder die zich heeft gegeven
aan álles, maar door bestaande wetten zichtbaarheid kreeg: de maan, de zon.
En zo hebben wij moeten aanvaarden dat de mens al die ruimten – zoals
ik reeds zei – in zich heeft. Hij is vanuit het cellenleven mil-, mil-, miljoenen jaren terug begonnen. Hij heeft miljarden levens achter zich, hij werd
uitdijend mens. Dat lichaam is het nu waarin de kern als Albron leeft en van
daaruit kan de mens verdergaan en beleeft hij zijn eenheid. Zijn gedachten,
zijn gevoel, zijn wil zal thans aantonen wat hij als mens tot stand denkt en
wil brengen.
En dat terug uit die reine klaarte, terug in de maatschappij, dan staan we
voor de kanker, voor de tbc, voor de chaos. De volkeren willen zich niet begrijpen. U denkt elk ogenblik weer: er komt weer oorlog, de zaak gaat toch
weer kapot, de mens wil niet. En dat is waarheid. Maar de mens is onbewust.
Ik kom nu niet alleen voor uw eigen karaktertrekje – u ziet het – ik raak al
de boeken aan. We gaan door al de boeken heen. We staan voor Stalin, met
hem komen we tot Golgotha. We staan voor de volkeren van (het Huis) Israël. We komen voor Engeland, Frankrijk, Amerika te staan. Al de volkeren
zijn nu karaktertrekjes, dat reeds in ‘De Volkeren der Aarde’ door mij werd
vastgelegd. U kent nu de mentaliteit van elk volk. Wij gaven u dat boek om
u een ruimtelijk beeld te geven, hoe de aarde en haar kinderen, de mensheid
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op dit ogenblik is. En zo bent u nu zelf. Wat we in de volkeren waarnemen,
dat leeft in de mens. Wilt u altijd het goede? Vertrouwt u nu altijd de andere
mens? Ook al is er duisternis? Ook al krijgt u een pak slaag? Ook al vertelt
men u de waarheid? Dan schrikt de mens.
Wanneer er dus geen vertrouwen is – nu gaan we al verder – wanneer er
geen vertrouwen is dat ge elkaar opneemt, dat ge elkaar omrandt, dat ge door
elkaar leert en die stuwing ondergaat, dat ge door elkaar het houvast krijgt,
dat de éne mens voor de andere mens – dat moet nu uiteindelijk voor de kosmos worden en voor de mensheid – leeft, dan komt er nooit een opbouwing,
dan komt er geen ontwaking. Uit alles moet nu de kern van God zichzelf
tot die openbaring voeren. En die kracht, dat ongelofelijke bezit, het is bijna
niet te bedenken. Het is niet te voelen, de mens gelooft het niet eens, u hoort
maar wat de katholiek, wat het protestantisme nu nog zegt. De mens zoekt
een godheid dáár, maar hij is het zelf. Wanneer een mens, wanneer de sekte,
wanneer het geloof dus niet terugkeert naar deze fundamenten, wanneer de
Bijbel geen geestelijke bezieling krijgt, geen kosmologie, dan kan de mensheid, dan kan de katholieke kerk en het protestantisme honderd miljoenen
eeuwen verdergaan, ze komen van dit dode punt nooit en te nimmer af. Wie
dus nog tot die kerk, tot dat aanvaarden, tot die verdoemenis behoort, staat
op een dood punt. Dat leven is geestelijk onbewust, er is niet te praten tegen
dat leven, u moet dan wachten. Ik zal u ook dat leren.
Wanneer ge dus de mens ontmoet die verlangt, geef uzelf. Want wanneer
ge uzelf geeft – dat zult ge leren – komt er uitdijing voor u, voor uzelf. Want
de mens die uw woorden, de waarachtige woorden in zich opneemt, de mens
die uw gevoelsleven uitdraagt, dat is een fundament voor uw leven. Die mens
brengt voor u verruiming, uitdijing. Wanneer u waarheid heeft en de liefde
laat uitdijen, dan spreekt het vanzelf dat de mens van u gaat houden. Men
krijgt ontzag. Men krijgt eenheid. Men wil die warmte beleven. En dat is dan
niet meer van een ander, dat is van uzelf.
En daarom kon ik ook zeggen zo-even: ‘Ik doe alles voor mijzelf.’ Wat u
doet, dat zijn de paarlen in mijn levenstuin. Wat u verder brengt; André ziet
het dagelijks, hij behoeft niets meer te doen, u bent bezig om zijn levenstuin,
zijn ruimte te verzorgen. En dat was Christus voor al de scheppingen. Dat
is de godheid in u voor miljoenen levenswetten en levensgraden. Er is geen
nacht, er is nu geen psychopathie, er is geen krankzinnigheid, er zijn geen
ziekten; er is alleen levensvreugde, levensblijheid. U weet dat u één bent met
alles. Er is dan niets tussen te krijgen indien u – jazeker – indien u de handeling volvoert en volbrengt ten opzichte aan kracht die de eerste sfeer bezit.
Die ongelooflijke eerste sfeer, die niets anders is (dan) – zoals ik u heb verteld – waarheid, waarachtigheid, rechtvaardigheid, uiteindelijk in alles liefde,
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opvangen, begrijpen.
Waarom is de maatschappij, waarom zijn de volkeren nu nog in staat om
het andere volk niet te geloven? U ziet het, dat is een onbewuste levensgraad.
Dat heeft tijd nodig. Die volkeren die kúnnen dat niet beleven. Net zomin
als u een zangeres hoort, dat u die stem niet kunt ontwikkelen, u hebt die
stem nog niet. U hebt het gevoel nog niet om te kunnen studeren. Voor
de kunsten en wetenschappen hebt gij u het gevoel eigen te maken. En nu
sta ik alweer voor een machtig probleem, want in één leven leert u niets. U
behoeft niet aan kunst te doen als u het gevoel niet hebt, want daar hebt u
dertig levens voor nodig. En u kunt toch in één leven – dat zal ik u leren, die
kroon zal ik op uw hoofden plaatsen – in één leven kunt ge zo ontzettend
veel bereiken, maar dan staat elke gedachte en dan krijgt elk gevoel, elke
gevoelskracht, dan krijgt álles van geest, karakter en persoonlijkheid de volle
honderd procent voor het buigen, de rechtvaardigheid, de harmonie en de
liefde. Ziet u?
Dertig en meer levens zijn er nodig om u één te maken met een bloem, met
een hond en een kat, met het leven van Moeder Natuur. Honderdduizenden
levens zijn er nodig om de maan te overwinnen, een planeet te overwinnen.
Wat wilt ge nu doen als ge weet dat een planeet slechts een klein celletje is en
niets heeft te betekenen voor Gene Zijde? Gene Zijde is zo ontzagwekkend.
Een cel, een kleine gedachte is nu een ruimte, of het is niets. Een handeling
wordt eerste sfeer, tweede sfeer, derde sfeer, wordt licht.
In vergelijking met de aarde wordt het afbraak als u dat licht niet wilt
opbouwen door uw daden, door uw praten, door uw denken, harmonie,
rechtvaardigheid, dan komt u er ook nooit. Dan is het gelovige kind in veiliger handen van de katholieke kerk en het protestantisme dan gij met al uw
metafysische wetten, die u worden verklaard, die vóór u staan. Dan zegt die
Christus in u niets, dan kunt u beter het houvast beleven van dat dode kruis,
dan kunt ge beter gaan bidden voor genezing, dan behoort ge tot die onbewuste graad en hebt ge die maar te aanvaarden.
Maar wanneer ge bewust verder gaat en u niets van die maatschappij aantrekt ... Want nu gaan we eens denken: in welk karma leeft de mens? Men
haalt de centen bij elkaar om de zieken nu te genezen. Voor kanker en tbc
moet alles worden gedaan. Maar men smijt met miljoenen. Dus we gaan
denken. In de allereerste plaats krijgt u nu maatschappelijk bewustzijn –
want wanneer u dat niet hebt en dat nog altijd een chaos is ... – want u bent
stoffelijke mensen. De stoffelijke persoonlijkheid moet eerst ontwaken, wilt
ge de geestelijke gestalte geven voor Gene Zijde.
De mens en Gene Zijde. De mens en zijn leven.
Wat doet de maatschappij voor u? Voor die zieken? Voor die armoedigen?
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Dan kunt ge wel zeggen: ja, zij doen dit en dat en geven dat aan die armen.
Maar dan moet u eens kijken hoe die mensen de afbraak beleven, hoe die
mensen de onrechtvaardigheid dienen, dat zijn nu de genieën in uw maatschappij, waar wij, waar geen Christusvonk, waar geen goddelijke gedachte
mee te maken wil hebben. En waarom niet? Omdat het onherroepelijk tot
de vernietiging voert. Die mensen stelen. Die mensen nemen uw bezit weg
om het daar op te bouwen. Maar kijk eens nu wat die hoogste graad in uw
maatschappij doet. Is dat kunst? Is dat het geestelijke gevoel beleven voor de
stoffelijke mens? Doet u daaraan mee? André heeft dat alles beleefd en de
meesters keken vanuit hun sferen naar de aarde.
Neem uw eigen volk. U hebt een plaats onder uw volk. Men is bezig – het
moet, helaas, het moet – maar het kan anders, het moet ook anders. U hebt
gezien hoe de volkeren met elkaar één vijand hebben vernietigd. Voor God –
nu staan we alweer in een chaos – is er geen vijand. Die nazi’s dat waren en
dat zijn geen vijanden van God want in die nazi, in dat dierlijke gedoe leeft
de goddelijke kern. Moet u die dierlijke kern nu omhelzen? Moet u die kern
aanvaarden en aan uw hart drukken?
Wat doen wij? Dat heb ik u te leren. Wij gaan weg. We willen met die onbewuste graad die niets anders doet dan schieten, het leven vermoorden en
afmaken, willen wij niet meer te maken hebben. Eén gedachte reeds daarop
ingesteld en ik zit aan die afbraak vast. Ik ga er niet op in, want ik verlies
mijn ruimte, mijn rechtvaardigheid, ik ben niet meer in harmonie, ik heb
geen liefde meer, ik stem mijzelf af op afbraak, op bedrog, op zwaar, menselijk bedrog. Want uw hele, ganse maatschappij is één en al bedrog, waar
of niet? En dat bedrog stijgt zo ontzagwekkend hoog, dat Christus zich omkeert en zegt: ‘Met uw gedoe, uw gebid, uw satánische gebeden wil ik niet
meer te maken hebben. Ge zult uiteindelijk eens aan de Golgothase fundamenten beginnen en dan hebt ge alleen maar lief.’ Ge laat u niet decoreren.
Voor wat? Ge zet geen kroon op uw hoofd. Voor wie? ‘Er is er maar één die
een kroon bezit en dat ben Ik’, zei Christus. Kán Hij zeggen, maar Hij zegt
het niet eens, maar Hij gaf het door Zijn leven te zien. Hij stond hier ... op
een morgen heb ik u met Pilatus verbonden, Hij stond daar en Hij werd
voordien en nadien gegeseld, bespuwd en geslagen, zei ik. Drong dat wel tot
u door? Hij zei niets. Hij dacht alleen: van u kan Ik leren hoe het niet moet.
En Hij zei tot Petrus: ‘Eer de haan kraait, zult ge mij driemaal verloochenen.’
En toen wist Hij – zeer zeker, Hij wist het reeds lang, ik heb u die beelden
met Zijn apostelen enigszins verlicht – dat Hij in Petrus en al de anderen, de
onbewuste mens had te aanvaarden.
Maar Hij had liever begonnen aan die enkelingen daar, in plaats van deze
ganse mensheid. Uiteindelijk gezien is het natuurlijk de realiteit voor de
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Christus en de rechtvaardigheid dat Hij zich gaf op Goddelijk Gezag, dat
de mensheid thans toch het geloof bezit. Hij was er, maar wie heeft Hem
gekend? Wie heeft Hem beleefd? Wie? Wie van u beleeft Hem nu in Zijn
ware, waarachtige persoonlijkheid, in Zijn liefde, in Zijn rechtvaardigheid?
Dan hoeft ge niet meer te bidden. U behoeft niet meer – zei ik u, dat leest u
door de boeken – naar een kerk te gaan en neer te liggen: ‘En Vader geef me
de kracht, de wijsheid en de liefde’, dat zit reeds in u.
Ik ben al die jaren niet tot de uiteindelijke bron gekomen, die bron ontwaakt eerst nu. Ik neem u daardoor al die stoffelijke narigheden, al die wijsheden, tot de Bijbel toe, op dat en dat gezag – niet dat van Christus – dat
neem ik u af. Maar ik zet de goddelijke persoonlijkheid als licht, leven en
liefde, vader- en heilig, universeel moederschap, zet ik daarvoor in de plaats.
De God in u zal ontwaken. De Christus plaats ik niet voor uw voeten, noch
links, noch rechts, maar die leg ik neer onder en in uw hart. De Christus
geeft u nu nieuwe bloedsomloop, stuwing, bezieling, ontwaking, liefde. Wij
nemen u door de Bijbel heen, weer opnieuw en altijd weer opnieuw, telkens
weer hetzelfde, maar met het nieuwe beeld, met de nieuwe graad, met de
hogere bewustwording. Ziet u?
We gaan nu de macrokosmische stelsels ontleden voor de mens in de maatschappij, voor zijn leven achter de kist, voor zijn Christus, voor de God in u.
U kunt nu schilderen, u kunt nu zingen, u kunt een rechter zijn, een stuk genie van de wereld, zo groot, zo machtig, alles nu – bedenk dit goed en hou dit
voor vandaag tenminste vast – alles wat u aan stof doet, u spreekt talen zei ik,
u bent een genie voor de atoomsplitsing, u wordt door de maatschappij, door
het leven, de mens wordt u gedragen; omdat u zo rijk zijt, innerlijk? Omdat u
zoveel kunt? Omdat u zoveel hebt opgebouwd? Dat blijft allemaal op aarde.
Als u nu, indien gij dat alles hebt geschapen om de mens te helpen dienen,
om hem brood, eten en drinken te geven, dan is dat op zichzelf reeds stuwing, gevoel, bezieling, een geestelijk fundament, indien er geen bedrog bij
is. Nu kunnen wij zeer zeker beleven dat de hele maatschappij, de mens die
de miljoenen bezit, zichzelf nimmer heeft afgevraagd: waar komt dat en dat
en dat vandaan? Waarom wilde de Christus met dat bezit, dat uiteindelijke
stoffelijke gebluf, dat gekraak niet te maken hebben? Het wordt moeilijk,
zeer zeker, het wordt zo ontzagwekkend, eigenlijk angstig omdat ge niet meer
weet op een ogenblik, hoe te moeten handelen. En toch voor slechts enkele
dingen en zaken is dit realistisch en bovendien rechtvaardig op te vangen.
Alles wat gij zijt, is alleen leven en gevoel. Wat er om u heen leeft, hoe gij uw
gevoelens uitzendt en verstoffelijkt, dat maakt deel uit van uw persoonlijkheid.
Dus we krijgen, zoals ik op de verleden, voorbijgegane lezingen tot ontle362

ding bracht: er zijn slechts drie graden, macrokosmische graden, die u als een
zelfstandigheid hebt gekregen en waardoor de Albron als Almoeder u haar
houvast in handen gaf. En dat is moeder-zijn, vaderschap en de reïncarnatie.
U gaat voort. Telkens is er nu een lichaam gereed om u op te bouwen. U bent
vader, u was moeder. U leefde onder al de volkeren. Nu kunt u wel zeggen:
‘Ik ben vandaag een Nederlander’, maar dat volk is van u, dat is deel van
uzelf. Dat komt allemaal tot God terug. Daar hebt u niets mee uit te staan,
dat kunt u rustig laten leven.
Als we straks de rechtvaardigheid beleven voor de mens, dan onleed ik
voor u wanneer gij voor uzelf de goddelijke rechtvaardigheid verstoffelijkt;
dus door uw werk, door uw dienen. Het doet er niet toe wat u doet, wat u
bent, wat u zijt, in alles kunt gij die rechtvaardigheid beleven en dan hebt gij
een fundament voor uw persoonlijkheid in de maatschappij, voor uw slaap,
uw taak, uw denken, uw kunst, uw wetenschappen.
Nu wordt het leven mooi. Nu kunt ge een ruimte beleven op het land, in
de stad. U kunt een ruimte beleven door uw vriendschap, door een gesprek,
dat te beleven, de mens te zien, niet als mens, maar als deel van uzelf, want
u maakt met die mensen, als parten, als vonken van dat heelal deel uit. Wat
die mens aan zelfstandigheid heeft gekregen, is reeds uw bezit. Dat gaat ge
beiden verlichten. Als man en vrouw – dat zullen we aanstonds zien – hebt
ge nu alles, alles voor die ruimte in handen, want u bent vader en u bent
moeder. Ja.
En wie dat niet heeft kunnen beleven, wie niet het moederschap tot de
baring heeft kunnen verstoffelijken: dat zijn helaas alweer wetten. Die wetten
die kan en die zal André u verklaren. Die wetten gaan terug tot de afbraak
die in het vorige leven – waar? – in Frankrijk, in Engeland, onder de Russen,
onder de Indische volkeren, voelbaarheid kreeg. Die wetten die hebt u daar
verstoffelijkt, u hebt het leven mismaakt. Ja, wat heeft de mens in duizend
levens tot stand gebracht? U leeft dus nu niet in moederschap, noch in vaderschap. U hebt geen geestelijke verruiming, u voelt zich straatarm.
De goddelijke kern die stijgt boven uw persoonlijkheidje uit en zegt: ‘Stuw
mij nu, geef mij alles. Geef me zoveel, dat ik de eerste sfeer betreden kan.’ En
nu komen wij voor die strijd.
In de eerste sfeer zag Gerhard – nietwaar, in ‘Zij die terugkeerden uit de
dood’ en heb ik en hebben miljoenen mensen moeten aanvaarden – het eigenlijke, zuivere, geestelijke licht.
Wat is nu licht? Miljoenen problemen. Al die lezingen, al de boeken die lossen nu op in dit gigantische probleem. Zo diep is nu een klein karaktertrekje.
Zo diep, zo macrokosmisch is nu een daad, een handeling, een gedachte. Uw
maatschappelijk leven zinkt weg indien u een vonk van de honderd procent
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gestalte geeft aan een daad, aan uw vriendschap, aan uw rechtvaardigheid,
aan uw liefde, voor uw moeder openstaat en uw vader, uw kind. Elke karaktertrek – voelt dit nu eens goed aan – is uitdijing. En van elke karaktertrek,
daarvan de honderd procent is een tempel, is levenswijsheid, het is dragen,
het is het één-zijn met de natuur. Of u bent er juist uit en ernaast, of u voelt
het spreken van een bloem, u beleeft het karakter van dit kleurenrijk, ook het
vader- en het moederschap. Het is niet alleen de mogelijkheid om tot éénzijn te komen en kinderen te baren en te scheppen, maar het te beleven. U
moet dus baring worden. Wat het lichaam, wat het lichaam, het organisme
nu heeft, dat hebt ú nog niet, dat heeft de persoonlijkheid nog niet. Is de
persoonlijkheid zo onfeilbaar in het baren en het scheppen als het organische
deel als gevoel bezit? Neen.
Hoe kom ik nu tot de essentiële bron? En daarvoor moet ge beginnen te
denken. Ik ben moeder, ik ben vader, ik heb reïncarnatie, ik kan wedergeboren worden. Zo hebben wij gestaan en nog staan er mil-, miljoenen mannen
en vrouwen aan Gene Zijde, die denken. Ze staan te wachten, ze komen tot
de stilte; tot de eenzaamheid? Neen, ik ben niet alleen. Ik wil niet alleen zijn.
Ik voel daar gevoel. Is dat mijn zuster, is dat mijn broeder? Neen, dat is een
godheid in mijn graad van voelen en denken. Ik wil vooruit, ik wil hoger,
ik wil uitdijen. Ik wil mijn bloedsomloop verbinden om het leven tot die
openbaring te sturen. Ik wil mijn bloed verbinden met het leven van God,
de moeder of de vader, om opnieuw te kunnen reïncarneren, want ik moet
verder. Ik moet uit die dierlijke moeder-, uit dat dierlijke vaderschap moet
ik vandaan. Ik wil hoger, ik wil eruit stijgen. Ik wil een mooi, machtig organisme bezitten. Ik wil met sterren, planeten en zonnen praten. Ik wil het
licht. Ik wil de geest. Ik wil van mijn persoonlijkheid maken een machtig
tafereel, een tempel van wijsheid in gevoel.
Zo wordt de man, zo is de moeder aan Gene Zijde. Dat is de eerste sfeer.
Nu de tweede, nu de derde – zei ik – de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende
sfeer. Maar laten we blijven in de eerste, de tweede en de derde sfeer. Alleen
maar in de eerste. Daar ziet u heiligheden? Heiligheden kennen wij niet.
Wij zien alleen daar mensen die in harmonie zijn met alles, met het leven,
met een bloem, met de natuur, met een vogel, met de mens, met het licht.
Hun karakters, hun karaktertrekken, vriendschap, één-zijn, het spreken, het
denken is volkomen waarachtig, daarin zijn geen fouten meer. Want indien
die mens uit de eerste sfeer verkeerd denkt en het leven niet raakt, openbaart
zich God niet, openbaart zich Christus niet. Het gevoelsleven moet dus aan
Gene Zijde tasten – zo staan we daar, ziet u – met de ogen gesloten. We
willen daar niet zien. We zijn zoekende, net zolang zoekende, jaar in, jaar
uit, totdat we het eerste woord regelrecht met het leven van Moeder Natuur
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hebben verbonden. En nu hebben we houvast. We voelen eenheid. Het leven
gaat spreken. Een bloem heeft iets te zeggen. Want mijn denken – ziet u –
mijn denken, als ik ga denken dan verstoffelijk ik mijn gevoel, en dat gevoel
is dus de Albron en die Albron die is menselijk bewust, voor vele miljoenen
mensen dierlijk, voordierlijk, grofstoffelijk bewust; zij doen aan moord, aan
brandstichting. U kunt de ruimte, de God in u niet tot ontwaking brengen
wanneer u moordt, brandsticht, liegt, besteelt, de mens besteelt. U kunt die
geestelijke sfeer niet tot ontwaking brengen indien u weigert uit te dijen.
Want dat is het.
Zo begonnen wij vanuit het schemerland te denken. En nu heeft André
gelijk om te zeggen: ‘Waarom spreekt u nog? Waarom beult gij uzelf zo af?
Want aan ‘Zij die terugkeerden uit de dood’ heeft de mens alles.’
Ik zei tot André: ‘De mens heeft niets, aan geen duizenden boeken heeft
de mens iets.’
Ja, ze hebben een beeld. Maar hoe moet ik nu beginnen? U hebt er een
beeld door gekregen, omdat de meester van Gerhard zei: ‘Gerhard, dat van
u maak ik kapot. Maar daarvoor in de plaats’, zei ik het u niet zo-even, ‘voor
God, voor de macrokosmos, daarvoor in de plaats komt de universele waarachtigheid. Dat wat ge op aarde denkt, is allemaal verkeerd, dat moet uit u
weg, dat moet uit u vandaan.’
En nu wordt het leven mooi. Nu gaat gij als mens op aarde gaat gij eenzelfde bewustwording opbouwen zoals wij dat geestelijk aan Gene Zijde in
ons leven doen. Bewust, zeker, uw handdruk is waar. U hebt, u geeft mij
vertrouwen. Geef elkaar nu eens een hand en druk die hand. Leg het gevoelsleven van uw ogen in de andere ogen. U moet eens voelen hoe onzeker
dit wordt, hoe klam. Leugen en bedrog, moet u mij niet? Waarom wilt u mij
niet? Waarom vertrouwt u mij niet?
U moet nu eens gaan voelen, wanneer de geestelijke kern spreekt, hoe
rein de kus is van de mens. Ik heb u op een morgen gevraagd: hoe diep is
nu uw kus? Krijgt u eens een geestelijke kus. Dat wil zeggen: beleef eens de
geestelijke waarheid, de rechtvaardigheid voor de macrokosmos, zoals God
zon, maan, sterren, Jupiter, Venus, Saturnus, nacht en licht heeft geschapen,
doordat de aarde zich omkeert.
Ga nu eens door de Bijbel en voel nu eens aan, wanneer spreekt in de Bijbel
de Christus, de Messias, the Christ. Wanneer spreekt nu God in die Bijbel?
Dan neemt ge de Bijbel, het Oude Testament, en slaat alles, gooit alles overboord, want dat bestaat niet. Ziet u?
Maak elke gedachte nu, zoals wij die beleven, zoals wij die gaan voelen.
Wij gaan die gedachte bebeelden. We maken van elk karaktertrekje een mooi
ornament, een gewaad, een deel van die persoonlijkheid. U bent nog niet be365

zig om uzelf te bebeeldhouwen. Want de mens die waarachtig Zijn schepping
voelt en een Alvader wil beleven, die begint niet met klei en levensadem, die
begint met plasma, protoplasma, die begint met de ziel, met de geest, met het
leven, met het vader-, met het moederschap, met de reïncarnatie. Een dood
is er niet. Ziet u.
Langzaam maar zeker, mijn zusters en broeders, gaan we dan verder om
de ontwaking te brengen, niet alleen voor uw eten en drinken. De dankbaarheid beleven van een aardappel, een kop koffie, u moet de ziel eens gaan
beleven van de drank die de moeder voor u gereedmaakt. Als u dat eten
allemaal kunt kopen, dan is het op tafel, dan is het in huis. Maar denkt u
ooit en immer aan de bezielende aura, die een aardappel, een bloemkool, een
spruitje – ziet u, die woorden kennen wij nóg – u geeft? André eet weinig
en waarom? Omdat hij de ziel van een aardappel en een sneetje brood wil
eten, de geest. En dan kan een kruimel brood u voor weken voeden. Want
dat heeft Ramakrishna, dat hebben de oosterlingen, de ingewijden bewezen.
Ze hebben dan geen brood, geen eten noch drinken meer nodig, want het
goddelijke levenswater leeft in de stof.
Moet ik nu alweer ophouden? Ik ben juist begonnen. (De geluidstechnicus
seint dat het einde van de ‘band’ nadert.)
Ziet u (er vliegt een insect), zij beleeft het leven. Dat kind zoekt naar God.
U bent mens, u bent vader-, moederschap; dat leeft ook daarin. Maar dat
leven is ontstaan door rotting. En dan moet u nu van nu af aan, wilt ge de
eerste sfeer binnentreden, moet ge al die rotting, die afbraak, die duisternis
uit uw lichtende wereld verbannen. Want dan zoekt ge het niet hoger – dat
diertje (het insect) zoekt het veel te hoog, dat moet terug naar de eigen graad,
een verdwaald leven – dan zoekt ge het niet te hoog, dan gaat ge niet te ver,
maar dan staat ge bij de bron die u de menselijke ontwaking geeft. En dan
is de mens gereed om zijn godheid tot die evolutie te voeren. Nu beleeft gij
alles – dat zegt de mens in uw omgeving – in harmonie.
U doet uw taak omdat ge eten en drinken geniet, maar die taak die volbrengt u rechtvaardig, harmonisch. Zeker, u liegt en bedriegt niet, u steelt
niet. Elk dingetje nu van uw persoonlijkheid – dat zijn karaktertrekjes – dat
fout is, dat de duisternis vertegenwoordigt, dat kan u immers niet tot die
eenheid brengen met Moeder Natuur. Dan komt u ook niet in de stilte noch
in het afvragen: ‘Kom ik zover en hoor ik u al?’ Wanneer het gevoel welsprekend wordt dan is de eenheid met al het leven van God (voor) uw persoonlijkheid verzekerd. U hebt dat dus zelf, zelf, zélf in handen.
De mens is een sfeer, de mens is een planeet, de mens is God. Het gaat er
nu niet om om te zeggen: ‘God en de mens’, neen, ‘De mens en zijn God’.
Elke gedachte is een deel van die godheid, maar u laat zelf zien en u geeft
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de mensheid het weten hoe die godheid op dit ogenblik is, voordierlijk, dierlijk, grofstoffelijk en stoffelijk.
Ik vraag mij af: waarom leest gij boeken? Waarom bent u hier? Waarom
brengt ge nu, als u deze stilte voelt, geen harmonie in uw denken? Waarom
altijd met dat vreselijke lawaai, dat onbenullige gedoe in uw innerlijk? Wanneer gaat ge zelf afvragen: ‘Dit is de moeite waard’, of, ‘dit is niks’? Wanneer
gaat ge die karaktertrek een mooi gewaad schenken, de sandaaltjes? Wanneer
– vraag ik mij af – begint ge waarlijk aan het afrukken van uw vervloekte
maskers?
Wees klaar, zuiver en open. Verberg niets, praat, spreek en handel. U behoeft zich niet te laten binden – zei ik – om uw ruimtelijk leven tot die
stuwing, die bezieling te brengen. De mens die aan zichzelf werkt, werkt aan
zijn koninkrijk, die dijt uit. Blijf niet langer bekrompen, blijf niet klein, geef
elkaar levensruimte.
Ik moet nu eigenlijk beginnen. Helaas, ik moet nu nog beginnen. Dat is
altijd weer het verschrikkelijke. Uit u komt het gevoel. Ja, ik moet eerst die
fundamenten voor de kosmos opbouwen, ik moet terug naar de ruimte, naar
de sferen, naar zon, maan, sterren, vader- en moederschap, Albron, en eerst
dan kan ik de maatschappij, kan ik de mens tot ontleding voeren. Maar u
moet telkens weer uw godheid daar zien, of u vergeet, de maatschappij vergeet weer alles. Is dat niet zo? Maar wij gaan verder.
Als u zit en rust, rust dan. Maar dat kunt u niet. Er zijn mensen die zijn
ziek, miauwen, schreeuwen en maken zichzelf moe. Waarom? Omdat ze dit
ziek zijn niet willen aanvaarden. Hoe wilt u nu dat lichaam rust geven, genezing, wanneer de geest, die de rust is, de kracht is voor genezing, in opstand
is, afbreekt? U krijgt eten en drinken en u lust het niet. Christus zei: ‘Waarom verwaarloost, minacht gij Mijn leven? Dat leven is uit uzelf geboren.’
Ziet u, nu moet ik aan de maatschappij beginnen, ik moet voetstap na
voetstap met u beleven en fundamenteren, wilt ge een sterke persoonlijkheid
krijgen, wilt ge uw kus, uw liefde beleven, uw vriendschap, uw harmonie,
wilt ge uiteindelijk kunnen zeggen: ‘Aanstonds achter de kist heb ik licht,
licht, licht, licht. Ik wil licht zijn. Ik wil licht worden. Ik wil liefde zijn. Liefde
zijn.’
Gaat u nu eens uzelf eerst bezien, betasten, en dan ontmaskeren. Laat u
toch eens zien aan uw man, uw vrouw, zo naakt gij zijt voor God. Doe uw
gewaad maar af, maar innerlijk. Probeer eens de sandaaltjes van ‘Maskers en
Mensen’ aan te trekken. Ik heb u al reeds verteld: ze zijn als lood zo zwaar.
En het leven is licht, het leven bezit ‘vleugelen’. Elke karaktertrek, elke handeling, een lach, een blik uit uw ogen bezit die ‘vleugelen’, is een persoonlijkheid, draagt een sierlijk, machtig, universeel gewaad; bezit wijsheid, kracht
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en liefde. De universiteiten der aarde hebben niets meer te betekenen want
gij zijt in alles overheersend, overwinnend, overstralend. Gij weet, gij voelt,
gij zijt één met uw godheid, op die en die afstemming.
Hij beet André (een insect beet André), is niks, was het maar een slang,
een tijger, een leeuw, dan zouden we het dier nu de liefde geven, dat kan hij.
Mijn zusters en broeders, ik moet weg. Hoe hebt u het gemaakt in de
maanden dat u alleen was? Kunt u voor uzelf zeggen: ‘Ik ben toch uiteindelijk een duizendste gram aan gevoel lichter geworden’? Hebt u het aangedurfd om de maskers reeds af te rukken? Durft u reeds open te spreken,
u volkomen naakt te laten zien voor hen waarmee gij te maken hebt? Is er
ruimtelijke eenheid in u? Zendt ge reeds uit of bent u nog altijd bezig om
te ontvangen? De mens die uitzendt, dient. De mens die wil ontvangen, is
onbewust, is levend dood. Voelt u, de zekerheid?
Als u zegt: ‘Ik heb geen liefde, ik krijg geen liefde’, dan is dat niet waar,
mijn kinderen, want wanneer u, ook al wordt u dag in dag uit geslagen en
getrapt, u blijft liefde uitzenden, want dit bent u zelf, u vertegenwoordigt nu
uw eigen hemel, uw rechtvaardigheid, uw sfeer. Telkens terug. U maakt dit
leven af, want ge zult uw karma beleven. U stijgt dan boven geloven, kerken
en Bijbels uit, alleen dan wanneer ge aan Golgotha komt, alleen dan wanneer ge aan het kruis wordt geslagen, zoals de Christus dat heeft moeten
aanvaarden, dan zijt ge waarachtig en dan buigt ge uw hoofd, want dan hebt
ge, geloof ik, geen masker meer.
Maar er gaan mensen de dood in en er worden mensen gemarteld en geslagen, onthoofd, die hebben nóg maskers, want ze stierven voor een masker.
Voor deze rotte, vieze, gemene maatschappij gaven zij zichzelf. Zij gaven
zichzelf voor satan en de duivel. Hè, wat is het woord satan? Zij gaven zich
voor leugen en bedrog, zij kenden zichzelf niet. Dat machtige bezit van de
ruimte, van God, van Christus, Golgotha, de Bijbel, liefde, geluk, leven, ziel
en geest, dat alles moest nog in deze mens ontwaken.
Ge moet u nu afvragen, voor wat en voor wie, voor welk iets zet ik mij nu
in? Waarvoor kan ik me geven? En dat hoop ik u nu door deze lezingen te
kunnen leren, te mogen geven, zodat wanneer ge straks achter de kist zijt, ik
vóór u en de anderen moge staan en zeggen: ‘Kom nu in onze armen, de reis
naar Moeder Maan gaat beginnen. We gaan de eenheid krijgen met zonnen,
manen en sterren, met Saturnus, Uranus, Jupiter, Venus. Wij gaan de eenheid beleven met Christus en met de God in ons opdat de godheid eeuwigdurend zal blijven bestaan voor ons als mens, voor ons als vader en moeder,
vriend, zuster en broeder.’
Heb ik iets nieuws verteld vanmorgen? Wist u dat niet reeds lang geleden?
De bezieling, de levensgraad die hier aanwezig is, stijgt toch uiteindelijk en
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tenslotte zeer zeker boven alles uit. Want dit is het wijsgerige stelsel voor de
daad. Met andere woorden en heel menselijk gezegd: ik ben begonnen om
iets van mezelf te maken. Laat de Christus in u ontwaken, voer uw godheid
naar de sferen van licht, maar zie altijd Golgotha voor u en ge weet hoe te
moeten handelen, is mijn laatste woord op deze eerste morgen dat we weer
tezamen zijn.
Mijn zusters en broeders, God bless you. God zegent u. Dat kan alweer
niet, ziet u. Woorden. God kan u niet zegenen. U moet die godheid, die
zegening tot de ontwaking brengen, en u bent zegen, u bent het altijd. God
zegent u, ziet u: woorden, woorden, woorden. Maak nu van alles gevoel en
geef alles, elk woord nu van uw ganse woordenboek, geestelijke, ruimtelijke
realiteit. Dat is alles.
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De mens en Christus
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen de lezing ‘De
mens en Christus’.
U weet de kosmologie van de Christus, die hebt u gelezen in ‘De Volkeren
der Aarde’. U kent Zijn leven vanaf de maan, terug tot het goddelijke Al, en
wat Christus daarvoor heeft gedaan en heeft gekund, dat hopen wij thans te
beleven, maar nu voor uzelf.
Ik behoef niet opnieuw terug te keren naar de planeten, de opvolgende
levensgraden. Ik behoef mij niet af te stemmen op die tijdperken, de drie
boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’ verklaren u hoe de mens voor zichzelf
aan die evolutie is begonnen.
Wanneer u ‘Een Blik in het Hiernamaals’ opnieuw in handen neemt, het
eerste deel, en voor de hellen komt te staan dan begrijpt u dat die chaos
waarin al die miljoenen mensen leven volkomen afstemming vindt op de
aarde, op uw innerlijk, op de maatschappij, op de mensheid.
Wie van de miljoenen kinderen van Christus, van God kan zeggen: ‘Ik
ben in de eerste sfeer. Ik ben harmonie. Ik ben rechtvaardigheid. Ik ben
liefde. Ik ben begrijpen’? Wie?
Laat het u voor nu en voor altijd duidelijk zijn en aanvaard dit: dat de
Messias eenzelfde strijd heeft beleefd, heeft moeten aanvaarden als gij, als de
mensheid, als elke vonk van de Albron, de Almoeder, heeft moeten beleven,
zal beleven om uiteindelijk het goddelijke Al te vertegenwoordigen. Dat alweer is, en altijd weer: licht, leven, liefde, persoonlijkheid, geest, vader- en
moederschap.
De Christus kreeg niet méér van de Albron dan vader-, moederschap en
wedergeboren-zijn, reïncarnatie. Ik heb u verklaard: die drie wetten, dit zijn
de essentiële wetten voor al het leven, waar u ook leeft, waarheen u ook kijkt.
Die bron leeft in de mens en daardoor is de mens een godheid, daarom bezit
de mens die goddelijke Albron in zich.
Wanneer u naar een mens kijkt dan ziet u God als licht, als leven, als
gevoel. Hoe dat gevoel is, dat kennen wij en zullen we, indien mogelijk,
volkomen ontleden zodat ge gereed zijt om straks uw ‘kist’, uw evolutie, het
verdergaan te kunnen aanvaarden met een blij gevoel, met het diepe openzijn, het willen beleven van al die goddelijke stelsels, om ze u eigen te maken;
waar helaas de mens nog niet aan begint.
Christus ging vanaf de maan door de planeten en kwam eindelijk op aarde. In ‘De Volkeren der Aarde’ leest u dat. Hij was de eerste die de mens, die
Zijn kinderen waarmee Hij leefde en waartoe Hij behoorde, onderrichtte.
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Hij had het eerste gevoel, de sensitiviteit, om te zeggen: ‘Wie dit alles is,
dat weten wij niet. Er moet een kracht zijn die denkt. We zijn deel van die
kracht, anders waren wij er niet.’ Dat was het ogenblik toen de eerste mensen
zich vrij gingen maken van de stoffelijke wereld, toen ze ontwaakten, toen ze
de mens tot de bezetenheid hadden gevoerd, dat wil zeggen: ze kwamen terug vanuit de astrale wereld, vroegen om de zon, om licht en gingen zoeken,
namen bezit van de aardse mens.
Ik heb u verteld, in die tijd was elk mens eigenlijk bezeten; natuurlijke
bezetenheid, geen ziekelijke bezetenheid. De mens zag alleen, keek alleen,
had honger en dorst. De astrale persoonlijkheid beleefde dat in de stoffelijke
mens. Afbraak was er niet. De krankzinnige, de psychopathie, die u thans in
dit bewust stadium beleeft, kon de mens in die tijd niet beleven.
Als dit even tot u doordringt dan begrijpt u dat de mens evolueert, dat elke
gedachte ruimte krijgt. En daarna toen de Christus met (de mensen waartoe
Hij behoorde) ... toen die mens, die eerste mens – dat was een mens – die
weg had gevolgd en kon aanvaarden, en zij zich vrijmaakten van de aarde,
de ruimte konden beleven, toen keerden zij terug naar het ogenblik van hun
eerste geboorte en toen beleefden zij hun cellenbestaan op de maan.
De maan – dat kunt u en moet u aanvaarden – is de Almoeder voor deze
ruimte, de zon de vader; dat kent u allemaal. Dat is de kosmologie van de
Christus, voor de Messias. En dat is eveneens uw leven, uw evolutie, uw
ontwaken voor uw innerlijk leven, uw gevoel, uw afstemming op God, op
álles. En dat alles voeren wij nu terug naar de aarde opdat gij zult ontwaken.
Straks krijgt u de lezing ‘De mens en zijn geestelijke ontwaking’.
De eerste lezing die we tezamen hebben beleefd, voerde ons naar de inleiding voor al deze stelsels.
Nu kunnen we beginnen. Ik zei: de tijd was weg. We kunnen beginnen
om terug te keren vanuit het Al nu naar de aarde. Maar houd nu vast, leg dat
in u, dat de Christus niets heeft gekregen en dat Hij alles zich eigen had te
maken. Stelt u zich eens voor: de mens leeft in het Al!
U vraagt André: ‘Maar wat ben ik dan?’
Men vraagt mij: ‘Maar wat dan, wanneer ik aan Gene Zijde leef en ik heb
niets meer te doen?’ Wat dacht u dat de Christus, dat de geest – dat ziet u
straks – aan Gene Zijde doet en is?
Om u die stelsels te verklaren, betreed ik het leven van Socrates. Hij begon
om stoffelijke stelsels te leggen voor de innerlijke mens. Maar aan Christus
hebt ge nu houvast. U hebt geen houvast aan God. Luister nu wat ik zeg: de
wereld, de katholieke kerk, het protestantisme, elk mens die aan een godsdienst gelooft, verklaart mij thans voor krankzinnig, want die God die de
mens zoekt en aanbidt, die is er niet, zei ik u.
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Ik ben een ketter, ik ben een afbreker, maar indien ge kunt luisteren dan
krijgt u thans de nieuwe fundamenten voor uw toekomst, voor uw vader- en
moederschap: de Christus in u. Meermalen heb ik u gevraagd: laat de Christus ín u ontwaken. Maar wanneer u daar zelf niet aan begint, niemand kan
u helpen. Er is geen inspiratie te beleven. U kunt die inspiratie ook niet bebidden, dat zult ge vroeg, straks vaststellen. Maar of u er dan aan begint, dat
is weer een nieuw vraagstuk, een nieuw probleem. Begint ge werkelijk aan
het gevecht om elke gedachte te dienen, evolutie te geven, bezieling, liefde,
rechtvaardigheid, harmonie, ruimtelijk bewustzijn? Doet u dat?
Toen de eerste mensen hun kringloop der aarde hadden volbracht, opvolgend hebben wij die wetten kunnen beleven en moeten aanvaarden. We
hebben een reis gemaakt vanaf de maan om die eerste mens te volgen, die
eerste mens, die daar heeft geleefd en de fundamenten voor zichzelf tot licht
bracht, licht.
Een fundament tot licht te brengen is straks de daad in uw maatschappij,
uw denken, uw voelen, uw handeling, uw doen en laten. U kunt nu aan deze
wetten niet meer ontkomen. Het doet er nu ook niet meer toe wat u bent en
wat u doet. De mens, het kind van het land die de liefde en de wetten van
God liefheeft is de prins, de koningin, de prinses van de ruimte. De eenvoudige mens bezit thans werelden van geluk, maar ook werelden voor harmonie
en rechtvaardigheid. En dat is alleen omdat die mens onvoorwaardelijk liefheeft, onvoorwaardelijk zich buigen kan voor het goede.
En, u hoort het nu, daar staat thans de Christus. Christus wandelt. U
zoekt Hem, u wilt Hem bevoelen, betasten, u wilt Hem gaarne zien. Wij zien
Hem elk ogenblik. We kunnen elke seconde met Hem praten. Hij zit daar
neer en luistert. ‘Vertel Mij’, zegt Hij dan, ‘wat hebt ge? Wat wilt ge?’
Maar zoek God niet die u door de Bijbel is gegeven, die u door de theoloog, de katholieke kerk werd geschonken, of de boeddhist, de Mohammed;
die Goden bestaan er niet, die zijn er nooit geweest. Een God die tot Mozes
sprak en Noach de levenszeeën liet bevaren, die is er nooit, nooit, nooit geweest. Want het leven is God. De Wayti is God. God is slechts een woord.
Maar de wet leeft in de natuur, in de ruimte, is een planeet, is een zon, is
een ster, is de mens; de mens als Zijn beeld, als gevoel, als vader-, als moederschap, als reïncarnatie. Is het soms zo onbegrijpelijk dat de moeder kan
baren en dat dit weer een nieuw leven is? Is de mens dan nooit en te nimmer
onuitputtelijk stoffelijk, geestelijk, kosmisch diep indien hij voor de Christus
en voor zijn godheid staat, men hem plaatst voor de realiteit van deze wonderbaarlijke stoffelijke zaken die u zo in uw handen kunt nemen?
De mens zoekt naar zijn God, en hij ís het.
Wanneer men zegt: ‘Ja, u bent geen paus, geen kardinaal, geen bisschop,
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geen pastoor maar u bent een godheid’, dan kijkt de mens naar de ruimte en
doet zó, waanzin: ‘Dáár leeft God.’ Ja, de God met zijn baard.
De mens die kan spreken, de mens die menselijk denkt: een God die men
kan betasten, die genades uitdeelt, ziet u, die een mens hoort bidden, die
een mens iets kan schenken van Zijn ruimten, van Zijn licht, van Zijn waarheid, van Zijn gevoel, van Zijn vader-, van Zijn moederschap; dat hébt u: u
bent vader, u bent moeder. De mens die een geloof krijgt en zich daarop wil
afstemmen, die zich volkomen geeft voor die heilige taak, bezit nu alleen
zichzelf, een God die hij voor zichzelf heeft opgebouwd, maar geen realiteit
is. Ziet u? Aan God hebt ge geen contact. U kunt dóór God ...
Ik vertel u kosmologie, kosmische stelsels, ik breng u tot de goddelijke kern
in uzelf. Dit alles is ketternij.
De mens ziet – hoeveel miljoenen mensen hebt ge niet op aarde – die
ziet de God nog altijd als een machtig menselijk beeld, nietwaar? Maar de
wetten, de levensruimten, het licht, het leven en de liefde, dat leeft alles in
de mens. Hoeveel kardinalen en geestelijken wij tot die overtuiging hebben
moeten brengen; als u deze kinderen ... wanneer ze goed hebben geleefd en
hun kringloop der aarde is volbracht? Bedenk goed dat deze levens niet zijn
te kraken, niet zijn af te breken. Er komen waarlijk pastoors, dominees en
geestelijken aan Gene Zijde die hun licht bezitten. En wanneer we nu voor
deze kinderen staan en (zij) zeggen: ‘Waar is nu Christus?’
‘Christus is er, maar gij wenst God te zien en te beleven.’
En dan krijgen wij – zoals André u die beelden gaf – dan krijgt u een grote
tafel te zien, in een grote stoel zit God met aan de rechterhand, Zijn Christus
en Zijn discipelen, de heiligen. U komt in een groot gebouw waar een portier
staat, een wachter en die vraagt u: ‘Wat wenst gij?’
‘Ik wil God zien.’
En altijd weer, eeuwenlang, vanaf het ogenblik dat de eerste mens – de
eerste sfeer, néén, toen de zevende sfeer verdicht was en de Vierde, de Vijfde,
de Zesde en de Zevende Kosmische Graad gereedgekomen – tot het ogenblik
dat de mens tot in het Al kon kijken, wist hij: ík ben de God die ik zoek. Hij
als mens is er niet, en Hij is er wel want ík ben ...
De geestelijken geloofden ons niet en konden ons niet aanvaarden. En dan
begint de reis naar Moeder Maan. ‘Komt u maar mee.’ En zo gaan wij nu
met miljoenen zielen, met duizenden levens, met mannen en vrouwen terug
naar de eerste geboorte om die waarachtigheid te beleven en daarna vast te
stellen dat uit die Godheid die zij zien en willen beleven alleen de Almoeder
als Albron, als Allicht, Alleven, Alvaderschap, Almoederschap tevoorschijn
trad en nu het menselijke macrokosmische leven kon beginnen.
Dat waren stelsels, dat zijn planeten. Een planeet: dat ben ik. Een zon: dat
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ben ik. Een brok natuur, de verdichting in stof: dat ben ik, dat is van mij, dat
behoort mij toe. Ik heb die ruimten kunnen overwinnen omdat ik moeder
werd, omdat ik vader was; scheppend, barend. Ik ging van het ene lichaam
in het andere. Ik kan de miljoenen levens niet meer volgen, zoveel biljoenen
malen was ik vader en moeder, kind: opnieuw reïncarnatie. En dan staan we
nog maar voor de allereerste levensgraden op de maan, op de maan. En we
waren nog niet verder. En nu dit alles.
Nu gaan we beginnen. Wanneer gij nu uw innerlijk leven tot die concentratie kunt voeren, dan begrijpt u dat wij deze graden als cellen, als levens
niet behoeven te volgen. En dan overziet u de maan. U hebt hier miljoenen
malen geleefd. We gingen verder omdat er geen dood was. We werden aangetrokken door de eerste cel die met ons de splitsing voor ons één-zijn als vader
en moeder onderging. Dat kent u allemaal, heb ik u op de vorige lezingen, in
het vorige seizoen gegeven. De boeken brachten u tot die evolutie. Gij kunt
nu dat verdere plan voor dat uitdijen volgen. Die mensen ook, en daaronder
zijn de geestelijken van de aarde, geleerden.
De mens die nu geen bezit heeft – u behoeft over die mensen niet eens te
praten – de mens die nu niet wil, de mens die hartstochten wil beleven, die
afbreekt, die moordt en brandsticht – zei ik u verleden – die mensen kunnen
wij op dit ogenblik niet bereiken. U kunt tot die mensen niet spreken. De
mens moet beginnen aan Gethsemane, om te mediteren. Jazeker, we gaan
aanstonds weer terug naar Gethsemane om te beleven, om te bevoelen wat de
Christus daar eigenlijk heeft gedaan. En dan schrikt de mens. Maar ondertussen is hij vrijgekomen van de Bijbel want wij staan hier stil.
Voelt u nu dat ik in al die jaren slechts beelden mocht en kon schenken,
kon ontleden, kon verstoffelijken, maar dat ik geen ogenblik kon blijven stilstaan – en dat is ook niet mogelijk – bij die éne ontwaking? Even slechts: hoe
het licht in de mens is geboren, hoe de zon licht gaf aan de mens; die stelsels
kunnen wij ontleden. Hoe u moeder bent, hoe u vader werd, hoe u geboren
werd, hoe u aangetrokken werd, hoe u in die cel tot de ontwaking kwam,
kunnen wij u laten beleven, kunnen wij voor u ontleden. Waarom? Omdat
wij die wetten hebben gevolgd.
We werden aangetrokken. Wij gingen de dood in, in de eerste cellengraad,
de tweede, de tiende en de miljoenste. We waren cel. We waren vis. Later op
het land, als mens. We gingen met de mens door de ‘kist’ naar de wereld van
het onbewuste. We werden daar in die stilte gevoerd en we bleven nu denken,
bewust. Wat voelt u? En dan hoort ge de menselijke stem. Want de mens is
nu bewust, de mens kan spreken maar de mens kan ook voelen. Het is het
één-zijn met die wet, de wet voor de geboorte, de wet tot het terugkeren tot
die vonk. Voelt u, dat is het bewustzijn afleggen, het volkomen afleggen, het
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vrij zijn, het vrij worden, het bedenken en bevoelen van één wet: de geboorte.
En we werden toen vonk, een kleine nietige cel.
En die cel leefde daar en voelde zich nu rein, zuiver, geestelijk, ruimtelijk
één met de Almoeder, de Albron, want we waren weer bron. Maar we zijn
nu even tot rust gekomen, we waren in slaap. Wij nu – hou dit vast – bleven
bewust omdat we de weg als mens, als bewuste wezens gingen volgen, die de
Christus heeft moeten aanvaarden. En daar ging het ons om.
De kardinalen, vele bisschoppen, juist eerst de mens van de katholieke
kerk, en de mens die schreeuwt, de mens die dorst, de mens die honger heeft
om te ontwaken, om zijn God te leren kennen, die mensen staan nu voor ons
open en aanvaarden alles, want zij zien.
‘Hebt u het beleefd?’
‘Ja.’
‘En wat komt er dan in u?’
Nu heb ik u beelden gegeven dat de mensheid in duizenden jaren niet wás
te bereiken. Nu nog. De mensheid kon naar de geestelijke vrede opwandelen.
De mensheid zou deze evolutie krijgen. Maar waar zijn de miljoenen die het
woord van Christus nu willen aanvaarden voor dit dagelijkse, maatschappelijke bewustzijn? Is de wereld, is deze machtige mensheid gereed om te
kunnen aanvaarden dat ge niet kunt bidden naar en tot een God, maar dat
die God in u leeft en u werkelijk een godheid zijt?
De katholieke kerk vervloekt u. De theoloog zegt: ‘Ga weg, ketter.’
En straks, onthoud dit, dit is de universele, eeuwigdurende waarachtigheid, dit is wáárheid, dit is essentieel voor miljoenen jaren. Dit blijft want dit
woord is ruimtelijk bewust.
Ik sta op de Universiteit van Christus. En de Universiteit van Christus dat
is Zijn leven. U moet goed begrijpen dat ik u die stoffelijke God heb af te nemen. Maar ik geef u de ruimtelijke, de reële godheid; die geef ik u daarvoor
in de plaats. Ik schenk u daardoor universeel geluk: het grootste, machtigste,
diepste bezit voor de mens op deze wereld.
Aan Gene Zijde is het geen kunst meer. Maar wanneer ge u nu gereedmaakt om dat licht, die godheid tot uitdijing te brengen, dan bent u ook
achter de kist voor uw evolutie op te vangen. We kunnen spreken en nu –
onthoud dit ook – mijn woord is nu wet. Alles wat ik zeg is wettelijk bepaald.
Dat is verstoffelijkt, dat is vergeestelijkt. Dat kreeg ruimte. Dat werden sferen, dat werden werelden op kosmische afstemming. Dat werd nu de Albewuste godheid. En dat is de mens die het Al vertegenwoordigt als licht, leven,
vader- en moederschap, liefde, liefde, liefde ... Wat is nu liefde?
Op deze morgen leg ik fundamenten voor u om die God die de maatschappij ziet tot de verduistering te voeren opdat de innerlijke God ín u
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ontwaakt. Vanzelfsprekend staan we aanstonds voor het bidden, het geloof,
voor duizenden problemen. En we komen ertoe om even stil te staan en weer
fundamenten te leggen om u vrij te maken van dat geloof, van die verdoemdheid, van de God die in het Oude Testament niets anders heeft gekund dan
af te breken, te vernietigen. Ziet u?
Als u één hard woord spreekt en u komt voor Christus te staan dan bent
u Hem kwijt. Wanneer ge een mens, een deel van die Albron, niet wilt begrijpen en er geen moeite voor doet – dat zult ge aanstonds beleven, wanneer
we even tot Gethsemane terugkeren – dan bent u niets, dan is de Albron,
dan zijn miljoenen mensen niet in staat om u op te trekken, want u weigert
beslist de verruiming op te nemen. U hebt ten volle te werken, u hebt gestalte
te geven aan elke karaktertrek – zoals ik u zei en verklaarde – maar dan staat
ge niet voor een God van de ruimte, dan hebt u alleen nog houvast aan de
werkelijke stap van Christus, die u voorging door die ruimten heen. Want
Hij kwam vanaf de maan tot het Al, Hij leefde op aarde als mens, zelfs in
de voordierlijke graden, graden van onbewustzijn, Hij leefde in een toestand
van slaan en trappen, van mismaking, want Hij wist niet beter.
Maar van weten is er voor de ruimte ook geen sprake, er is in de ruimte
geen wetenschap, er is alleen gevoel, en het gevoel te beleven, dat is de goddelijke ruimtelijke Alwet. En die plaatst u voor de harmonie zoals het dáár
is gebeurd, voor de rechtvaardigheid en voor het ongelofelijke, machtige wedergeboren worden voor een nieuwe tijd, uw nieuwe evolutie, het vader- en
moederschap, dat u in beide handen hebt. Dat is nu uw goddelijk houvast,
daardoor verruimt ge uw godheid. Uw Christus? Dát moeten wij nog beleven.
De mens vliegt nu maar naar God. De mens denkt: ja, als ik goed ben en
ik wil, en ik bid dan toch en ik wil een goed mens zijn ... Maar dan bent u
alleen en alleen een goed mens voor uzelf.
Maar alles in die ruimte behoort u toe, die planeet hebt u overwonnen.
U hebt miljoenen levens gekend om die planeet als ruimte, als gevoel, als
lichaam te overwinnen. En u hebt dat gekund omdat de goddelijke kern ín u
leeft, omdat die kern terug moet, terug naar de bron waarvandaan die kern
tot de evolutie overging, tot vergeestelijking en daarna tot de verstoffelijking.
Dán is de mens goddelijk astraal, geestelijk en stoffelijk, en die mensen hebben wij gezien, gehoord, gesproken. Wij hebben neergezeten aan deze voeten. Wij hebben ze gezien in hun gouden goddelijke gewaden. Wij hebben
dat licht uit die ogen zien stralen, néén, het kwam ín ons. U behoeft daar
niet meer te spreken.
Er zijn enkelen aan Gene Zijde die dat hebben beleefd. Wij hebben dat beleefd doordat we de kosmologie op de aarde moesten brengen, omdat we de
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kosmologie hadden te verstoffelijken. Dus wij hebben de waarachtige Christus die vanaf de maan door het planetenstelsel naar Gene Zijde ging en zich
vergeestelijkte (gevolgd). Tóén kwam de ruimtelijke ontwaking en nu van
daaruit betrad die mens van de aarde Zijn goddelijke zelfstandigheid.
En toen, op die morgen hier zei ik u, toen zij in het Al kwamen, waren
weer en vanzelfsprekend de eerste gedachten: ‘Waar is nu God?’ Maar God
kenden zij nog niet, ze hadden het woord nog niet eens kunnen vormen, dat
woord bestond er niet eens. En toch, toen zij in het Al kwamen – de mens
– en hoger en hoger gingen, zagen zij dat ze zich nog in dat Al konden verruimen. Want ze stonden eerst op het eerste fundament. En toen krijgen we
weer die zeven graden te zien voor de verruiming.
Ik ging met u op die morgen door God, door het Al, dat Allicht, dat Alleven, terug naar het ogenblik toen er duisternis heerste. Toen waren wij
teruggekeerd in de Almoeder, het Allicht, het Alleven, de Alziel, de Algeest,
de Alwaarheid, (Al)rechtvaardigheid. In dat Al zijn er geen zorgen, waren er
geen ziekten, daar is niets in dat Al wat nu de mens op aarde bezit.
Toen gingen wij nog even verder; en zie, de eerste nevelen kwamen tot
stand. Dát is nu Christus. Christus, de Messias. En dat wil zeggen: de Goddelijk Bewuste Mens. De mens die goddelijke bewust is in zijn licht, in zijn
leven, voor zijn wetten, voor zijn denken, zijn voelen, zijn vader- en zijn moederschap, zijn rechtvaardigheid, zijn harmonie, zijn dienen, zijn uitdragen.
Haal nu het woordenboek, het goede woord er maar bij: Christus is nu alles, alles, alles. Wat u maar bedenken kunt, dat is Christus, voor het goede,
voor de ziel, voor de geest, voor Zijn goddelijke afstemming. Dat alles is nu
Christus.
En zij zagen dat er geen rechterstoel noch een tafel noch een gebouw aanwezig was. Zij hadden te aanvaarden dat die ruimte één wereld gelijk alle
werelden kon zijn, en is. Zij begrepen dat zij, de stoffelijke godheid, de geestelijke ontwaking voor die kern in zich droegen en van nu af aan hadden te
vertegenwoordigen. En toen zetten de eerste mensen met de Messias, die
hebben zich neergezet in de schone goddelijke natuur en konden zeggen:
‘Wat moeten wij nu doen? We zijn hier en mij behoort alles toe. Voelt u dat
ook?’
‘Ja.’
Er waren miljoenen mensen met Hem tegelijk in het Al.
‘We kunnen verdergaan maar dan keren we terug tot het begin van de
schepping. Alles is even machtig en diep: dit is hier vergeestelijkt en verstoffelijkt, dat zijn wij, maar wanneer we hier doorheen gaan, komen we terug
tot de onzichtbare Alheid, tot het onzichtbare leven, dat er toch is. Want
hierdoor en daardoor gingen wij tot die evolutie over en kwamen wij in het
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bezit van dit stadium. Nu weten wij’, zei de Christus, ‘hoeveel mensen er in
deze ruimten leven, hoeveel vonken van die Albron er zijn die nog onbewustzijn bezitten, en daarvoor gaan we werken. Dat leven moet terug, dat leven
moet ontwaken.’
‘Wat moeten wij doen?’
De mens nu uit het Al keerde terug tot de zevende sfeer aan Gene Zijde en
besprak met de meesters daar wat te moeten doen.
‘Ga en leg uw fundamenten op aarde.’
Ik gaf u dat beeld nu van Mozes. U neemt nu ‘De Volkeren der Aarde’ in
uw handen en u ziet het ogenblik tot stand komen toen de mens vanaf Gene
Zijde voor de stoffelijke aarde, Moeder Aarde en haar kinderen, geestelijk
begon te denken en fundamenten ging leggen om die mens uit dat wilde
oerwoud op te trekken en enigszins houvast te geven voor die uitdijing, dat
er meer is tussen hemel en aarde dan hijzelf.
En toen werd de mens – verklaarde ik u – angstig. Er was alleen maar een
dwang, een direct opleggen van geweld, geestelijk geweld. Maar ja, meer
konden zij niet bereiken. Daarom, het spreekt vanzelf dat meester Alcar u
‘De Volkeren der Aarde’ bracht en hij eerst door de hellen naar de hemelen,
naar het Al, aan de mensheid kon beginnen, om de God, de kosmische God
in de mens tot die ontwaking, tot dat geluk, tot dat leven, tot die rechtvaardigheid te voeren.
Want begrijpt de mens zijn godheid dan is de mens in staat om geluk te
beleven. Eerst later, eerst later komt de mens tot de fijne trekjes, tot de ijle
klanken voor zijn innerlijk en dan spreekt het gevoelsleven voor Gene Zijde.
Dat is stap voor stap te beleven en te volgen. U kunt Christus nu zien, spreken en Hem betasten. Elk ogenblik kan Hij tot uw leven spreken indien u
die wetten aanvaardt dat er geen stoffelijk mens als God in de ruimte leeft,
een Godheid dus die daar neerzit en naar beneden kijkt, maar dat het leven
alles bezit, álles, álles, álles.
Nu moeten de kerken, het geloof moet nu terug tot de metafysische wet.
Straks als het instrument, de directe-stem, op aarde is dan gebeurt het in
slechts enkele seconden, dat weten wij. Maar nu, nu die directe-stem er nog
niet is, spreken de meesters, spreekt Christus door de boeken en bracht Hij
een universiteit op aarde naar de mensheid. Want Hij heeft het eens gezegd:
‘Mijn leven zult ge ontvangen, Mijn geest, Mijn persoonlijkheid, en dan hebt
u alles wat u hier ziet: ruimten.’ Planeten en sterren, zonnen en manen –
geloof het toch – hebben nu geen betekenis meer, ú bent het. U hebt dat
oude kleed, dat nu een planeet is, overwonnen. U hebt dat gewaad niet meer
nodig, maar u staat nog op aarde, u voelt nog haar leven, haar liefde, haar
hart, haar bloedsomloop. En nu heeft de aarde het hoogste bewustzijn voor
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deze ruimte. De aarde is te midden van maan en zon beschermd. De aarde
bracht u tot de evolutie.
We hebben het nu niet over het ontstaan en het bewust worden van Jupiter, Venus, Saturnus – ziet u wel, die wetten die heb ik u reeds verklaard
– maar het gaat ons nu om de innerlijke goddelijke mens, de Christus ín ons.
En wanneer u nu bidt tot God dan loopt u Christus voorbij. Hij alleen is in
staat om te zeggen: ‘Volg deze weg.’
‘Vader, geef mij het licht, Vader, geef mij, help mij, of ik die dingen wel
goed doe?’
Ja, dat zal die vader, die hoort u immers niet want die is er niet. De levenswet nu waarin u leeft, die zegt: ondervinding, uitdijing.
Misschien, wellicht verliest ge uw hele kapitaal, maar dat is dan de leerschool, want geld, bezit, veel bezit heeft voor de ruimte geen betekenis. U
kunt nu, wanneer ge nu in staat zijt om dat stoffelijke leven op te trekken, nu
kunt u uw eigen leven reeds bedenken.
Verlang niet om koning te zijn of keizer, koningin – zei ik u – want ge hebt
die verantwoording te dragen. Wanneer men u gelast om een mens te doden
dan doodt ge uw godheid, u sluit uw godheid af voor evolutie, voor liefde.
Ik heb het hier uitgeschreeuwd: waarom zijt ge nog in staat, indien ge reeds
een Christus aanbidt en een God hebt, om nog een mens te doden? Waarom,
heb ik u gevraagd, hebt ge uzelf vergeven voor uw illegaliteit? Ja, voor wat?
Voor de rotheid van uw maatschappij? Dacht ge daardoor de Christus te dienen en uw godheid tot de evolutie te brengen, tot bewustzijn? U hebt alleen
het kwaad gediend. U kunt nu woorden bedenken, taferelen aanschouwelijk
maken en verdichten en dan kunt u zeggen: ‘Maar wie ontwikkelt dan de
aarde en wie brengt de mensheid dan tot de evolutie?’
Dan kan ik u onmiddellijk zeggen: de Christus heeft geen maatschappij
gekend.
De Christus had met geld, met kunst, met niets uit te staan. Rein en zuiver
kwam Hij vanuit de voordierlijke levensgraad terug tot het goddelijke Al. En
aanvaardde het? Neen, Hij was het! Kunsten en wetenschappen – u rilde en
beefde, en de maatschappij zou rillen en beven en zeggen: die man is krankzinnig – hebben geen betekenis aan Gene Zijde, alléén het gevoel.
Maar u moet eten, u moet drinken en daarom had ik het over spruitjes.
Maar wanneer ge voelt dat ik één ben met God, met Christus en dan uw voeding moet aanvaarden en heb te volgen, dan begrijpt u zeker wel dat we ook
dát niet eens vergeten, en dat u niet in staat zijt om ons te slaan met woorden;
we weten waar de moeilijkheid ligt en leeft, maar dat bent u dan weer zelf.
Dan komen wij vanzelfsprekend voor de persoonlijkheid te staan en dan
vraag ik u: bent u lui? Denkt u voor het goede? Denkt u harmonisch? Wilt
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ge licht? Wilt ge leven? Wilt ge gedragen zijn? Dan zijt ge de slaaf altijd en
eeuwig van uzelf. Christus wilde niet gedragen worden door Zijn apostelen,
Hij droeg de apostelen Zelf.
Die lange, universele, goddelijke weg die zij, de eerste mensen waartoe de
Christus behoorde, moesten volgen, is een leven geweest van denken, voelen,
verstoffelijken en vergeestelijken de dingen, de wetten van de Albron, het
licht, het leven, de harmonie, de rechtvaardigheid, vader-, moederschap, já,
wat al niet meer.
O, ó, indien u die mensen even kunt volgen en wilt aanvaarden toen zij
daar waren in die eenzaamheid ... De mens die vanuit het prehistorische
tijdperk de aarde had overwonnen, de kringloop der aarde had volbracht, die
had geen maatschappij die Hem kon bebidden, die had geen kaarsen, geen
wierook, de pastoor was er niet nodig, het heiligenbeeld was er niet. Er was
niets, niets, niets, niets. En die mensen leven nu in het Al en zijn goddelijk
bewust. Zegt het u niets?
Toen de kardinaal – ik heb er tientallen tot de ontwaking gevoerd – toen
de kardinaal aan mijn voeten lag en mijn voeten wilde kussen, zei ik: ‘Ga en
kus Hem, kus eerst uzelf.’
‘Dat begrijp ik niet.’
‘Voelt ge niet wat ik bedoel? Kus uzelf, heb uzelf lief. Maar zo lief – niet
om alles maar in u op te nemen, dat hebt u gekund op aarde, hier is dat niet
meer mogelijk – maar zo lief dat ge de rechtvaardigheid en de harmonie voor
al het leven dient, want het behoort u toe. Dat leven is een deel van uw bloed.
Dus u leeft om evolutie te brengen voor uzelf, maar intussen dijt uw leven
uit. Ook dat van de mens.’
Toen had hij zijn God als stof verloren maar hij kreeg de nieuwe fundamenten voor de macrokosmos, voor Gene Zijde, de eerste sfeer en hierna de
tweede. Ik heb hem ontmoet, de arme, in de tijd dat ikzelf de hellen onderging. In die negen eeuwen heb ik er veel ontmoet. Ik stond vaak voor Rome,
die daar neerlag in zijn armoe, in zijn ellende.
‘Ja, ik was het hoogste voor miljoenen mensen op aarde en nu ben ik het
laagste voor mezelf. Nu heb ik niets. Want ik verbeeldde nog niets. Ze hadden mij nog niet uitgebeeld. Ik vertegenwoordigde geen realiteit. Ik kan me
wel groot maken in mijn studie – het was ook alleen maar een studie – ik was
denkende, ik was een paus. Men gaf mij de naam heilig te zijn, maar ik had
geen Christus gezien, geen God, en ik had Hem op aarde vertegenwoordigd.
Ik bad voor de mens.’
Maar met bidden komt u er niet. U moet uw stoffelijk leven verruimen en
dat kan alleen door die harmonie op te trekken, de dingen, de dingen, de zaken die u doet, dagelijks ondergaat, ‘vleugels’ te geven, iets van uw goddelijke
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kern in u. De inleiding die ik u verleden gaf was alleen om u voor die kern te
plaatsen. Als u nu spreekt, dan spreekt uw godheid. En wanneer u haat dan
hebt u de afstemming van die duisternis daar en dan krijgt uw goddelijke
kern, uw goddelijke vertegenwoordiging, geen ruimte, geen vergeestelijking,
integendeel, u verdierlijkt.
Hier leeft Gethsemane, hier. Wij waren in Gethsemane. Nu kom ik vanuit de kosmologie, uit het Al terug naar Gethsemane. Gene Zijde leeft daar.
Hier is de aarde, hier staan we nu, liggen we neergeknield voor een taak. We
bidden? Neen. Nu zullen wij ... Toen we zover waren gekomen met al die
mensen, zei ik tegen mijn volgelingen, zeggen de meesters: ‘Nu zult ge afdalen in de Christus.’ We weten nu dat Christus vanaf de maan het Al heeft
bereikt en nu op aarde is gekomen en geboren. Hij is nu in Zijn levensruimte,
Hij wandelt reeds op aarde, is mens, is mens.
Wij hebben Hem gevolgd vanaf de geboorte toen Hij nog in het kribje
lag, toen Maria met Hem daar zat en Hem voedde. Het kind, het goddelijke
Kind, het goddelijke bewuste Ik had voeding nodig. Christus kreeg voeding
van de moeder. We hebben Hem gevolgd en gezien toen Christus over de
grond kroop en Hij nog niet kon lopen. We hebben Hem gezien dat Maria
Hem omwikkelde, verschoonde en dat zij het Kind zoende, kuste, en het
goedenacht wenste. Maar Maria zei niet: ‘Bid nu’, toen het Kind kon spreken, want zij wist het niet.
De God kwam op aarde, de goddelijke Bewuste op aarde, die God in alles,
in stof, in geest vertegenwoordigt, en die wilde men leren bidden. Toen zei
Christus, toen Hij gereed was om te denken – Hij heeft zoveel jaren gemediteerd – tot Zijn apostelen, tot Petrus, en Johannes, en deze woorden waren
schoon, Hij zei: ‘Bid niet voor Mij en bid niet voor jezelf, maar dóé. Een
gebed, Johannes, opgestuurd naar de God van al het leven, dat ís het leven.
U kunt waarachtig inspiratie ontvangen. De God, het leven, de Alziel, de
Algeest kan u bezielen, indien ge daarna aan de opbouw, de verstoffelijking
begint.’
Christus kon de apostelen nu geen kosmologie geven, maar Hij had hun
reeds bewezen dat Hij alleen maar door te denken de mens, de ziekelijke
mens genas; maar geestelijk, geestelijk innerlijk, daartoe was ook de Christus
niet in staat. Hij zei: ‘De blinden zullen de blinden genezen.’ Met andere
woorden: ga uit mijn omgeving want ge zijt niet te bereiken.
Hij wist, Híj wist, zusters en broeders, dat Hij alles moest verdienen, dat
Hij grond na grond omwoelde en fundament na fundament had te leggen
door miljoenen levenswetten en levensgraden heen en dat Hij niet op negenennegentig procent de rechtvaardigheid kon vertegenwoordigen en ondergaan, no, nee, nee, op honderd procent gaf Hij zichzelf want Hij wist hoe Hij
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de kringloop van de aarde, dit universum, de Vierde, de Vijfde, de Zesde en
de Zevende Kosmische Graad had moeten overwinnen.
En toen zagen wij Hem ... Daal nu in deze Christus af, dat is de Goddelijk
Bewuste Mens, de God als Mens, en ge hebt nu houvast.
Maar wat hebt ge nu te doen?
Ook Hij leefde hier, en er zijn meer mensen met dergelijke taken. André
leeft er ook reeds in, maar is geen Christus. Wij zijn slechts disciples, discipelen, volgelingen. We zijn bezig, we werken hard.
Hij vroeg mij: ‘Als u daarmee gereed bent, vertel ze dan maar hoe Ik het
heb moeten doen. Hoe het pak slaag elk ogenblik tot Mij kwam.’
En waarvoor André dankbaar is. ‘Sla maar. Maar ik wil liefde zijn, ik wil
rechtvaardigheid bezitten, ik wil het wézen. Ik wil harmonie betekenen.’
Toen daalden ze daar in de Christus af en wat kregen ze nu te zien en te
beleven? Als u in Gethsemane komt dan kunt u overal neerliggen en weet u
hoe diep, hoe groot, hoe machtig het Gethsemane voor de mensheid is? Dat
is uw aarde. Op uw tweede en derde en zeventiende etage, in uw hol onder
de grond, daar leeft Gethsemane, daar bent u ook in Jeruzalem. Daar is de
Albron, de Alziel, de Algeest, het Alvermogen, het Allicht om u op te trekken, licht te geven, te bezielen indien u wilt, indien u niet zoekt, indien u een
zelfstandigheid zijt, niet loopt te morren en te klagen en gedragen te willen
worden. U bént werking. U duldt geen gedragen zijn, want dan vertegenwoordigt gij de wet dienen, werking.
Hoeveel mensen leven er in dit gedragen willen zijn? Wat doen ze zelf?
Hier ligt Gethsemane, daal nu in de Christus af indien gij het kunt, durft.
Van durven is er nu geen sprake meer, u moet het kunnen.
‘Wanneer er nu geen gevoel in u is’, zei ik tegen de kardinaal en de anderen, de rechtsgeleerden en de kunstenaars, ‘indien er nu geen begrijpen,
geen werkelijk willen, dorsten in u is, dan komt ge niet eens in deze sfeer,
dan sluit een poort u af.’ Dan is die poort, waar ik het over had, deze week
onder u, ik, dan is die poort gesloten. Dan klopt men aan die poort, maar
die poort gaat dicht. Dan is Christus dicht en gesloten. Dan is Gethsemane
niet eens te zien. U staat op de levende macrokosmos in liefde, u trapt dat
leven in elkaar, en u trapt Christus, uw Godheid. Wanneer er over geopende
en gesloten deuren wordt gesproken dan zijn wij erbij. Wanneer er maar ergens goed, ruimtelijk, geestelijk wordt gedacht, wanneer de mens maar even
waarachtige liefde wil beleven en kan geven, dan zijn wij erbij, voor Christus,
door Hem, en Hij zegt dan: ‘Ziet u, u vertegenwoordigt Mij nu geestelijk. Ik
dank u. Maar het is voor uzelf.’
Hier in Gethsemane daar lag Christus te denken, alleen: Hoe moet Ik het
nu doen? Ik kan geen fouten verdragen. Ik kan geen fouten maken. Wat geeft
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dat kruis? Ik weet, Ik word vermoord, Ik word geslagen en bespuwd. Ik kom
te staan voor de wereldlijke rechtvaardigheid. Er zal iemand komen aanstonds die zijn handen wast in onschuld. Maar die man is nog niet in staat
om Mij te vertegenwoordigen. Die man wil alleen niets, niets, niets beleven.
Hij wil met Mij, hij wil met Mijn goddelijke rechtvaardigheid, Mijn harmonie, Mijn liefde, Mijn licht, Mijn leven niet te maken hebben. Hij zegt: ‘Ik
bemoei me niet met die rotheid. Vergrijp u maar aan een mens. Ik sluit mijn
ogen wel, ik ga lekker naar huis. Ik ga in mijn eigen bezit.’
Nu moet u menselijk gaan denken, u moet nu menselijke vragen gaan
stellen. Want ik kan wel bij Christus stil blijven staan, dat u mooi, machtig
vindt, u bent één, maar nu gaat u voor uzelf denken. Wast gij nu altijd maar
weer uw handen in onschuld? En wilt ge met de opbouwing, met de ontwaking en met het werkelijke vechten en dienen, de liefde voor de mensheid,
voor uw godheid, niet te maken hebben, dan bent u ook een onbewuste.
Daar staat Christus en kijkt, Hij is nog even bij Johannes en Petrus en
zegt: ‘Nu zal het beginnen. Ik eis nu van u alles, indien ge kunt.’ Hij wist wel
hoe groot, hoe diep Zijn kinderen waren. Hij wist zeer zeker dat wanneer
Hij Petrus voor de volle honderd procent de kosmische brandstapel liet betreden, dan kroop dat kind in elkaar en trok zich terug. En dan ziet Christus
en heeft Hij te beleven dat de zwakheid het geestelijk goddelijke bewustzijn
plotseling kan overvallen en dan staat ook de mensheid en dan staat het leven
voor het andere en zegt: ‘Dus Ik dacht dat ge Me liefhad, maar u bent het
niet.’ Christus sprak tot zichzelf en nu hoort u Hem spreken, denken.
U kunt dat alles beleven en volgen als u straks in ons midden leeft. Dan
brengen wij u terug naar dit ogenblik, u kunt het hier reeds beleven en dan
kunt u Hem horen. Hij zei niet: ‘Geef me de kracht, de wijsheid en de liefde
om dit alles te kunnen dragen.’ Hij zei niets. Hij dacht ook niet, Hij voelde
alleen. Hij vertolkte niet één gevoel noch een gedachte, Hij rustte. Hij was
in Zijn goddelijke stilte en van daaruit betrad Hij de levende mens en toen
Hij zei, en toen Hij had te aanvaarden daar: ‘Kunt ge dan niet even met Mij
waken? Kunt ge dan niet even uzelf openen, uzelf afstemmen op de waarheid, de werkelijkheid? Want elk ogenblik stort uw macrokosmos in elkaar
en dan hebt u niets meer. Als Ik u alleen laat, Petrus, Johannes, dan laat Ik
toch ook de mensheid alleen. En kan dat? Maar Ik heb te aanvaarden tot
welk gevoelsleven ge zijt gekomen.’
En nu: denken, voelen ... Christus dacht aan niets.
Ik heb hier uitgeschreeuwd dat de mensheid Hem op Zijn lippen heeft
gelegd: ‘Mijn God, Mijn God, laat deze drinkbeker voorbijgaan.’ Ik ben blij
om die marteling te ondergaan, die Hij heeft moeten aanvaarden. Heel Gene
Zijde is gereed om het levensbloed in te zetten. We zijn niet angstig voor
383

martelingen, voor brandstapels, voor geen dood, want die is er niet. Wij zijn
niet angstig om uw ziekten, uw kanker, uw tbc op te zuigen en waarlijk lief
te hebben. Geef mij uw tbc, uw kanker, uw besmetting, en ik ben gelukkig
indien ik er iets voor u mee bereik.
Dat was Petrus, Johannes en dat waren de anderen, dat is de mensheid.
Daarvoor kwam Christus. En had Hij een steun aan deze mensen? U kent
het probleem. U weet hoe ze gehandeld hebben. Elk ogenblik nu staat ge
voor uw eigen hanengekraai en dan verloochent ge niet alleen uzelf, maar
de mens waar u mee te maken hebt. U hebt geen ruimte. U hebt geen liefde,
geen geestelijke liefde, geen harmonie, geen rechtvaardigheid. U denkt alleen
maar voor uzelf. U bent groot in uzelf, jazeker, maar dat is ook alles.
Nee, uw kantoor heeft nu voor Gethsemane niets te betekenen want u doet
dat voor uw eten en uw drinken. U verdient daar niets mee. Ook al zorgt u
voor uw vader, uw moeder, uw vrouw en uw kinderen en voor uzelf en valt er
niets van uw persoonlijkheid te zeggen, u bent een stokstijf stoffelijk-bewust
armoedige, meer hebt u nog niet wanneer Gethsemane niet in u spreekt,
wanneer Gethsemane nog niet tot die ontwaking is gekomen, wanneer u nog
niet ziet dat de ander het gekraai reeds verstoffelijkt en die haan op komst
is en u tegen uzelf kunt zeggen: ‘Hé hé hé hé, hij kraait wel maar ik ben het
zelf. Ik verloochen elk ogenblik weer dit mooie, dit goddelijke, de Christus.’
De mens en Christus. Dat wil zeggen dat ge de realiteit van de Messias
hebt te beleven, te verstoffelijken en te vergeestelijken en dat gij ook niets,
niets, niets, niets terug zult doen wanneer de mens u slaat. Heb toch geen
angst voor uw kleine persoonlijkheidje, dat nog altijd aards is. Denk toch
alleen aan uw goddelijke kern, uw ruimtelijke goddelijke ik, want dat is het
beeld van Gethsemane voor de mens. En wanneer we Gethsemane uit gaan
... Wanneer we die ... Christus had eindelijk te zeggen: ‘Ja, Ik moet opstaan,
Ik zou hier wel willen blijven, maar hier leef Ik in het Al, hier leef Ik in het
goddelijke bewuste, maar Ik moet er nu uit, Ik moet Me laten zien.’
En toen Hij dan begon en dacht dat de helpers naast Hem stonden, die
Zijn leven zouden vertegenwoordigen hierna, lagen zij te slapen, ook Johannes. En nu bent u allemaal slapende, u bent wandelende, wakker dus in de
maatschappij, maar slapende voor Gethsemane.
Hebt u door uw denken en voelen datgene juist wakker gemaakt dat het
kleine beetje gevoel van uw goddelijke kern opent, die deur dus, en opstuurt
tot het dagbewustzijn, waarvan nu de mens alles wil bezitten? Nu zegt men:
‘Wat lief is die mens, wat ruim, wat hartelijk.’
Gethsemane bezit nu uw hartelijkheid, uw rechtvaardigheid, uw wilskracht, want Christus wilde zichzelf inzetten voor deze ontwaking. En nu
hebt gij u in te zetten voor ontwaking, voor uw huis; niet voor uw taak in
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de allereerste plaats waardoor ge eten en drinken moet, dat is uw stóffelijke
omgeving.
Maar nú, wanneer doet u nu iets voor dat goddelijke innerlijke? Wanneer
kunt u zeggen: ik raakte vandaag een honderdmiljoenste vonkje aan en legde
het voor mij als een nieuw fundament? Wanneer? Wanneer bent u nu geestelijk? Wanneer denkt u nu buiten de apostelen om en buiten de mensheid om,
maar regelrecht vanuit uw eerste sfeer naar de aarde terug, voor Christus?
Wanneer? Wanneer bent u gevoelig, zeker, zacht, dragend?
Ziet u, wanneer u begint, moet een ander eens ook beginnen. Wanneer u
nu de maatschappij wilt dragen dan doet u dat niet voor de maatschappij,
maar nu doet u dat voor uzelf.
Dán verlaat Christus Gethsemane. Hij staat voor Pilatus, even later voor
die afgrijselijke Caiphas en nu moet u eens gaan kijken, mijn zusters en broeders, hoeveel van Pilatus, hoeveel van de Petrussen, hoeveel van de apostelen,
hoeveel u van de Caiphassen – ik spreek niet eens van de beulen die Hem
hebben geslagen en geranseld – hoeveel hebt u nog van die mensen in u,
onder uw hart? Hoeveel?
Hoeveel bewustzijn kan het u schenken indien ge u volkomen geeft voor
de Christus? Dat is een ruimte van licht, een ruimte van liefde. Een liefde die
u niet eens hier op aarde kunt dragen.
Ik heb u eens gezegd op een morgen: u behoeft niet meer te geloven: u
weet. En dan zegt de mens nog: ‘Ik weet het niet.’ Maar weet u dan niet dat
daar Petrus voor u staat? En dat ge nimmer en te nooit meer in slaap kunt
vallen als uw goddelijk voortgaan die inspiratie nodig heeft? U weet dat er
geen verdoemdheid is. U weet dat ge vanaf de maan naar het Al gaat en dat
ge goddelijke afstemming bezit. Een godheid zijt u, bent u.
Maar er leven mensen in het oerwoud die kennen zichzelf niet, die weten
van geen Christus, van geen God af. Die hebben geen kunst. Ze hebben uw
kleren niet eens, zij hebben uw eten niet, niets. En toch zijn dat Goden.
Maar ú weet nu dat u hier bent en straks van deze wereld vertrekt en dan
uw geestelijk innerlijk hebt te vertegenwoordigen. Dan staat u in uw licht,
in uw daad, in uw handeling. Hoe bent u nu? Hoe wilt u zijn? Wat doet u
nu, aanstonds, over enkele minuten? U doet uw best. Dat deed Petrus ook,
dat déden de apostelen, maar ze konden niet beter. Maar hun wil die was er
ook niet.
Ja, het is heerlijk te vertoeven in de omgeving van de Messias, maar wanneer u zelf niet begint, kan Hij niet tot u spreken. U moet beginnen. U moet
Hem vragen stellen en u moet die vraag bedenken, bevoelen en nu harmonisch verstoffelijken.
Nu hebt u uw huwelijk, uw man-zijn, uw vrouw-zijn, ik kom straks (tot)
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‘De mens en zijn vader- en moederschap’, en dan krijg ik u wel. Dan keer ik u
binnenstebuiten en dan zullen we zien wat u hebt als moeder. Moeder-zijn is
voor de katholieke kerk, het protestantisme en deze maatschappij niet anders
dan kinderen te baren. Te zorgen dat die kinderen eten hebben, dat doet híj.
Maar meer is er niet.
Ja, dan doet de mens een beetje aan kunst, de mens doet een beetje aan
uitvindingen. De mens bedenkt iets. Hij schept machtige dingen maar hij
vergat zijn geest, dat grote machtige, nu in te zetten voor een goede daad.
U bokst. ‘Weet u wat het betekent voor zo’n mens, in zijn ruwheid, om te
willen overwinnen? Om hard te lopen?’ zegt André. Om een Rembrandt op
te trekken? Om aan kunst te doen? Hoe ontzagwekkend speelt ge eigenlijk
met uw krachten, uw wijsheid. Maar u weet nog niet wat u doet. En nu is
het mogelijk – want dat hebben wij geleerd – om stoffelijk te leven maar
geestelijk te denken. En nu kunt ge uw stoffelijke taak, uw handeling daar,
ook al hebt u met honderden mensen te maken en met niemand ... Elk ding
nu heeft ziel, heeft geest, heeft Gethsemane achter zich, staat voor Pilatus,
staat voor de Caiphas en uiteindelijk krijgt datzelfde ding als een karaktertrek een kruis op de schouders en heeft maar te bewijzen tot hoever ... en nu
gaan we vooruitslepende Golgotha op. Elke karaktertrek – zei ik u, leerde ik
u, hebt ge te aanvaarden, want wij moesten het ook – krijgt dat kruis op de
schouders.
Hoe meer u nu geslagen wordt – het hoeft niet te zijn – des te beter is het
voor u. Want wij weten nu, door een goed stoffelijk geestelijk pak slaag krijgt
de mens zijn evolutie te zien, in handen. Want u bent droevig, u wordt stil,
ge miauwt nog wel een beetje maar dat hoort er nog bij. Maar de eigenlijke
kern die kijkt Pilatus in de ogen, die staat voor Caiphas en zegt: wat zegt die
persoonlijkheid? Wanneer ge nu de mens afsnauwt en grauwt en zegt: ‘Bent
u er al, meneer of mevrouw, ik had u nog niet verwacht’, dan snauwt ge uw
Christus toe en dan blijkt het dat ge geen ruimte bezit. Dan trekt de Christus
zich innerlijk terug in de mens en in de macrokosmos, want het goddelijke
licht is niet af te snauwen, aan te grauwen. Dat moet ge willen beleven. Ziet
u?
Wanneer bent u nu gelukkig als mens? Wanneer kunt ge nu zeggen: de
Christus zal in mij ontwaken? Is het niet waar dat we nu voor de kunst,
vader-, moederschap, de mensheid, de volkeren der aarde, wetenschappen,
rechtvaardigheid, koning-zijn, keizer-zijn, moeder-, de scholen, elk mens, elk
ding, uw hele woordenboek ... hier staan we voor de mens, voor de Pilatussen, de Caiphassen. Nu moeten we al die duizenden miljoenen problemen
tot de menselijke persoonlijkheid opvoeren, wilt gij iets van uw Christus zien.
Geeft u mij de tijd? Heb ik de tijd?
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Dat is de macrokosmos. Dat is Gene Zijde. Dat is het Al, de Almoeder, de
Alvader, de Algeest en moet ik hier in uw midden vertolken, verstoffelijken.
We komen nooit en te nimmer ... U vraagt zich af: ‘Hoe houdt die gek dat
uit?’ de maatschappij dan. Maar u voelt wel, ik ben in staat om duizend
miljoen lezingen af te steken en dan ben ik nog niet gereed, nog niet, zo diep
bent u.
Als ik alles van uw dagbewustzijn vergeestelijken wil ten opzichte van Gethsemane, de levensruimten voor uzelf, dan leef ik immers – en u ook – in de
oneindigheid; maar u moet nog sterven.
Ik spreek straks nog, en dan ligt u in slaap of in de wereld van het onbewuste of u ligt in uw nakende dood, in uw eigen rottingsproces en dan hoort
u mij niet meer. Wanneer u die rotting in uw eigen persoonlijkheid optrekt
en u bent niet te benaderen door het geestelijke gevoel dan hoort u mij ook
niet, ook al sta ik voor u. En hoe vaak, hoe vaak hebt gij dat niet op aarde,
voor uw man, voor uw moeder? Zijn die deuren dan niet gesloten? Gij wilt
geopende deuren zien, maar ge zijt zélf potdicht. Ge zijt nog geen geluk, ge
zijt nog geen liefde, want dan bént u het. Als er één mens, als u zelf kunt
zeggen – wees dan toch eerlijk, buig toch uw hoofden – als ge weet: ik ben in
een nare stemming, er is iets, ik kan het niet hebben ... Alles moet u kunnen
hebben, want dan hebt u ook alles.
Zo heeft André deze mogelijkheid verdiend, verdiend om zich af te beulen
voor de mensheid. Want uiteindelijk kraak ik dit leven, ik maak dit organisme voor u volkomen kapot en dat doen wij gaarne. André verlangt elk
ogenblik dat hij hier voor uw ogen bezwijkt en het bloed in uw ogen spat.
Gaarne, gaarne, gaarne.
Dat is het liefste dat wij willen bezitten. Niet om af te breken maar ons
volkomen te kunnen úítputten, álles te geven van ons hart. Waarom kronkelt dat bloed door onze aderen heen? Waarom hebben we hersens gekregen?
Waarom een wil? Waarom al die kracht? Om te boksen? Om te hardlopen?
Om nonsens te vertellen?
Neen, om Gethsemane in ons te doen ontwaken. Daar beulen wij ons
voor af. Wij liggen elk ogenblik neergeknield in Gethsemane en denken.
Zo betreden we elk ogenblik de mens. Ik wil geen fouten meer doen, ik wil
geen hardheid zien, geen verkeerd begrijpen. Ik bemoei me niet met roddel,
kletspraat en afbraak. Ik wil geen roddel zijn want dan bezoedel ik mezelf.
Is het niet eenvoudig? Het is heel eenvoudig. Maar dóét u het? Het kost
moeite. Heel veel kracht kost het. Want, zei ik u niet, zei ik u niet dat elk karaktertrekje een Golgothase strijd heeft te beleven en dat dat karaktertrekje
een kruisdood ondergaat, het willen martelen moet aanvaarden en het bespuwen in het menselijke gelaat zichtbaar ondergaat zonder tegengevoelens
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van ‘doe dat nog eens’. Dan eerst zijt ge in staat om te bidden. En dan eerst
zijt ge gereed om uw man, om uw vrouw in de ogen te kijken. En dan zijn er
geen valse lichtjes. Dan is dat oog open. Uw kat, uw hond voelt het als u die
nare stemmingen betreedt en ondergaat, en een mens niet? Zoudt ge voor de
Christus in u kunnen zeggen en willen beamen dat ge wanneer het onkruid
over uw lippen komt in woorden, in gevoel ... wanneer die uitstraling door de
andere mens die gereed is en zijn deuren heeft geopend, hem benadert, hem
slaat, dacht u dat dat niet wordt gevoeld?
Tracht nu eens als ge met een man en een vrouw hebt te maken ... Als
u alleen staat, hebt u de ruimte. Maar begin bij uzelf om dankbaar te zijn
voor het ogenblik dat de kruimels op tafel voor u worden neergezet. Maar
verbeeldt het u maar niet dat u het klaarmaakte. De ander die het heeft verdiend, deed er nóg meer voor. En uiteindelijk dan is dat het reële, geestelijke
ruimtelijke goddelijke gebed, kunt ge zeggen: ‘Ik dank die ruimte. Ik dank
mijn leven. Ik dank u. Wat ben ik vandaag gelukkig want ik heb weer te
eten.’
Heel de mensheid klaagt: ‘Ik heb niets. Die heeft alles, maar ik heb niets.’
En nu dacht ge zeker dat de ander kwam om u duizenden te schenken, om
u eten te geven, dan staat u reeds stil en op een dood punt. Jazeker, weer een
probleem. Ik moet dat probleem niet beleven, ik kan het niet aanraken en
niet ontleden, maar wij komen nog zover. Dan wilt u niet meer gegeven zijn,
u sterft veel liever van honger om iets te ontvangen. En het is veel eenvoudiger: u gaat beginnen om te werken, u doet iets, ook al zakt u in elkaar, wat
geeft het. U kunt geestelijk nimmer in elkaar zakken. Er is geen dood. Er is
geen in elkaar zakken noch bezwijken. Gij zijt Goden in en door Christus.
Altijd, eeuwigdurend, want u bént het.
De mens en Christus is een eenheid. Dat is een Albewustzijn. Hij is niet
ver weg van uw leven. Hij is dichtbij. Wanneer Hij hoort dat uw mond welsprekendheid bezit en ge uw sterren en planeten geestelijk kunt vertolken
dan krijgt u van Hem, indien u de juiste wet naar voren brengt, de bezieling,
het weten. Waarom zijn wij nimmer uitgeput?
Ik kan u altijd vragen ’s morgens: hoe wilt u mij vandaag hebben? Menselijk? Geestelijk? Ruimtelijk? Ik kan ook goddelijk zijn. Maar ik verbeeld het
me niet. Want nu zal ik het ontvangen, Hij zal spreken. Ik kan Hem zien. Nu
kijk ik in Zijn ogen en ik dank Hem. Maar Hij wil geen dank, maar Hij weet
dat ik bezig ben door Hem mijzelf in Zijn liefde, Zijn leven op te trekken.
Niet naar de sferen van licht, maar naar Gethsemane om mijzelf af te vragen
aan wat er nog verkeerd aan mij is; om dat te kraken, om dat door mijzelf aan
het kruis te slaan, om leeg te bloeden, want eerst dan weet ik het ...
Met de groeten van Onze-Lieve-Heer.
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Tot over veertien dagen. Ik dank u ...
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De mens en zijn reïncarnaties
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. U krijgt vanmorgen ‘De mens en
zijn reïncarnaties’.
De Christus in de mens zal ontwaken en dat kan alleen door de reïncarnatie, niet voor de macrokosmos, maar voor de menselijke persoonlijkheid. Het
gaat ons nu niet om planeten, sterren en zonnen, nog niet en eigenlijk weer
wel om het hiernamaals, dat alles leeft nu in de mens. De reïncarnatie voor
de Christus is precies dezelfde weg voor u.
De mens die Gene Zijde heeft bereikt, was ook op aarde. Hij leefde – gaf
ik u – vanaf het ontstaan der scheppingen. Hij ging door de prehistorische
tijdperken heen, overwon dit universum alleen door drie goddelijke wetten
– verklaarde ik u – die de mens bezit én waardoor hij zijn goddelijke afstemming kan bepalen, kan zien, kan voelen en beleven. Dat is het vader-, moederschap en de reïncarnatie.
Deze drie fundamenten hebt u dagelijks voor élke gedachte in uw handen.
Nu krijgt u het beeld te zien dat de natuur, de ruimte dat alles in handen
houdt en dat de mens in zichzelf die ruimte aan de karaktertrekken, aan de
persoonlijkheid doorgeeft, waardoor die evolutie plaatsvindt. Dat alles heb ik
u geleerd. Deze drie fundamentele macrokosmische fundamenten, door God
verstoffelijkt en vergeestelijkt, leven in de mens en dat ís de mens.
De wetenschap spreekt over leven, over ziel, geest, maar de psycholoog
kent de mens niet. U hebt het gevoel lief te hebben om te baren en te scheppen. Zegt dit u niets? Toen wij onszelf zouden gaan leren kennen en de
meester gaven: ‘Ik ben niets en ik heb niets en ik weet het niet’, toen zei de
meester: ‘U hebt álles.’ En van dat alles moet ge nu maken universeel bewustzijn. En dat is alleen mogelijk nu wij de Christus kennen. De Christus
gaf het voorbeeld. Of de mens daarnaar handelt, dat weten wij.
Jaren en eeuwen en duizenden levens hebt ge nodig om iets van uzelf te
maken. We hebben die leerschool gevolgd en we stonden voor die miljoenen
karaktertrekken. Ik vertelde u: nu is een karaktertrek een wereld, een ruimte,
zo diep als het universum aan leven en bewustzijn en gevoel bezit, is nu één
karaktertrekje. Daartussenin ... Hierdoor bestijgen wij een plateau waarvan
af wij de nieuwe weg, de nieuwe wereld, de nieuwe ruimte kunnen zien. Een
weg is te bepalen altijd weer door de fundamentele mogelijkheden die de
Christus voor de mens heeft gelegd, zonder bewustzijn, met niets.
Ik heb u verklaard, en ik wil daar niet bij blijven stilstaan vanmorgen, dat
zij vanuit het onbewuste kwamen. Ze zochten naar de zon, naar het licht,
die was er niet meer, ze wisten en ze voelden dat ze leefden. Ze kwamen
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terug op aarde, namen bezit van de mens. Het natuurlijke één-zijn kwam
tot stand. De ziekelijke krankzinnigheid was er toen niet, verklaarde ik u en
dat leest u in ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’. In ‘De kosmologie’ gaat
meester Alcar er dieper op in, waardoor u ziet dat het karakter de ziekelijke
mens heeft opgebouwd. En dat is de wil, de onwil, de rechtvaardigheid, de
onrechtvaardigheid. We komen nu dus met onze ganse persoonlijkheid, met
God, met Christus, met de Bijbel, met alle kerken en godsdiensten en kunsten en wetenschappen komen wij naakt in deze maatschappij te staan. En
nu zegt u dagelijks, hoort Gene Zijde, hoort de ruimte dat: ‘Ik kan het niet.
Het gaat niet.’
Er zijn altijd weer gevoelens in ons die omhoog komen en die mij beletten
om het goede te doen, om liefde te zijn. Het gaat er niet om om liefde te geven, u behoeft niets te geven, u behoeft het alleen maar te zijn. Harmonisch
te zijn, te denken, te voelen, en dan komt u vanzelfsprekend weer tot Gethsemane en dan staat u voor de mens en dan zullen we zien hoe nu de Christus,
de Messias, het beeld gaf voor de mens, hoe te moeten handelen.
Als een ander bedriegt, hoeft u het niet te doen. Als een ander te lui is om
naar de hemelen te kijken, dan doet u dat wel: u dorst, u verlangt. Tegen de
lagere graden in de maatschappij is nu niet te spreken. De mens die niet wil,
staat niet vóór maar óp een dood punt. Dat hebt u nu allemaal in handen. U
moet nu zelf weten wat u van uw leven gaat maken. Wilt u vreugde bereiken?
Het is mogelijk. Wilt u elke dag zon voelen en beleven, geestelijk bezit? Dat
ligt in uw handen.
Maar de essentiële punten voor dit opbouwen, het reïncarneren van uw
karaktertrekken hebt u gekregen door vader- en moederschap, de wedergeboorte. En dit zijn de goddelijke fundamenten die God als Vader, God als
Moeder en God als Zoon vertegenwoordigen, want u komt terug op aarde: u
wordt moeder, vader en kind. De zoon is er, de vader ook, het moederschap
leeft in de mens.
Nu ga ik terug vanuit dit alles om de wijsgerige stelsels te ontleden en om
de Christus te volgen op Zijn weg. Dat is de enige mogelijkheid, het enige
bestaan. We kunnen wel zeggen: wij leven in die heiligheid, wij leven in die
rust en André leert het u telkens: híér is Gene Zijde, hier is het geluk, hier is
de liefde, hier is het alles; ook al hebt ge met ziekten en narigheid te kampen,
hier leeft Gene Zijde.
Eén verkeerde karaktertrek doorgegeven aan de mens, in haat, afbraak
en vernietiging, is de geestelijke kanker voor het leven achter de kist. Die
tbc, die rotheid is zo afschrikwekkend diep, vreselijk, onmenselijk, waar uw
eigenlijke stoffelijke kwalen niets bij zijn, niets hebben te betekenen. Zo erg
is nu, zo vreselijk is nu de geestelijke kanker in uw hart. Het is zeer zeker niet
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meer belachelijk om die geestelijke motjes te volgen. Het is een kleinigheid
op uw geestelijk gewaad, maar het wroet en het vreet in en onder uw hart; en
dát is het wat de Christus de mens heeft geleerd. U kunt nu vergelijkingen
maken met alles. De mens heeft alles. Het oerwoudkind, elk leven heeft
leven, geest, is ziel, heeft vader- en moederschap, heeft de reïncarnatie, heeft
het wedergeboren zijn. Ziet u?
U gaat nu ... We keren terug tot ons ontwaken, we worden geboren en in
dat kind en in ons leven is gevoel aanwezig. Nu moet u even doordenken dan
kunt u voor uzelf vaststellen hoever gij, die nu luistert, die die boeken leest
van de meesters, hoever gij de professor in de psychologie voorbij zijt gegaan.
Want hij weet niet dat dit een reïncarnatie is. Hij weet nog niet dat God de
scheppingen af heeft gemaakt. Alles is gereed.
Ze ontdekken nog nieuwe sterren, jazeker, er zijn nog vonken in de ruimte,
dus levende plasma die zich nog heeft te verdichten. En wat zij kunnen vaststellen door hun kijkers, is alleen dit enige, de kruimels van dit machtige,
machtige lichaam waartoe wij behoren en de planeten, zonnen en sterren
hun verstoffelijking kregen, hun bezieling ondergingen, de vergeestelijking
uitstraalden naarmate het bewustzijn en de persoonlijkheid sprak. Dat alles
is God. Dat is het leven, dat is de geest Gods, het kleurenrijk Gods. Ik behoef
dat niet meer te herhalen. Dat alles leeft. Die ganse macrokosmos leeft in de
mens. Dat ís de mens.
De boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’ gaven u het beeld. ‘Zij die terugkeerden uit de dood’ voerde u door de doden. Het wedergeboren worden
gaf u ‘De Kringloop der Ziel’. In ‘Tussen Leven en Dood’ kreeg u de metafysische studie voor het karakter.
Hebt u aan Dectar dan niet genoeg en voldoende wanneer hij met Venry spreekt en zegt: ‘We mogen niet verkeerd denken’? Voelt u niet dat de
tempels van Isis, van Ra, Ré en Luxor geweest zijn om het innerlijke leven
tot de ontbranding te voeren? Die studies van die priesters die zijn eigenlijk
voor niets geweest. Ze hebben geen vader- en geen moederschap gekend.
Ze hebben het in de volgende levens weer in moeten halen. En alleen daarvoor reeds was de reïncarnatie. Die studie, dat volgen van de occulte wetten,
de metafysische leer is alleen te weten: hoe ga ik dood. Wat is doodgaan?
Wat is ontwaking? Hoe breng ik meer licht in mijn denken, in mijn voelen?
Waarom sta ik altijd op die stof, waarom wil ik altijd met die stof te maken
hebben? En nu moesten wij eruit. De mens kastijdde zichzelf, wij sloten ons
af, maanden en maanden en jaren in een duisternis, alleen maar om te leren
denken, in het licht te leren denken, door het bezit van alles te leren denken:
hoe zal ik mij tot reïncarnatie voeren, tot de Christus. Dat is zeer zeker niet
zo eenvoudig. Dat is moeilijk, ontzagwekkend moeilijk. Waarom? Omdat
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achter uw denken een ruimte leeft, dat is het universum. Die gedachte wordt
diep, die wordt eerst stof, is stof want u brengt uw gedachten in harmonie
met de maatschappij, met uw taak, maar buiten dat alles om hebt ge een
wereld opgebouwd en gaat ge beginnen om uw karaktertrekken ‘vleugelen’
te schenken. Ziet u? Dat zijn de Grote Vleugelen in de Tempel van Isis. Honderdduizenden malen heb ik het beeld naar voren gebracht: maak van uzelf
ruimte. U hébt het, u kúnt het, als u wilt, wilt, wilt, wilt.
Wilt u?
‘Ja’, zegt de adept. ‘Ja’, zegt de discipel. Waanzinnig wordt het verlangen
en de strijd om onszelf in te zetten. Het dorsten wordt zo vreselijk, innerlijk,
dat het hart bonkt; u sterft niet, het blijft bonken.
Die eerste sfeer is vlammend bewustzijn. De eerste sfeer in vergelijking
met de aarde dat is een ruimte voor lieflijke dingen, dat is de rust, de welvaart, het is genezing, het is opstanding, voor miljoenen dingen ontwaking,
harmonie, harmonisch één-zijn. Er is geen vreemdheid; alles vangt u op, alles
spreekt en vertelt over het eigen vader- en moederschap.
Bent u niet wedergeboren? Laat u deze gedachte, die u vandaag deed, opnieuw uitstralen? Geeft u die gedachte ‘vleugelen’? Wat u vandaag verkeerd
deed in de stof, in die maatschappij, doet u dat morgen anders? Waarheen
wilt u? Waarvoor leeft ge eigenlijk? De psycholoog zegt: ‘Het kind wordt nu
eerst geboren.’ Waanzin, onzin. Nu staan we dus voor de onwetendheid, de
onmacht van deze maatschappij. Maar ú: gíj weet het.
Waar het mij nu om gaat is vast te stellen voor de tiende keer dat vader-,
moederschap, reïncarnatie bezit u. Dát goddelijke in de mens, waardoor alles
is ontstaan, verstoffelijkt werd, aan een eigen baan begon, dat moet nu voor
elke karaktertrek een levensruimte ontvangen. Bent u daar nu mee bezig?
Bent u daarmee begonnen?
Wanneer ik u straks even meeneem, meeneem naar die eerste sfeer daar en
vergelijk: Wie bent u nu? Wat wilt u nu? Hoe is thans uw toestand? dan kunt
ge onfeilbaar – zei u André door ‘Een Blik in het Hiernamaals’, door ‘De
Kringloop der Ziel’, ‘Tussen Leven en Dood’ en alle andere boeken – vaststellen in welke levensgraad u bent, hoe uw licht is. Want ik zal u verklaren,
we zullen volgen dat elke karaktertrek nu, elke handeling, elke gedachte,
iedere daad levenslicht moet zijn voor God, voor Christus, voor uw welvaart
achter de kist.
Het kind op aarde gaat verlangen. De mens verlangt naar liefde, liefde.
Hoe is de liefde nu aan Gene Zijde? Hoe krijgt u liefde? De reïncarnatie, de
wedergeboorte te beleven in uw maatschappij, dat weet u. Die graden kunt
ge volgen. U hebt de laagste, de dierlijke graden voor u. Hoe de mens de
liefde beleeft voor zichzelf, de lichamelijke liefde, kent u. Maar nu hoger, dat
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is: het gevoel om te baren en te scheppen. En nu staan we voor één ontzagwekkend ding, iets, en dat is: indien ... ziet u, nu wordt, nu komt dit voor de
Vierde Kosmische Graad. Indien dit de mens op aarde had ...
U leeft natuurlijk in een chaos, u leeft dóór de karmische wetten. Ik heb
u verklaard dat de ene moeder tien, twaalf kinderen baart en een andere
moeder wil geen kind, heeft het gevoel ‘kind’ niet. Dus die moeder die reïncarneert niet voor het moederschap, die moet voor haar moeder-zijn terug
naar de aarde, want de eerste sfeer is voor honderdduizend procent geestelijk
moeder. Bent u moeder, verlangt u om moeder te zijn? Neen, dan komt u
onherroepelijk in een wereld die geen liefde bezit, want het moederschap
bezit alles. En dat is nu weer: Christus, Onze-Lieve-Heer.
De macht voor de menselijke geest ligt volkomen open. Als u nu uit de
lichamen stapt, dan hebt ge te denken voor ruimtelijke realiteit. Bent u momenteel, op dit ogenblik reëel, waarachtig? Wie van u kan nu zeggen: ‘Ik
weet hoe ik daar moet lopen’? Je hoeft maar te denken: ‘Dat doe ik hier, dat
kan ik hier.’ Ja, u hebt hier benen, voeten om te gaan, maar daar hebt u de
grond niet om te staan. Fundamenteel is die opbouwing verwaarloosd, u
bent er nog niet aan begonnen. We zien de mens komen met machtig veel
stoffelijk bezit.
Ik gaf u een beeld van dit en van dat. Ik zei – en dat is heel erg – dat kunsten en wetenschappen geen betekenis hebben, want zei de Christus: ‘Indien
ge al de talen der aarde zou spreken en ge had geen liefde, zijt ge niets waard.’
Daarmee zei Hij, bewust alwetend: ‘Heb lief!’
En is het niet waar, komt u nu bij de groten der aarde, de genieën, en ze
slaan u, dan behoort die grote mens tot de duisternis. In de eerste sfeer slaat
men niet meer. In de eerste sfeer heeft men die wetten en krachten reeds
opgebouwd, want dat is het bezit, dat is het leven, dat is het licht, dat is de
heilige geest op die afstemming.
De mens die hier denkt alles te bezitten, en waarvoor de mensheid ontzag
heeft, dat is aards gedoe. U kunt het nemen zoals u het wilt. U kunt zeggen:
‘Ja, maar waarom is dat alles dan opgebouwd?’ Dat heeft meester Alcar, dat
heeft Bach, Beethoven, dat heeft Mozart, dat heeft Titiaan, dat heeft Leonardo da Vinci, dat hebben ze allen moeten aanvaarden: hun kunst was en
blééf kunst. Hoe waren zij voor de mens? En daar stond nu de mens: naakt.
Wat zegt op dit ogenblik Anthony van Dyck? Wat zei meester Alcar tegen
André toen hij vroeg: ‘Maar hoe hebt gíj dat dan gedaan? Hoe leefde gíj dan
in die chaos?’ Daar staat een vonkje van God op tegen de meester. En André
is niet angstig voor Onze-Lieve-Heer, hij zegt: ‘En als u het mij niet kunt
verklaren, dan ga ik hoger. Hoe was, hoe hebt gíj geleefd?’ En we maakten de
reis voor ‘De Kosmologie’.
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Wanneer u niet gaat vragen: ‘Hoe hebt Gíj dat dan gekund, Christus?’
komt Hij niet. Wanneer u dat moederschap en vaderschap niet kunt beleven, niet wilt volgen ... Dat hebt u gekregen, uw lichamelijke toestand is er.
Het menselijke één-zijn is het stoffelijke fundament voor de geestelijke liefde.
Maar er komt een tijd dat dat vader- en moederschap, die liefde, opgetrokken
moet worden naar het karakter. Die goddelijke fundamenten zijn nu alleen
het universele bezit voor de menselijke ziel, de vonk Gods. Begrijpt u goed
waarheen ik wil. Dat goddelijke zijn in de mens waardoor de mens vader en
moeder is, die goddelijke afstemming, dat ís de godheid nu voor de mens,
in de mens.
Waar u ook bent, waar u ook leeft, ook al betreedt u het oerwoud, dat
is een goddelijke vonk. ... (niet te verstaan) Die man, die zwarte man, die
zwarte moeder, die wezenloze zielen, die geen gevoel hebben? Ze hébben
gevoel, dat zijn Goden. Ziet u niet, voelt u niet, het is eigenlijk voor uw
blank ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) belachelijk; maar
ze hebben vader- en moederschap, God gaf hen alles. Hij legde in elke vonk
Zijn licht – zei ik u – Zijn leven, Zijn geest, Zijn kleurenrijk want de mens
straalt Zijn kleuren uit.
En toen, daarna kwam er één, en Hij is de Messias, Hij is de Christus. God
gaf de mens vader-, moederschap, wédergeboorte. Dat kreeg de mens voor
niets. Dat is de goddelijke kern voor de mens, voor het dier, voor het leven
in Moeder Natuur. Maar de mens zal zich nu die godheid eigen maken, dat
is nu het woord.
Het eigen maken gebeurt nu door het leven, door uw maatschappij, en nu
kan het leven, waar u ook bent – dat kunnen wij – en wat u ook doet, nu kan
het leven ongelofelijk schoon zijn. Het doet er niet toe wat u doet, al is uw
toestand voor de aarde zwaar en al hebt u het moeilijk, wie nu wil, maakt van
zichzelf een Koninkrijk Gods: ruimte, licht, leven, liefde, geest, geest, geestelijk bewustzijn, harmonie. Waarom? Omdat dit vader-, dit moederschap, die
goddelijke fundamenten u tot die reïncarnaties dwingen. De menselijke wil
om geen deel te nemen voor het leven van Moeder Natuur, ís dat dode punt.
Maar nu komt dat wijsgerige dorsten u te hulp, het vragen naar een God, het
vragen en willen beleven van de Christus, dat komt u te hulp, want daarvoor
kwam Hij naar de aarde.
Waar het mij om gaat, waar het de meesters nu om gaat, is: de liefde die u
hebt. Die is vanzelfsprekend, die komt tot ontwaking naarmate het lichaam
als stoffelijk universum ontwaakt. Dat kent elk mens, elk dier. U krijgt die
eenheid, u gaat huwen. Maar het gevoel in u, dat ontzagwekkende branden,
dat uitstralen van gevoel en gedachten naar die andere persoonlijkheid, die
éne mens – weet u niet wat dat is? – hebben wij gevoeld, dat hebben wij
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gezien, dat is een diepte, zo ontzagwekkend, maar die bracht ons terug tot
het ontstaan van het eerste ogenblik, en dat is nu het goddelijke reïncarneren
voor de mens. Dat gevoel dat de psycholoog nog niet kan analyseren is dus
het natuurlijke één-zijn met de macrokosmos om te reïncarneren, om het leven voort te zetten, direct vanuit het Albestaan in de mens – voelt u dit? – het
Albestaan voor en van de mens.
Deze mens wandelt nu in deze maatschappij, die onbewust is, die bijna
volkomen krankzinnig is en deze mens moet zijn goddelijk voelen, kennen
en handelen naar de sferen van licht voeren, sturen. En nu is het een chaos.
Nu is het een ontzagwekkende chaos want de mens kent zich niet. Wij kunnen nu onfeilbaar uw persoonlijkheid analyseren. De psycholoog staat weer
voor u, maar die is geen geestelijk bewuste. Elke handeling nu, die u doet,
die zegt: díé is niet uit de goddelijke bron omhooggekomen. Wanneer –
vragen we thans – komt er vanuit uw goddelijk vader- en moeder-zijn iets
omhoog om het dagbewuste leven te bezielen? Wanneer? Daar staan we nu.
Daarom bracht ik u tot de Christus in u, en nu staan we weer voor de
Christus in ons, want elke gedachte is door Christus Goddelijk bewust gedaan, behandeld. Er waren in Hem geen fouten, noch stoffelijke fouten noch
geestelijke, Hij had geen macrokosmische fouten. En zover kan de mens
gaan, die wetten kan de mens zich eigen maken.
Ik gaf u een beeld van Hem en dat vindt u machtig, dat ontroert u. Maar
nu vanuit Christus, vanuit Gethsemane – ziet u? – dat mediteren, dat denken, terug tot uzelf. En nu stáán we voor de mens, vrij van de Christus, vrij
van uw godheid? Nee, die leeft ín u. Breng nu gevoel, breng nu één-zijn voor
al uw daden, voor al uw denken. Praat met elkaar – zei ik u – doe móéite,
doe moeite. Doe moeite, want u krijgt het niet voor niets. Wij, de anderen,
miljoenen mensen sloten zich op in tempels, ze hebben zich gekraakt, we
gingen door krankzinnigheid.
André zei tot meester Alcar: ‘Was u ook daar?’ En dan moet u de brand,
het vuur uit zijn ogen zien wanneer leerling en meester zich aankijken. Nu
staan we voor de werkelijkheid. ‘Hoe hebt gij daar geleefd? Hebt u het gevoel
gekregen dat de kosmos in uw lichaam brandt, had u dat?’
Meester Alcar laat hem uitrazen? Neen, nu staan we voor de heilige eerbied. Nu staan we werkelijk voor het gevecht, of dacht ge waarlijk dat dit
kind, waardoor we dit alles hebben opgebouwd, het voor niets had gekregen?
Elke dag staan we opnieuw, staat hij opnieuw voor een universele strijd. Het
gaat hier om goddelijke realiteit, om goddelijke rechtvaardigheid, om alles,
nú, in dít leven. Om álles.
En dan wordt de Christus streng indien Hij zegt: ‘Laat de blinden de blinden genezen. Wilt ge doofstom blijven, hebt ge dat lief? Wilt ge de afbraak
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dienen? Ga dan uit Mijn omgeving, Satan, verdwijn! Ik ben niet te beïnvloeden voor de afbraak. Ik dien op dit ogenblik geen mens, Ik dien de mensheid, Ik dien ruimten, ruimten wil ik dienen.’ Christus diende het goddelijke
Al voor u, voor de mens. Dit beeld te zien, te voelen, te volgen, de Christus te
zien wandelen, te denken, dat goddelijke voelen voor de mens, te waken voor
een mensheid, voor ruimten ... O, mijn zusters en broeders, ga eens even in
dit Gethsemane ... Ziet u?
Christus werd geboren en werd verzorgd – zei ik u – en dronk de moedermelk, werd gewassen en verzorgd. Die opbouw van Maria voor de Messias
is het eigen bezit van u. U groeit op, u bent ontwaakt, u hebt het gekregen,
lichamelijk. En nu die geestelijke kern, die gaan we optrekken, die gaan we
verzorgen, die gaan we bespoedigen. Dat wil zeggen: de wil zetten wij in,
om ons vast te klampen aan dat Gethsemane. Is het niet treurig, is het niet
verschrikkelijk – kunt u zeggen – dat er nog altijd gesproken moet worden?
De Bijbel ís de Bijbel, met al de fouten van de Bijbel ligt daarin toch nog
de goddelijke betekenis. Maar heeft de mens genoeg aan de tien geboden?
Heeft de maatschappij voldoende aan het woord, dat dan toch vanuit het Al
kwam: gij zult niet doden? Ik behoef het tot die levensgraad niet te hebben.
Ik heb het tot mensen die beginnen iets van zichzelf te maken, om iets voor
zichzelf op te bouwen, voor direct, voor nu, het leven achter de kist. Wat een
vals gedoe is het eigenlijk, wat een vals gepraat: ‘het leven achter de kist’. Híér
is het leven achter de kist, híér, nú, u leeft erin. U bent in niets aanstonds
veranderd.
Waar wilt ge komen? Wie wilt ge ontmoeten? In deze chaos, in dat onwillen wilt ge de Christus zien? Wilt ge met de Messias spreken? Wilt ge Zijn
weg volgen? En dacht ge dadelijk achter de kist – niet?, u bent nu vrij van dit
lichaam – dadelijk maar: ‘Já, nu zie ik Hem, en nu zie ik de meesters en nu
zullen ze mij álles verklaren’?
Nee, hier komt eerst het buigen. Die fouten moeten eruit. We kunnen u
niet optrekken naar die eerste sfeer, u hebt nog niet werkelijk gemediteerd.
Dat moet nu beginnen.
André mediteert dag en nacht. Hij heeft mij gevraagd: ‘Pak mij maar.’
Waardoor kunnen wij dit? Omdat er een gevecht is ontstaan op leven en
dood. We willen ons gereedmaken om te kunnen spreken. Doet hij.
Wanneer u loskomt van uzelf en het hiernamaals, de ruimte, al het leven
gaat spreken, dan krijgt u het moeilijk, ontzettend moeilijk want die ruimte
die brandt in uw hart. Dat is een geestelijke pijn die u met de onwaarheid
verbindt. U kunt niet verder. De mens wil niet met u mee. Er zijn er die willen, maar ze kunnen nog niet want ze volgen disharmonie, afbraak, ze staan
nog altijd ingesteld op vernietiging. ‘De mens’, zegt André, zei meester Alcar
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tot André, ‘die u maar even wil belasten: ga weg. De mens die maar even verkeerd denkt: ga weg. De mens die u niet dorstend wil volgen, laat ge alleen.’
Het wordt heel eenvoudig want het gevecht gaat nu op leven en dood om
iets van uzelf te maken. Indien u wilt, indien u ernstig wilt, álles, álles, álles
van uzelf inzet, dan kunnen wij verder. Dan breng ik u tot de macrokosmos.
Dan zult ge geïnspireerd zijn. Dan kunt ge ontvangen dat wat ge wenst, alles
geestelijke bewustwording.
En nu? Die strijd is gestreden. Op een nacht toen wij van de aarde afscheid
namen, kookte het in André-Dectar. Meester Alcar kijkt hem aan. En dat
(was) een gevecht, vrij van het organisme dat in die oorlogsdagen daar neerlag, hongerend, krakend. Maar wat heeft een lichaam te betekenen indien de
ziel, de geest spreekt?
Waar kijkt de mens nog altijd naar? Naar de mens als stof. Ik zal u thans
bewijzen dat ge de innerlijke mens nog niet kent. André staat daar en zegt:
‘Wat kan mij dat lichaam schelen, het zal krijgen wat ík wil. Ik heb niet te
eten, dan zal dat lichaam ook niet te eten hebben. Ik zal eten wat de geest
mij geeft.’
En dan gaan we, wandelend, lachend, krakend, jazeker, de spiertjes bezwijken, maar de geestelijke spieren zijn intact. We moeten naar het Al en
weet u wat dat betekent, naar het goddelijke Al, los en vrij van uw organisme,
de reïncarnatie vooruit, voor elke gedachte, voor iedere wet, voor de mensheid, voor het vader- en moederschap, voor licht, leven, geluk en liefde? Eén
kind is vechtende tegenover de macrokosmos, voor de mensheid en waarachtig vechtende, dat hij kan zeggen op een reis: ‘Wie bent u? Hoe hebt gíj
dan geleefd? Ik kan niet meer.’ Ja, dat was al jaren terug, dat was toen wij
aan ‘Het Ontstaan van het Heelal’ moesten beginnen, toen we de hellen, de
hemelen hadden beleefd.
Als u voor een kleine droom staat, de mens die iets leuks, iets aardigs
beleeft, dan staat hij innerlijk al te sidderen. Wat is die leukigheid? Waarom
siddert gij? Waarom, waardoor bent u blij? Wanneer de mens ... Ziet u, nu
stormen er weer miljoenen beelden op mij af. Nu zou ik weer tien uren, twintig uren nodig moeten hebben om deze lezing volkomen geestelijk te kunnen
voleindigen. Want ik wil u verbinden met realiteit, kosmisch, geestelijk, het
hiernamaals, moederschap, vaderschap, vechtende in uw maatschappij voor
eten, drinken. Hóé doet u dat alles? Duizenden boeken liggen er vóór ons.
Meester Alcar zei toen twee woorden: ‘Ik was geen profeet, ik was slechts
een schilder, ik diende mezelf. Ik bracht voor één orde kunst naar de aarde.
Maar wat is een schilderij in vergelijking met twee woorden die ik nu ken,
die ik aan u doorgaf: God is liefde! Verdoemdheid is er niet. De mens is
een God. De moeder baart voor de reïncarnaties. Christus heeft nimmer
398

in Gethsemane gezegd: Laat deze drinkbeker voorbijgaan. En op Golgotha
heeft Hij niet gezegd: Vader, Mijn Vader, hebt Gij Mij verlaten? En de Bijbel
begint met kletspraat, onzin, want toen de Bijbelschrijvers begonnen, was de
schepping reeds miljoenen jaren oud. De biologen, de theologen, de godgeleerden zullen dit alles straks moeten aanvaarden.’
‘En ben ik dan de eerste?’ zegt André. ‘Moet ik dit alles vertegenwoordigen? Wilt u mij voeren naar sterren en planeten, ik als klein mens, kind van
deze wereld? Wilt u mij óver Dante, Socrates, Plato, Ramakrishna, Mohammed, Rudolf Steiner, Annie Besant voeren?’
En dan komt het woord uit de ruimte, en dat is niet van de meester, meester Alcar en mij, en dan zegt de Goddelijk Bewuste uit het Al: ‘Jazeker,
indien u wilt dan brengen wij nu de Universiteit van Christus op aarde. Dan
zullen wij de mens door het woord overtuigend naar het vader- en moederschap voeren om te evolueren, te reïncarneren voor elke gedachte.’
De mens krijgt nu een Koninkrijk Gods in zich indien hij eraan begint.
Wat doet nu de mens?
En wij gaan! Honderdduizend uittredingen heeft dit leven beleefd. En
gij? Treedt u wel eens uit? Heeft uw geest dat heerlijke geestelijke ruimtelijke
gevoel om te kunnen uitdijen, uit te treden, om iets te beleven van het kind
dat daar wacht op u, op ú, op u, op u, de moeder, de vele reïncarnaties die
u hebt beleefd, die u hebt gehad, die u hebt gekend? De moeder die hier is
en u niet begrijpt, leeft achter de kist en is een prinses uit Gethsemane, uit
de Tempel van Isis, van Ra en Luxor. Ze leefde met u daar in Jeruzalem, in
Spanje, Frankrijk, Engeland of Amerika, het kan een Indiaan zijn, zij is de
bewuste. Ze zegt dan: ‘Mijn kind, nu bent u hier en nu moet ik u leren.’
Wij brachten André door al die reïncarnaties om die wil, die persoonlijkheid op te bouwen en te versterken, maar het gevecht voor zichzelf was zo
vreselijk en zo afgrijselijk onmenselijk, dat hij liever de dolk in zijn hart had
gezet. De pijnen, het gevecht om tot die ontwaking, tot dat reïncarneren te
komen is in geen vergelijking met de kanker en de tbc, baren van een kind.
Maar nu: het geluk, het weten, het voelen ... Kunt ge nu nog zeggen: ‘Ik hou
niet van u’?
Wanneer de mens smeekt uit die macrokosmos ten opzichte voor de aarde:
‘Maar voelt u dan niet dat ik van u hou? Ik kom wel vanbuiten, ik ken u niet,
maar ik ben een kind van God, ontvang me toch even. Give me all. Ontvang
me toch even voor vijf seconden in uw hart’, en de mens kan niet, de mens
denkt alleen voor zichzelf. Indien André alleen voor zichzelf had gedacht,
stonden wij stil. Maar het gaat om verruiming. Het gaat erom om nog meer
te weten, te dórsten.
De hellen zijn zo. De hellen: leeft in mij. Heb ik haat, is daar de sfeer van
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haat. Belaster ik, bezoedel ik de mens, dan leef ik in een wereld van bezoedeling, dan is die geest van mij een en al rotheid. Verlang ik hartstocht, verdierlijking, wil ik alleen maar het lichaam beleven, dan ben ik ook alleen maar
stof, dierlijke stof dat rottend wegzinkt daar in die duisternis. De ogen sluit
(ge), uw organen drukt ge dicht voor die geestelijke stank in de mens. Een lijkenlucht op aarde is niets. Kent ge de levensaura niet van de mens? Geef uw
geestelijke smaakorganen en reukorganen eens reïncarnatie en beruik eens de
persoonlijkheid. Dat is het leven achter de kist. Dat is Gene Zijde. Dat is het
één-worden met de afbraak, met het verkeerde denken, het bezit nemen van
stof en geest wat een ander toebehoort, het wilde verkennen van het dier ten
opzichte van het mens-kind, dat is het breken van het menselijke hart, dat is
het stelen van het licht dat de mens bezit in zijn oog om te kijken. De mens
denkt en ziet niet vanbinnen en uiterlijk, maar de mens is reagerend vuil,
open voor de afbraak, het gepraat, het geklets, de roddel, de bezoedeling.
Weet u hoeveel miljoenen mensen er op de brandstapels zijn gegooid door
de katholieke kerk, door de roddel van een ander? Onschuldigen werden
aangewezen, en (mensen) zeiden: ‘Zij is een ketter en hij, en ze zijn in contact met demonen.’ En de katholieke kerk geloofde het en smeet dat leven
op de brandstapel; door vuil gedacht. Maar weet u dat dit moord is, dat
vals, verkeerd denken geestelijke moord is voor uw persoonlijkheid en dat de
reïncarnatie niet kan komen, want gij smoort uw verdergaan, uw uitdijing.
Wanneer het lichtje komt, draait u het uit. U zet altijd weer het lemmet, de
dolk regelrecht van achter in de rug, in dat menselijke hart, door een woord
– geloof het – door één verkeerd woord, door één verkeerde gedachte.
Wordt het niet moeilijk? Bent u nog niet bang? Wij zijn niet bang. Wij
gaan ertegenin. Wanneer de fouten er zijn dan brengen we die naar Golgotha
en dan zullen ze worden gekruisigd. We leggen ons in blijdschap neer om
die rotte karaktereigenschappen de nek om te draaien. Doet u dat? Bent u zó
ernstig met uzelf bezig?
We gingen eerst door de hellen en de hemelen, toen mocht André vragen
stellen, duizenden vragen stellen, doet u ook. Maar, zegt meester Alcar, en
eerst, eerst ... toen moest meester Alcar hem eerst de vraag geven en toen
kwam ook nog het antwoord. Zo stuntelig stond nog die André-Dectar, die
André was er nog niet, maar die Dectar ingesteld op dit leven. Wat wist het
oude Egypte van verdoemdheid af? Niets. Van Christus?
Want door Christus kwam de verdoemdheid. In het oude Egypte bestaat
er, in de Indische tempels is er geen verdoemdheid. Er is er alleen daar de
metafysische wet: leven en dood. Maar met Christus, met de Bijbel kwam
de verdoemdheid, want de mens verdoemt zichzelf door verkeerd te doen.
Eerst vragen stellen en dan komt het innerlijke leven tot de reïncarnatie voor
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dit uitdijende geluk, wíllen! Al het tastbare wakker maken en in de handen
nemen dat in uw geest aanwezig is. Eerst de helft, u leest het wel.
Maar ga eens met ons mee, hand in hand, om die demonen daar te beleven. Bezwijk eens. Ge zijt al angstig wanneer er een afbrekend mens in uw
omgeving komt. Maar nu moeten we die demonen van en voor de mens bestormen, bestormen. We gaan wandelen onder dit gedoe en nu moet de mens
leren zich vrijmaken van het kwaad. En André kon dat niet en dit had hij nu
te leren. Hij moest leren dat de demonen zichzelf kunnen slaan en niet hem.
Hij had te leren dat hij sterk zou zijn in het kwaad, voor het kwaad, door het
kwaad: ‘Ik blijf zuiver.’ En toen liet meester Alcar, hebt u gelezen, hem alleen.
De reïncarnatie voor dit ogenblik, het uitdijen van en voor het menselijke
karakter, dat steeg direct naar de zevende sfeer omhoog. Daar is hij alleen.
Ik ga even verder. In de duisternis ziet u steden. Er liggen mensen in holen
en krotten, ze hebben ook iets opgebouwd van plasma, dat is hun bezit. U
ziet daar die wereld. U praat in uw maatschappij over verschrikkelijke mensen, dierlijk gedoe. Wat is dat in vergelijking met het voelen en denken van
de geest? Niets. Wij kijken ook niet naar die afbraak, die vernietiging, het
is niets. Maar het moet niet. U strandt, u staat op en voor een dood punt.
Die demonen in die hel – ik ga nu verder – die pakten hem beet, worgden
hem. Hij werd verschrikkelijk gekust. Ze zogen hem leeg, die wilde hartstocht dijde uit, hij denkt: ‘Mijn God, mijn God, waar ben ik nu?’ Indien hij
nu maar even een kleinigheid verlangen in zich heeft, dan is dit instrument
voor dit ganse leven dood, gesmoord, gestikt. Wanneer er maar één vuil,
rechtvaardig afdalend, afbrekend dus, het verlangen van de mens naar dat
demonengedoe gaat, en verlangt en wilt, is de godheid reeds gesmoord. Alleen nu is de macht en de kracht en het welzijn, de rechtvaardigheid van de
Messias in staat om u vast te houden, geen meester.
Het voorbeeld dat de Christus gaf: doe zó, handel zó, kijk en laat géén
haat uit uw ogen stralen, is nu het bezit voor de reïncarnatie. Had André
daar even een wild gevoel gekregen en hij zou zijn vuist ballen om terug te
slaan, was de reïncarnatie vermoord, hij gaf zijn gevoel geen ruimte. U wordt
dus geslagen en getrapt, maar u blijft Christus, u blijft Gethsemane, u blijft
harmonie, liefde, geest, dán verschijnt de meester.
Ze sleurden hem door die duisternis. Hij zit daar en er komt een demon
op hem af. Hij heeft iets geleerd en dat blijde gevoel kunt u dagelijks in de
maatschappij beleven. Dat machtige bezit, dat uitdijen, het jubelt hem toe,
hij zegt: ‘Maar wat wilt ge? Ik ben zo-even aangevallen, ze hebben mij gekust, ze hebben me verzwolgen en dat wilde ik niet. Ik dien voor iets anders,
voor geen gekus. Ik dien voor mezelf, ik dien de mensheid, ik wil de mensheid het gouden, universele geluk schenken. Daarvoor wil ik leven, voor geen
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gezwam in de ruimte.’ En dan komt er een straling in het menselijke oog, in
de geestelijke mens, van meester Alcar, en dan ziet André dat hij voor zijn
meester staat. Hij ziet de meester in de pupil, hij schreit van geluk: ‘Gij zijt
het, gij!’
Daarvoor zegt ... Wanneer we aan de grens komen van het land van haat,
en André wordt geworgd door een schim, hij (meester Alcar) zegt: ‘Ziet u ze?’
‘Ja, meester, moeten we daar in?’
‘Ze zijn hier reeds, dit is de grens.’
Wij gaan verder. Overal hoort u het geestelijke gesis, maar nu echt, en
nu moet u daardoor. Is er een sprankje verkeerdheid in u, is nu maar klein,
een miljoenste deel van een vonkje aan haat, aan hartstocht in u, dan worgt
die geestelijke persoonlijkheid uw ik en dan hebt ge contact. Want door dit
verkeerde denken stemt gij u af op een ruimte, op een wereld waarin mensen
leven van uw eigen soort. En dan kunt ge schreeuwen om hulp en dan kunt
ge roepen: ‘Moeder, moeder, moeder’, er is geen moeder in de ruimte die u
kan helpen, ge staat nu voor uzelf. Is het niet rechtvaardig? Het kind dat
vandaag tegen de moeder zegt: ‘Ik doe het niet’, dat ligt overmorgen – en
overmorgen is nu een eeuw – neergeknield aan de voeten van een geestelijk
moeder en zegt: ‘Moeder, moeder, sla me maar, ik was zo verkeerd. Kunt u
mij vergeven?’
Het woord ‘vergeven’ is er niet voor God noch voor Christus. Het gaat
altijd maar weer: vergeven, vergeven, vergeven. De katholieke kerk smeekt
en vraagt om vergeving. God hééft niets te vergeven. Ook de Christus niet.
Dat woord moet uit het woordenboek voor de ruimte. Dat woord ‘vergeven’
is in disharmonie met de werkelijkheid want God is liefde. Ziet u? En die
hebt u te verdienen.
We waren uit de hellen naar de hemelen gegaan, de hemelen en de boeken
die kwamen op aarde. Met dubbeltjes en centjes heeft André voor de uitgave gezorgd. En toen bouwde hij aan zijn innerlijk bezit. Hij stond op een
kosmisch ornament, een fundament dat Golgotha had aanvaard, want de
Christus leeft in ‘Een blik in het hiernamaals’. Onderweg zag hij een machtige verschijning die hem toelachte en zei: ‘André, is de eerste er al?’
‘Ja, wie bent u?’
‘Dat zul je later wel zien. En komt de tweede en komt de derde en komt de
vierde en komt de vijfde?’
‘Ja’, zegt meester Alcar. ‘Is het niet machtig, ziet ge dat leven uitdijen?’
De wil om te schrijven, wat is dat? We vragen niet om moeite (vermoeidheid), moeheid. Wat is moeheid? We maken dat lichaam kapot.
‘Dat lichaam dient mij om mij tot de reïncarnatie voor de ruimte, voor
de ziel, voor de geest, voor het licht, voor het vader-, voor het moederschap
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te brengen, te voeren. Dat lichaam zal mij dienen. Wij hebben’, zegt André,
‘met geen moeheid te maken. Bloed, wat is bloed? Mijn bloed, innerlijk,
geestelijk, dat is het essentiële. Dat is het plasma voor de macrokosmos en die
wil ik me eigen maken.’
Wij gaan schrijven.
De wil om het af te maken, tegen, (ten) opzichte van: ‘Hè, wat gaat u nou
beginnen?’
Het machteloos staan tegenover de mens met bezit, de geleerde mens, de
intellectualiteit die zei: ‘Schrijft u nog langer van deze eenvoudige boeken?
Dat is kinderlijk.’ Ja, kinderlijke reinheid en waarheid.
‘André, wat is er toch, scheelt je iets, mijn kind? Kun je het mij, je vader en
je moeder dan niet vertellen? Kom, spreek.’ Ze waren tezamen in de omgeving van Hendriks, nietwaar? Meester Alcar begon om André heen. Toen het
woord ‘Jozef’ kwam, ‘Jozef’ kwam, haalde hem dat uit de trance. Hij kreeg
de naam André, een leven uit Frankrijk en toen konden wij beginnen. De
reizen hebben we gemaakt. De ‘Blikken Hiernamaals’ komen op aarde. Hij
gaat door, hij wil vechten. ‘Hij moet’, zegt meester Alcar tegen mij, ‘naar de
macrokosmos. Hij zal de kosmologie beleven.’ Maar hoe dat moet zijn, hoe
dat moet worden straks, já, dat ligt alleen in handen van de Messias en niet
van een meester uit de zevende sfeer.
Ik zei: ‘Zij die terugkeerden uit de dood’, allemaal geestelijke romans om
u ‘de kist’ te laten zien. Gerhard staat voor hem. Op het kerkhof wordt hij
uitgelachen.
‘Lach jij maar.’
‘Ha ha ha ha ha, ik zit dagelijks op Magere Hein’, zegt Gerhard, ‘en nog
nooit heeft hij mij toegesproken.’
Korte tijd later zit Gerhard aan Gene Zijde. ‘Mijn God, mijn God’, denkt
hij, ‘ik heb dat tegen Jozef gezegd en nou sta ik erin en nu ben ik zelf Magere
Hein.’
En nu komt het gevecht met Gerhard en zijn meester: ‘Alles hier is krankzinnig.’
‘Ja’, zegt de meester. ‘Miljoenen mensen, mannen en vrouwen, leven hier
en die zijn allemaal krankzinnig; u alleen bent wijs. We zijn allemaal gek,
ziet u? Maar die gek halen wij eruit, dat verkeerde denken moet plaatsmaken
voor goed, reëel voelen en denken.’
En dan komt de strijd van Gerhard. De ontzettende wil, het barst in hem
los. Hij vliegt op en bestormt de duisternis en zegt: ‘Indien ik u daar allemaal
in mijn klauwen kan krijgen, dan zal ik u leren hoe wij het moeten doen.’
Het kind is niet te houden.
Bent u nieuwsgierig waar hij nu leeft? Wilt u weten waar hij nu is? Als
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André Gene Zijde bestijgt, voor dat deel, om hem te ontmoeten, om u het
beeld te geven – door meester Alcar – om te zien hoe ge reïncarneert, hoe ge
uitdijt, dan staat Gerhard daar en dan heeft hij de meester, Jozef, te aanvaarden. Dan gaan we terug, ze gaan terug in gedachten, hier in Den Haag, naar
dat zelfde ogenblik wanneer Gerhard daar bovenop die bok zit, en zijn kist
weg is, en hij met zijn zweep stampt en zegt: ‘Hè hè.’ Ziet u, dan vloeien de
tranen over zijn wangen.
Van spijt? Neen, hij is geslagen. Hij zegt: ‘Mijn God, mijn God, wat zegt
de mens toch vreselijke dingen, die hij niet kent. Hij vervloekt zichzelf duizenden en duizenden malen op een dag omdat hij niet wil weten, omdat hij
zichzelf niet kent.’
En hier nu en nu wandelen beiden, kinderen van de aarde, aan Gene Zijde
door die sfeer, hand in hand. Gerhard kijkt: zijn we nu één?
Och, och, och, indien dit gevoel alleen maar in u kon ontwaken. Indien
u dagelijks maar kon beginnen aan die éne Gerhard de koetsier. Wat dan?
Wat dan? Wanneer wilt ge aan de kosmologie, het gevecht voor het ontstaan
van het heelal – want daarheen gaan we – beginnen? Waarom wordt ge geen
Gerhard de koetsier? Waarom neemt ge hem niet in uw hart?
En daarna, welzeker, dan eerst, zoals ik begon, staan we in de Tempel
van Isis en wordt het menens. ‘We mogen niet verkeerd denken. Indien wij
verkeerd zouden denken, Venry, dan voelt de hogepriester waarheen wij gaan
en begrijpt hij dat wij aan de geestelijke afbraak – voor hém dan – zijn begonnen. En wil zeggen: we hebben ons één te maken met de bloemen hier
in de levenstuinen van Isis, en Ardaty zal ons schenken zijn wijsheid, want
hij weet dat we worden gevolgd. Ziehier, deze schone bloem. Kijk, ziet ge
de uitstraling van dit bericht? Op deze bloem ligt het bericht voor ons: wees
voorzichtig, gij wordt gevolgd.’ Het leven had de kelk van dit reine moederschap, had de astrale boodschap omwikkeld met haar levenssappen. Weet, de
bloem, een insectje – ook hoe vreselijk – kan bezield worden door het leven
van de ruimte. Dat beeld gaf u ‘Tussen Leven en Dood’.
Maar, maar vóórdat André Isis kon beleven, stond hij voor de haven, stond
hij voor het gedonder van de macrokosmos, volkomen alleen en gekraakt,
kermend van de pijn, en zei: ‘Ik kán niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben niet
droevig, God bewaar me, maar ik kan niet meer, ik kan die macrokosmos
niet langer dragen. Ik sta alleen. Waar is Christus nu om mij te helpen?’
Nóg komt het woord, de vraag: ‘Zeg, daarginds in het Al, interesseert U
Jeruzalem niet meer? Ge zijt in Jeruzalem gegeseld, bespuwd en geslagen en
ten slotte aan het kruis getimmerd. Voor wat? Was dit niet hetzelfde? Interesseert U Jeruzalem dan niet meer? Dan kan ik het wel opgeven, dan zijt Ge
een onvindbare.’
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Hebt ge nooit en te nimmer een mens zien zwoegen en horen ploeteren,
het gezoek om God, om Christus? Een mens zwabbert over de levenszeeën
van Moeder Aarde en vraagt in het Japans daar: ‘Weet u iets van God? Weet
u iets van Christus? Is er verdoemdheid?’ Een mohammedaan: ‘Wat weet u
van God? De Bijbel geeft mij twijfel.’
Wanneer God, de ruimte een waarachtig mens ontmoet die zoekt, die wil,
dan staat het geestelijke beeld voor u. In de vakantie zag André zo’n beeld.
(Niet te verstaan.) Als u ontzagwekkend ernstig wilt, is Christus er ook, zei
ik u. Dat heeft André beleefd. Toen hij op de boulevard stond in de nacht en
tot hier in de wateren ging, hij zegt: ‘Dan voel ik tenminste nog die afkoeling, want het brandt zo in mijn hersens en in mijn bloed. Ik wil Christus
spreken. Ik heb aan meester Alcar, meester Cesarino, Damascus, de Halve
Maan, Ubronus niet genoeg. Het gaat hier op dit ogenblik om Jeruzalem,
om de mensheid, ik sta te midden van dit universum. Ik ben gereïncarneerd
door mijn wil, door mijn werken en mijn dienen. Ik hou van miljoenen mensen, ik kan niet alleen van één mens houden, ik heb deze hele mensheid lief.
Kus mij niet langer, wereld. Vraag geen liefde vandaag van mij, enkeling,
want ik zoek naar uw vaders en uw moeders.’
En dan lopen wij, de meesters, ernaast.
‘Zo’, zegt André, ‘bent u er ook?’
Een meester uit de zevende sfeer, Dr. Frans: ‘Ja, gaat het niet, André?’
‘Neen, het gaat niet.’
‘Ja, moeilijk, hè? Ontwikkeling, verruiming, moeilijk. Maar wij deden het
ook. Je zult bezwijken. Bezwijk toch. Ga maar kapot. Eh, spring er toch in.
Wil je verdrinken? Wil je eruit, André? Ja? Nu, loop er maar in, verdrink
je maar. Het kan ons niets schelen, niets. Dacht u hulp te krijgen? Dacht
je waarlijk van de ruimte hulp te krijgen, die een treurmuziek vertolkt en
die zegt: ‘O, wees voorzichtig want er gebeuren ongelukken’? Wij gaan het
ongeluk tegemoet, we weten waarvoor je openstaat. We weten wat je hebt gekund. Wij zijn altijd blij. Jeus die zal je door het universum sturen. Maar nu
ben je een André. Jeus die kan alles. Een Jeus van moeder Crisje spreekt plat
en dan ligt de universiteit te apegapen. Maar ook het gedonder van een stadse
persoonlijkheid, ook het geknoei, de afbraak, de vernietiging, alles bezwijkt
door de eenvoud van Jeus, het kind van moeder Crisje. En nu ben je André.’
André luistert. ‘Hoe kom ík tot de reïncarnatie? U bent een meester, u leeft
in de zevende sfeer. Eet u elke morgen uw heerlijke pap? Wordt u elke morgen om half tien bediend en trekt er één aan de bel en komt Petrus en zegt:
‘Ga zitten, nu zal het beginnen’? U bent meesters, nietwaar? Hoe krijg ik de
boeken uit? U schrijft, u inspireert, dat is allemaal machtig, dat is prachtig,
o, dat is ontzagwekkend, maar wie kan mij in deze zorgelijke dagen helpen
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dragen? De mens weet niet dat ik het hoogste en het heiligste van u heb
ontvangen.’
En dan komt er: ‘Daar moet je voor werken.’
‘Wat? We zijn toch bezig? Moet ik mijn leven, alles van mij tot de nieuwe
reïncarnatie voeren?’
‘Ja’, zegt Dr. Frans, zegt Cesarino, komt er vanuit de ruimte, ‘tot de kosmologie, André-Dectar.’
Maar toen was die Dectar er nog niet. Toen kon men alleen maar zeggen:
‘André-Jozef.’ Die Dectar moest nog ontwaken, ook al was die er, ziet u? Hoe
meer u opbouwt, dan komen er levens er tot ontwaking; karakters, waar u
in Gethsemane aan hebt gewerkt, in Isis, in Luxor. Of dacht gij dat ge nooit
en te nimmer in een tempel was geweest? Dat sluimert nog in u. Dat is nog
onbewust.
In hem komt, na die afschuwelijke strijd, komt de Dectar, open en bewust,
tot universeel geluk en de liefde. En dan staat André daar en zegt meester
Alcar: ‘We zijn er nu door, we hebben het derde deel volmaakt op aarde verstoffelijkt. Nu is mijn taak voorbij. U kunt sterven.’
‘Wat zegt u?’
‘U kunt vannacht, indien u wilt, wanneer we vannacht niet meer naar de
aarde willen terugkeren dan ligt u in de morgen daar in slaap en bent u voor
de aarde gestorven. Maar voor déze wereld bent u ontwaakt. U bent gereïncarneerd voor die en die wereld. En nu krijgt u drie reizen te beleven waarin
hij moet besluiten om op de aarde terug te keren. We hebben leven en dood
nu in eigen handen. De mens, hier aan uw hartkant ligt het leven, daarin
heeft een mens de dood in handen.’ En hij kan hem worgen, kraken, want
Magere Hein heeft niets meer te betekenen.
André loopt in de eerste sfeer. ‘Magere Hein, in mijn jeugd heb je mij gesard en geslagen en miljoenen mensen heb je gekraakt. Nog schreit men om
uw nonsens. Nu zal ik je worgen. Ik heb je in mijn rechterhand, hier kom je
niet meer uit. Ik ben niet bang voor u.’
Drie reizen zijn ervoor nodig om te besluiten om terug te keren naar de
aarde, en hij gáát.
‘Dan’, zegt de meester, ‘gaan we regelrecht naar het oude Egypte terug
en dan zult ge uw leven als priester zien. Want daar zijn we begonnen om
de eerste fundamenten te leggen, ziet u. Nu gaan we beginnen aan ‘Tussen
Leven en Dood’.’
De bezieling komt, de bezieling gaat verder, uiteindelijk naar ‘Geestelijke
Gaven’. De gaven worden ontleed. Hij kent ze, hij heeft ze. Wij hebben alle
fysische, alle psychische gaven. We kennen ‘De Kringloop der Ziel’, ‘Het
Ontstaan van het Heelal’, ‘Tussen Leven en Dood’. We beginnen die ga406

ven – en die hellen en die hemelen die hebben we niet meer nodig – maar
(we beginnen) die gaven voor de mens, occult bezit, metafysische wijsheid
te ontleden, te verruimen. Wij schrijven het boek voor, ‘De Volkeren der
Aarde’, voor de mensheid en eindelijk, uiteindelijk staan we voor de ‘Maskers
en de Mensen’, om nu door de ‘Geestelijke Gaven’ het innerlijke en uiterlijke
masker af te rukken.
Ziet u, nu ben ik weer net begonnen en moet ik weg. Is het niet vreselijk?
Altijd dat opbouwen, u bezieling geven, ontroering geven, maar nu de lijntjes, de punten en dat moet ik altijd in vijf minuten doen. Weet u dat?
Nu te bewijzen hoe gij aan die evolutie kunt beginnen. Voor ‘De Kosmologie’, in het heelal zegt André: ‘Hoe bent gij, hoe zijt gij, hoe was u op aarde?’
En nu kan de meester zeggen, de meester tegen zijn adept: ‘Ik was slechts
een schilder en geen profeet. Want dít heeft Anthony van Dyck niet gekend.
Dit gaat, André, dat zult ge aanstonds zien wanneer we uit het goddelijk Al
terugkeren, dit gaat óver de theosofie, óver Dante, óver Rudolf Steiner, óver
Mohammed. Er is geen leer, geen wijsheid op aarde te vinden, deze is direct
uit de Universiteit van Christus, deze gaat onfeilbaar naar het Albestaan voor
uw vader-, voor uw moederschap, voor uw reïncarneren. En nu komt het gevecht, niet ten opzichte van een klein karaktertrekje voor de mens, het wordt
zo ontzettend belachelijk wanneer u staat voor de nietigheidjes, die speldenprikken van de mens. Als Moeder Maan, Zon, Jupiter, Venus, Saturnus tot
uw leven spreken en u wilt ze niet aanvaarden – want ze moeten gekend
worden – dan zult ge wel een andere strijd zien. En dan doorwaadt ge de wateren, dan hebt ge geen last meer van warmte of van koude, dan hebt ge maar
één kracht in u, één wil, één weten, één gevoel, één liefde: ik wíl evolueren.
‘Ik wil evolueren voor en door de mens. Ik wil niets van de mens bezitten, anders nemen ze het mij af. Ik wil dienen, dienen, dienen, dienen. Me
uitdragen. Ik zal me door het universum laten vertegenwoordigen.’ En toen
stonden wij voor de Messias. Toen keken wij Hem zo in de ogen en zei Hij:
‘Ik spreek de talen der wereld, maar indien ge liefde hebt, zult gij ze met Míj
spreken. Kent giij mie’n nog, Jeus?’
‘Jao’, zegt André, ‘ik ken ow.’
Als Jeus kun je dit beleven, niet als meester. Want deze meesters zijn kinderen. Meester Alcar is een kind en Lantos Dumonché is een kind, meester
Cesarino, Damascus, de miljoenen die de sferen van licht vertolken zijn kinderen in de geest. Zij willen geen mens-volwassen bewustzijn bezitten, ze zijn
het, ze zijn kinderen in de geest.
En toen terug, toen naar Golgotha terug. Daar zagen wij Socrates, Ramakrishna en die is de enige mens waar Jeus zichzelf in terugvindt. André ziet:
ze lopen hand in hand, zwaaiend van geluk, stervend en worden opnieuw
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geboren. Reïncarnaties na reïncarnaties, voor de karaktertrekken, het licht,
het leven, de liefde, de persoonlijkheid, de rechtvaardigheid, welwillendheid,
moederschap, broeder-zijn, zuster-zijn, stormt (stormen) erop hem af en hij
laat zich gaan. Hij zegt: ‘Mijn God, mijn God, waar heb ik reeds voor gediend? Wat heb ik bereikt? Ik behoef niets meer te vragen, alles is er.’ En de
Christus leeft nóg in Jeruzalem, Hij is er óók, Hij is er altijd. Hij wil echter
niet voor het jodendom staan, want de jood wacht totdat Hij op de wolken
verschijnt.
‘Hij loopt in uw maatschappij’, zei André, zeggen wij, dat weten wij. Hij
staat náást u, vóór u, is ín u, is in uw liefde, in uw daad, want gij vertolkt de
evolutie voor Gethsemane, staat voor Pilatus, gaat naar Caiphas, Golgotha.
Gij zult sterven, sterven voor uw geluk. Gij zult telkens, telkens en telkens
weer uw leven, uw ganse persoonlijkheid moeten inzetten voor het geluk.
Alleen maar voor het geluk om achter de kist, neen, om nú liefde te kunnen
beleven, om uzelf nú naar die hemelse geestelijke rust te voeren.
Als u het eenmaal hebt gekend en u raakt het kwijt ... Is het niet waar
dat miljoenen mensen hier op aarde, mannen en vrouwen, ze hebben elkaar
gekend, ze hadden elkaar lief, plotseling verdwijnt er één ... Nu jammert de
moeder: ‘Ik heb geen houvast meer.’ Ze kwamen bij André: ‘Nu ben ik alleen, hij was zó goed, zó goed, nu ben ik niets.’
Ziet u. De mens werd gedragen. Maar u moet niet gedragen willen worden, u moet op eigen benen kunnen staan. De groten willen niet gedragen
zijn. Want als het verlies komt, u bent even dat gevoel kwijt; de geestelijke
liefde die kent geen verlies. Reïncarneer elk ogenblik voor uw liefde. Ga dieper in uw vrouw, ga dieper in uw man in, aanvaard elkaar, beleef elkaar, voer
elkaar tot de geestelijke ruimte en heb rechtvaardigheid, wilt ge aanstonds
hem naast u voelen, hij is er.
Wanneer er nu geen contact is (meester Zelanus tikt viermaal op de microfoon) en de geest klopt (meester Zelanus tikt weer viermaal op de microfoon)
en u hoort dit getik niet, noch stoffelijk noch geestelijk, maar hij is er, dan
zegt de clairvoyant: ‘Ik zie een verschijning, die ziet er zo en zo uit.’
‘Mijn man.’
‘Ja, hij loopt al zes jaar achter u. U voelt hem niet, u ziet hem niet.’
Ziet u. U wilde hem op aarde niet voelen, op aarde niet zien. Ook al
zit hij voor u in de stoel, ook al kookt u voor hem. Ook al verdient u het
geld, schepper, man, voor haar, ge kent elkaar niet. Ge wilt niet reïncarneren
voor uw persoonlijkheid, voor uw welwillendheid, zachtheid, uw rust, uw
vader-, uw moederschap. Uw ganse persoonlijkheid ligt aan kettingen vást.
U leeft niet in een ruimte van licht maar gij hebt uzelf – helaas, neem het
mij niet kwalijk, maar het is waarheid – u hebt uzelf gekerkerd, geen God,
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geen Christus. Er is geen Pilatus voor God, noch een Caiphas, gij kerkert
uzélf. Gij hebt aan uw handen en uw voeten ... Geestelijk hebt ge u uit het
goddelijk evenwicht getimmerd. U hebt uzelf geslagen en getrapt. Neen, nog
erger, u bent doelbewust bezig u aan een muur te nagelen en u wilt het nog
niet eens weten.
Nu gaat u beginnen, dat is dan de volgende lezing, hoe ontwaakt nu de
mens? ‘De mens en zijn ontwaking’. Dan gaan we op die karaktereigenschappen staan. We rukken onszelf van die muren, we ontdoen ons van die
geestelijke armzalige boeien, want ze zijn uiteindelijk te vernietigen. Eén ruk
met uw wil, met uw reine zuivere universele liefde en al het staal der wereld
smelt in uw handen ... Ja ...
De Universiteit van Christus leeft nu hier. Die wordt u gegeven vanuit
het hiernamaals, dat zijn mensen die op aarde hebben geleefd. Kraak nu het
verkeerde in u, en nu heet het niet ‘en met de groeten van Onze-Lieve-Heer’,
maar ‘met de macht en de wil en de inspiratie van Hem’, die gij van Hem zult
ontvangen indien gij aan dit werkelijke gevecht begint.
(De muziek begint ... maar wordt onmiddellijk afgebroken en meester Zelanus zegt nog:)
Ziet u. André hier vroeg ... hier zijn nog mensen die vragen: ‘Is, gelooft u
nu dat die mens in trance spreekt?’
Maar kunt gij dit? Ik was wachtende op míjn inspiratie. Nog even een
woordje wilde ik u geven, voor u, voor vandaag, voor morgen, maar toen zei
mij nog hoger: het is nu net zat, het is net zat – ziet u? – en verbreken wij dit
één-zijn.
Word geluk. U bent leven, maar wees nu eens in alles liefde, liefde, liefde.
Zeg nooit: ‘Dat weet ik’, want mijn adepten, de discipelen van Christus, krijgen indien ze het hoofd buigen Zijn weten, Zijn liefde, Zijn hand. Hij zegt:
‘En nu: om deze steen, ge behoeft niet in het water te lopen. Ge gaat óók, ge
zult ook geen droefheid voelen. Trap op daar, één, twee, drie, vier, vijf. We
gaan. We hebben niets met zelfmoord te maken, we evolueren nu, we weten.
Gij gelooft niet meer, gij weet. Gij kent Mij nu, voor eeuwigdurend.’
Dank u.
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De mens en zijn geestelijke ontwaking
Goedemorgen, mijn zusters en broeders. We beginnen vanmorgen met
‘De mens en zijn geestelijke ontwaking’.
Op de vorige lezingen hebben wij het reeds over ontwaking gehad. Maar
dat was dan alleen ten opzichte van de macrokosmos, dat wil zeggen: hoe de
mens lichamelijk en geestelijk zal ontwaken ten opzichte van de goddelijke
scheppingen, en dat hebt u natuurlijk aanvaard.
Door de boeken van de meesters ‘Een Blik in het Hiernamaals’ echter
komen wij voor de menselijke problemen te staan: de mens in zijn eigen toestand, de mens met zijn persoonlijkheid, zijn voelen, zijn denken, zijn taak.
We hebben het nu natuurlijk over vader- en moederschap. U bent moeder
en vader. De goddelijke fundamenten zijn in uw bezit. De macrokosmische
contacten die God aan Zijn vonk gaf toen het embryonale leven begon, had
de mens alleen maar te leven. Er was alleen leven. In die mens, in die vonk
ligt nu alles, dat heb ik gezegd. Maar om die vonk nu dóór de persoonlijkheid tot de geestelijke ontwaking te voeren, dat kost strijd; dat kost eigenlijk niets indien u aan het hoogste en het eenvoudigste begint, waarvoor de
mensheid beelden kreeg, waarvoor de mensheid openstond en waarvoor er
maar Eén kwam. Toen volgden wij Christus, betraden wij Gethsemane, we
gingen door het leven, we stonden voor Pilatus, Caiphas, Golgotha, uiteindelijk Golgotha, omdat de mensheid dat wonder, dat denken, dat voelen niet
begreep.
Ik ben fel bezield ingegaan op het denken en voelen voor de mens. Ik doe
het vanmorgen, ik doe het misschien later veel en veel eenvoudiger, kalmer,
om stil te blijven staan bij de kleine karaktertrekken, want die zijn het nu die
u uit de eerste sfeer slaan en waardoor ge alles kapotmaakt, alles vernietigt,
het kleine, kleine karaktertrekje dat wij dagelijks beleven, dat de mens uit het
licht houdt, uit de liefde, uit de harmonie, uit de rechtvaardigheid, uit het
leven van de Christus.
Er zijn mensen geweest die zeiden: ‘Wat hebben wij met die macrokosmos
te maken?’ Maar die macrokosmos die leeft in u en zullen wij u bewijzen.
Doordat ge telkens weer nieuwe lichamen kreeg, was uw leven gereed om
de wedergeboorte te ondergaan. Moederschap, vaderschap, wedergeboorte;
meer is er niet.
Afstemmingen leven in u. U bent gevoel, u bent leven. Dat alles is de
goddelijke kern in de mens. En nu dijt die kern uit. Zoals het universum uitdijde, zoals alles verruimt, verruimt de mens zich nu door zijn karakter, door
zijn denken, door zijn voelen. En nu krijgt u kunst – natuurlijk – bezieling,
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uitstraling, u weet nu – ook daar hebben we over gesproken – wat de aarde
bezit, Moeder Aarde bezit al de kunsten tot aan de grens van de eerste sfeer.
De wetenschappen raken de eerste sfeer nog niet. De kosmologie voor de
medici is nog stoffelijk onbewust, ziet u. De onfeilbaarheid voor uw dokter
die moet nog geboren worden. Neemt u dat aan? De dokter kan niet zeggen:
‘Dit is onherroepelijk een wet, die ik doe en vertegenwoordig. Wat ik in mijn
handen heb, dat is onfeilbaar gefundamenteerd.’ Kan de dokter niet zeggen,
kan de wetenschap voor alles niet zeggen.
En nu gaan we naar de technische wonderen. De technische wonderen
beginnen nu te ontwaken. U leeft thans in de eeuw voor de technische wonderen. Wonderen kunnen er gebeuren, maar het heeft meer diepte, meer
betekenis wanneer u tot uzelf zegt: ‘Ik zal mijn karakter eens naar de maan
sturen.’ En nu gaat u niet met een raket want dat kost uw leven, dít althans.
Maar, ‘Ik maak van mijn karakter uitdijing.’ De technische wonderen gaan
de mens over het hoofd; het innerlijke leven niet. Men bezwijkt door die
wonderen – natuurlijk, het is opbouwing – velen plegen zelfmoord door die
wonderen. Of dat goed en verkeerd is, dat weet de mens niet.
Indien ge nu aan de geestelijke ontwaking komt en wilt beleven, dan staat
u ook onmiddellijk met beide benen en uw ganse persoonlijkheid in deze
maatschappij en dan gaat ge u afvragen: ‘Kan ik aan die waanzin meedoen?
Mag ik dat doen?’
Als u deze wetten van God wilt aanvaarden, wordt u geen vliegenier die
met duizenden mijlen door het luchtruim suist; hij weet: elk ogenblik spat
dit ding uit elkaar, en is bewuste zelfmoord. En wat een zelfmoordenaar
beleeft, weet u, daarvoor schreven wij ‘De Kringloop der Ziel’.
U voelt nu wel, komt u hoger en verder tot uitdijing, dan staat u werkelijk
voor geestelijke ontwaking. En wat gaat er nu beginnen?
Ik behoef niet aanstonds en direct mij met de eerste sfeer, met de kosmologie te verbinden, wij zijn er nog niet. En nu moet ik mij aanpassen, ik moet
terug tot u, uw denken en voelen, uw taak in de maatschappij. Nu krijgen wij
allereerst: wanneer zijt ge nu harmonisch stoffelijk in contact met uw leven,
uw taak, uw verlangen? De mens die nu dorst naar verruiming en stukken
en brokken slaat, komt er in geen geval. Dat is nog veel erger. Wij hebben nu
ontzag voor de dierlijke mens onder alle volkeren, indien de mens geen geloof
bezit, geen wijsheid kent, van de meesters en van God niets weet, dan hebben
wij ontzag voor die natuurlijke, voordierlijke mens. Wij hebben ontzag voor
de mens in het oerwoud want die mensen bezitten hun leven, hun denken.
Maar, o wee, indien er een Christus komt, indien er een God gaat spreken,
dan trekken wij ons terug, want dan moeten we afwachten, indien wij die
geestelijke ontwaking willen zien, nu moeten we afwachten hoe de mens zal
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spreken, hoe de mens zal handelen.
U moet niet denken dat de mens in de eerste sfeer aan Gene Zijde direct
maar op de persoonlijkheid inhamert en zegt: ‘O, en ik zal u wel eens even
overtuigen.’ Wij weten: wij staan daar machteloos, kunnen niets van onszelf
kwijt; uw vader niet, uw moeder niet, uw kind niet. Men wil wel, maar ú
kunt het niet, u hébt het niet. En nu is er alleen die kern in ons om uw belangstelling voor God, voor Christus, voor de ruimte, voor het opbouwen
van planeten, werking, kracht, bezieling, wil wakker te maken, en dat is de
doodeenvoudige menselijke leerschool op aarde. Hoe leert ge spreken? Maar
hoe leert ge denken?
U hebt van mij gehoord dat ik de katholieke kerk en het protestantisme, de
Bijbel kraakte, maar niet hetgeen de kerk, het geloof, de Bijbel aan de mens
geeft en de mens tot God voert. Nu kunnen wij wel zeggen: ‘Ja, de meesters
hadden met die onzin niet moeten beginnen om Mozes en de anderen wartaal te geven. Want: ‘de Heer spreekt. De Heer hééft nooit gesproken.’ Maar
ze moesten beginnen. We leven nu in een tijd dat gij de Heer kent, God kent.
God kent u niet, de Christus kent u niet, u weet van de Christus niets, de
mensheid althans. Maar kernen werden er tot stand gebracht, kernen werden
er opgebouwd om de mens toch aan die schepping vast te binden, vast te leggen, iets te geven, een houvast, een werkelijk houvast door het geloof. Nu is
het geloof ontzagwekkend. Verbeeld het u niet, dat gij hier nu u deze boeken
kent en nu gij denkt aan een universiteit te zijn verbonden, verbeeld u niet
dat ge meer zijt dan de katholiek, de protestant, indien gij er niet naar leeft,
indien uw leven niet tot die uitdijing, tot dat maatschappelijke harmonische
komt.
We gaan nu punten schrijven, we gaan uitroeptekens opbouwen, neerplaatsen om eindelijk eens een gewoon, doodeenvoudig stoffelijk fundamentje op te bouwen, eerst daarna beginnen wij – en dat zal ik u dan laten zien
– aan de geestelijke ontwaking voor de mens. Hoe kom ik nu tot ontwaking?
Ik heb verleden André tot u gevoerd en het is de allerbeste weg dit weer
te doen, telkens weer, om u een beeld te geven: hoe komt ge zelf tot die ontwaking.
Toen meester Alcar ging inwerken – u weet, u hebt dat boek nog niet,
deel III van Jeus, maar toen Jeus aan het einde van deel twee kwam – en zei:
‘En ga, ga naar Johan en Bernard. Ga naar Den Haag. Ga, ga, gá!’ Precies
zoals André u van de week vertelde met de dokter, toen meester Alcar ging
inwerken op de dokter en zei: ‘Ga naar Jozef Rulof. Ga, ga, ga.’ Maar indien
u het gevoel niet bezit, behoeft de meester niet in te werken want u bent niet
te bereiken.
God – heb ik u verklaard – Christus, de meesters, de engelen – wie wilt u
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bezitten, wie wilt u beleven vanmorgen, over enkele uren? – die zijn er altijd,
zullen we u bewijzen. En nu ligt het maar aan uzelf – bent u ziek, bent u niet
goed, hebt u klachten? – nu ligt het maar aan uzelf hoe gij tot die geestelijke
harmonie komt, want nu wordt uw leven geleid door geen meester. Verbeeldt
u niet dat meester Alcar elke dag zo achter André aanloopt: linksaf, rechtsaf.
U hebt uw eigen leven in handen. En nu moet u beginnen te denken in harmonie, naar mij, naar Christus.
Ik zal eerst die katholieke kerk afmaken, niet áfmaken, niet kraken, ik
wil dat woord, ik wil u die belichting even geven. Wie nu geen geloof heeft,
niets van de Bijbel, die kan rein en zuiver de eerste sfeer bereiken; eerder nog,
makkelijker nog dan gij, met ál uw boeken. Zeer zeker, wisten de meesters
dat we niet behoeven te schrijven, geen mens op aarde behoeft de mens iets
te leren van God en Christus, dat gaat allemaal vanzelf. André heeft het
beleefd, hij zegt: ‘Waarom zou ik nu nog praten?’ De natuur, vaderschap,
moederschap, wedergeboorte voert u onherroepelijk een trap hoger. Ook al
bent u geen moeder, u gaat hoger. U gaat terug door het moederschap naar
het Al om God nu bewust menselijk te vertegenwoordigen. U bent daar uw
menselijke godheid.
De kern nu, dat is de mens die vrij is van alles, de mens die niets bezit,
die kan – zei ik – zuiver en rein, indien er geen fouten in hem zijn, hij niet
disharmonisch is, niet steelt, niet bedriegt, geen roddel, geen kletspraat, geen
laster verkoopt, die mens die kan onfeilbaar evolueren, heeft niets nodig,
maar hij weet ook niets. Hij staat voor een boom, kent het leven niet. Hij
heeft het leven lief, hij vindt het prachtig, die mensen zijn er, miljoenen mensen leven er op aarde, die mensen beminnen de natuur, beminnen de mens,
zijn in harmonie met de mensen, maar meer is er ook niet. Indien ze gevoel
voor kunst hebben – natuurlijk, ze hebben nu hun maatschappelijke persoonlijkheid opgebouwd – dan komt er geestelijke ontwaking? Nee, er komt
alleen stoffelijk evolueren, stoffelijke ontwaking, en meer is er niet. Maar
onfeilbaar gaat die mens door zijn geboorte hoger.
Nu kunt u beginnen om hier op aarde, om hier in de maatschappij iets
te verdienen en dan komen wij om uw leven te verruimen, om uw leven
bewustzijn te geven. En dan komen wij reeds voor het geloof te staan. En
nu is de katholieke kerk goed. De mens krijgt nu een houvast, de mens voert
men naar Christus, naar God. Men vertelt over een ruimte, over een God
die álles bezit.
Toen begonnen de meesters aan het Huis Israël op te bouwen, zij – u hebt
dat gelezen in ‘De Volkeren der Aarde’ – wisten niet waaraan te moeten beginnen en zeiden: ‘Er moet een kern komen die zich openstelt voor ons, voor
de ruimte, maar die geboren wordt vanuit deze wereld en het gevoel bezit om
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voor die Godheid te leren denken.’
Hadden nu de meesters hun leven opgebouwd ... Voelt u, hoe, dat leren
we aanstonds, straks. Hoe komt u nu aan Gene Zijde vooruit als u niets hebt
te doen? Hoe kunt ge aan Gene Zijde in uw astrale wereld ontwaken als u
niets doet? U behoeft daar niets meer te doen want u bént daar alles. Dat is
de kosmologie nu voor een karaktertrekje, voor het zijn, voor het ontwaken,
voor het denken, voor het voelen, voor alles. Voor wat? Ziet u, nu gaan we
door de kosmologie toch tot God terug, maar naar de metafysische wet, het
woord ‘ja’, de wet leven, de wet licht, de wet liefde, de wet geboorte. Nu staan
wij voor de wetten. De meesters wisten dat zij de mensheid die wetten niet
konden geven. Maar voordat de Bijbel begon en voordat zij gingen inwerken,
waren zij reeds bezig in China, Japan en in het Verre Oosten om de metafysische leer door het contact van de mens op te bouwen en om het geloof in
de wet leven, licht, liefde, vader-, moederschap tot de menselijke maatschappelijke ontleding te voeren. Zo waren er meesters bezig die de mystiek ondergingen. Daar bent u nog niet eens aan bezig, want u luistert alleen maar.
Maar dan moet u een priesteres, een priester worden, u daalt nu in die slaap
af, u leert thans de occulte wetten beleven. U wordt yogi, magiër of fakir.
Dat was er reeds voordat de Bijbelschrijvers konden beginnen en de meesters aan het geloof voor de mens gingen opbouwen, aan het geloof voor de
mens gingen werken, om de mens toch terug te voeren naar dat goddelijke
houvast. En nu is de kerk goed.
Maar wat heeft nu de kerk gedaan? We hebben franjes gekregen, we hebben een hoop poespas gekregen, hemelen worden er verkocht, en dat is allemaal jammer. De kerk heeft God niet begrepen. In de Bijbel staat waarachtig dat God niet verdoemt, en de kerk zegt: ‘Ja, wij verdoemen.’ Maar de
Bijbelschrijvers zeggen het zelf. Er wordt daar geslagen en getrapt, gemoord
en gebrandsticht en dat is allemaal goed.
Ziet u, en daar komen wij nu tegenop. Wanneer we die kerk aanvallen,
gaat het alleen om die verdoemdheid en die God van haat voor en in het
Oude Testament om die een nieuw licht te geven. Het gaat niet om de Bijbel
te kraken, om dat heilige werk te vernietigen; het gaat nu voor deze eeuw,
voor onze en uw geestelijke ontwaking. En de kerken hebben die ontwaking
hard, hard, hard nodig, nietwaar? Maar u ziet het, wanneer de mens eenmaal
voor dat woord is komen te staan en de godgeleerde zegt: ‘En gij hebt het
woord te aanvaarden, want het woord is God’, zo machtig is nu de mens,
dat de mens werelden inzet om dat woord in de Bijbel van God te vertegenwoordigen. En dat machtige goddelijke woord, dat slaan wij zo met een klein
windje, met een klein willetje, met slechts enkele woorden, slaan wij daar in
die duisternis, want daar behoort het toe. We verdwazen het, we verduisteren
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dat woord omdat de realiteit als wet heel en heel anders spreekt. En dat is nu:
verdoemdheid is er níét.
Nu valt volkomen het Oude Testament. God heeft nooit als de Heer gesproken – dat weet u allemaal, ik moet erop terugkomen – want het waren
de mensen die aan Gene Zijde hun eerste sfeer hebben bereikt. Kan dat?
Voelt u, dit is nu geestelijke ontwaking? Neen, dit is slechts college. Aan de
ontwaking moet de mens zelf beginnen.
Zo zagen wij en hebben wij beleefd dat de katholieke kerk volkomen door
de Bijbel, door dat geloof nú op het dode punt staat. Het protestantisme,
elke godsdienst die de Bijbel raakt, staat nu voor uw eeuw op een dood punt.
Want het geloof is uitgebalanceerd, het geloof in de mens dijde zo ontzagwekkend uit. Die wil van de mens die ging dragen, die ging voelen dat de
mens ook in de eeuwen – dat weet u – alles voor en van zichzelf heeft kunnen
inzetten om zijn geloof nu in God te kunnen vertegenwoordigen. En dat is
gebeurd.
Maar nu, de mens die aan deze dingen doet, zegt men – die de realiteit
aanvaardt, zei meester Alcar – die mens staat nu voor iets anders. En nu is
dat geen geloof meer, maar nu wordt het: weten.
Toen André aan zijn eerste uittreding begon, toen wij eerst schilderden,
magnetiseerden, geneesden; hij was al bezig om te genezen. Ik zal u het ogenblik geven van het moment (dat) meester Alcar zich manifesteerde, toen André nog aan zijn garage was en op een morgen thuiskwam en hij daar voor
zijn taak een paar Engelse woorden leerde uit een schriftje, greep meester
Alcar hem beet, nam zijn hand over en schreef, onder zijn denken en voelen:
‘Ik ben er.’
‘Dat is niet van mij: ík ben er?’
‘Ziet u mij?’
En tegelijk ziet André een schilder. ‘Mijn hemel. Dat is ... dat is ... dat, dat
gezicht ken ik’, vlug terug naar Jeus, maar dat gaf hem geen houvast. Maar
hij heeft dat gezicht ergens gezien, die mantel, die baret. ‘O, mijn hemel, dat
is de grote schilder Anthony van Dyck.’
‘Ja, u ziet mij. U ziet, ik wandel, ik loop, ik ben mens. Nu zult gij voor mij
gaan werken.’
Het eerste contactje werd gelegd. André kreeg zijn bevelen, maar intussen ging meester Alcar verder, en na anderhalf jaar begonnen wij, door het
schilderen, aan de psychische trance, de trance, het inslapen dat hij als kind
bezat. Dat is dus de mystieke school. Die ligt ver terug. U kent er iets van uit
het oude Egypte, de Tempel van Isis. Maar daar terug hadden wij reeds tempels, had dat leven reeds gezocht en gevraagd: ‘Wat ben ik als ik dood ben?
Is er een dood? Waarom moet ik slapen? Waarom moet een mens eigenlijk
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doodgaan? Wat is dat voor een schepper, een ruimte, die het leven opbouwt
en het weer laat sterven?’
Toen begon de mystieke leer en dit is reeds een geestelijk fundament voor
u hier en straks uit dat lichaam, want dan staat u precies voor de geestelijke
realiteit. Ik heb u gezegd, en dat is zo, dat is waar: u bent daar aanstonds
buiten uw lichaam in niets, niets, niets veranderd. En dan beginnen wij,
dan beginnen wij precies zoals nu, dan staan wij voor elkaar en dan zeggen
wij: ‘Wie bent u? Wat wilt u? Wat hebt u gedaan?’ En daar kunt gij nu reeds
mee beginnen. We leven nog op aarde, u bent nog in de stof, we kunnen nu
reeds vragen, straks doe ik dat: ‘Wat bent u? Wat wilt u? Wat doet u voor uw
geestelijk uitdijen?’ Daar gaat het nu om. Nu kan u de katholieke kerk, het
protestantisme, de Bijbel kan u dat niet leren, niet geven, want die hebben
die ruimte niet. Die staan voor de dood, de dood in de kist, Magere Hein
staat erachter; schreien, zwart, duisternis.
Wij hebben licht. Dit is nu úw geluk, dit is zo ontzagwekkend, het nu
reeds te leren, te beleven, te mogen weten. Dit is onfeilbare intuïtie, dit is
verruiming, dit is bezieling, dit is álles. Nu hebt ge Christus onmiddellijk,
ook uw godheid als ruimte, uw bezieling, uw kracht. Wat wilt gij nu met
uzelf gaan doen?
Toen zei meester Alcar, op die en die tijd, toen we zover waren: ‘André,
kijk, van nu af aan is mijn woord wet. Wat wilt u? Ik kan om uw leven heengaan, dat wil zeggen, ik kan u bewust in alles overnemen. Dan kan ik schrijven, dan kunnen wij schrijven zoals wij het willen, door verschillende stijlen
en talen en alles. Dan bent u een geestelijke genie, maar u leert niets. U blijft
zoals u bent want alles gaat buiten u om. Wij komen vanuit de sferen, uit de
ruimte, u komt er nooit. Waarom niet? Omdat ik u niet vrij kan maken van
uw organisme, dat moet worden opgebouwd. Dat is een machtige studie die
ik in handen hou. U kunt nooit en te nimmer in trance gaan want ik ben de
trance, ik ben de slaap, ik ben de wijsheid, ik genees, ik zie, ik hoor, ik schrijf,
ik schilder, ik láát schilderen, ik láát schrijven, ik heb mijn adepten, ik heb
mijn discipelen; u bent in alles werking, werktuig, instrument. Wat wilt u?
U moet zich onvoorwaardelijk aan mijn woord overgeven. Er zijn nooit geen
‘maars’ meer. U kunt vragen stellen aan mij, maar dan alleen over de vraag,
een máár, naar voren brengen, die weer verbinding heeft met mijn antwoord,
of wij komen er nooit. Wilt u leren?’
‘Ja, meester.’
‘Dan is mijn woord voor alles, voor alles, wanneer u met mij in contact
bent, een wet, een wet, een goddelijke, menselijke, geestelijke wet, die verbinding heeft met de kosmische stelsels van uw innerlijke godheid.’
‘Dát is toch wel iets’, dacht André.
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‘Wees lief.’
Meester Alcar gaat weg. En André hoort vanuit de ruimte: ‘Wees rechtvaardig. Lieg en bedrieg niet, steel niet. Zeggen dat niet de tien geboden?
De hele ruimte gaat spreken. Wilt ge adept zijn? Wilt ge discipel zijn? Wilt
ge een volgeling zijn waarin wij leven, dan zijt ge waarheid. Hebt ge uw zieken, dan zult ge uw zieken dragen. Ge zult ze liefhebben, zo intens, zuiver
en rein, zodat de macrokosmos u de genezende kracht kan geven. Want één
verkeerde gedachte voor uw zieken, André, dat is het halt voor de geestelijke
inspiratie voor de genezing, voor de zieke, voor het contact, voor het dienen.
Wat wilt u?’
André leerde: ‘Eén nonchalante gedachte: ik denk: o, ik ben wel op tijd, ik
kan nog even vijf minuten blijven slapen, ik ben moe ...’
‘Eruit, of u bent in disharmonie voor uw zieke. U bent te laat in uw denken, niet gereed. Hollen, kennen wij niet. U aan iets overlaten, overgeven,
kennen wij niet. U wandelt, u neemt in alles de maatschappelijke menselijke
zekerheid, wilt ge niet te laat komen bij uw zieken. U berekent menselijk alles. In de eerste plaats: moederschap, hartstocht, liefde voor de mens, bestaat
er niet meer, u hebt alleen lief om te genezen.’
En daaraan begon André: ‘Ik wil liefde zijn.’
De zieken die hebben gevoeld en beleefd: dit leven ging ze dragen. ‘Is er
iets, kind? Gaat het niet goed? We komen er wel.’ Biddende, stuwende, bezielende, leefde hij alleen voor de zieken, de zieken, de zieken, de zieken. ‘Dag,
dag, lief kind, ik zal u helpen, u wordt beter.’
De meester komt: ‘André, dit kind is te genezen.’ Dan is dat waar, dan kan
dat ook en zal het geschieden. ‘Maar hiervoor hebben we dat en dat, en dat
en dat te doen. We moeten dit leven iets wakker maken. Wij moeten dit leven de geestelijke ontwaking geven. Wij moeten op dat leven inwerken zoals
wij dat op jóú hebben gekund en jij hebt gewild.’
‘Hebt u lief? Bent u in disharmonie met uw moeder? Waarom klaagt ge
elke dag wanneer ge hier komt over uw moeder? Is dat geen leven? Weet u
wat u doet, u gaat maar naar uw dokter want u bent niet te bereiken, u hebt
uw moeder niet lief.’
‘Maar mijn moeder is een kat!’
‘We hebben met katten niets te maken. U bent mens, u bent leven. U gaat
beginnen van mij uit om uw moeder te dienen, om uw moeder nu innerlijk
– lichamelijk is niet nodig – dan gaat u uw moeder voor de persoonlijkheid
genezen. U draagt mijn gevoel, mijn liefde, mijn doen, mijn werken over
naar uw moeder. Doet u dat?’
‘Ik zal het proberen.’
‘Waarom doet u het niet?’
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‘Dat is zo moeilijk.’
‘U zult moeten beginnen om uw moeder een kleinigheid liefde te geven. U
houdt uw mond, u zegt niets terug, u gaat uzelf remmen.’
Zo werkten wij op André, André op de mens. Wat hij kreeg, gaf hij verder
en zo ontwaakte de stof, kregen de organen ruimte en bezieling, de persoonlijkheid werd gevoed, en tegelijk werd de kring daar gezuiverd van afbraak
en vernietiging. Toen zei de moeder: ‘Wat moet dat voor een goed mens zijn,
een goed magnetiseur, een goed genezer, want wat ben jíj veranderd.’
Meester Alcar zei: ‘Jij maakt geen reclame want voor God kún je geen
reclame maken. Maar de mens zal over vijf jaar terugkomen met je woord en
zeggen – ziet u?, de mens uit de ruimte zal komen –: ‘Ik ben gewaarschuwd,
men heeft mij gezegd: ik moet hier naartoe en ik behoef niets te zeggen,
want u weet het.’ En dat, door het goede, door het harmonische denken, het
bezielen, de wet waarheid over te geven aan een ander, brengt voor uzelf verruiming, eten, drinken, harmonie, contact. Dit gaat uit van de Universiteit
van Christus.’
Het genezen. Wat hebben nu de genezers gedaan? Ze klampen zich vast
aan het stoffelijke ikje, de beentjes, het vlees van de mens. Och, och, och,
indien er één gedachte zou zijn, dat de meester, dat een geest ... – onthoud
dit, als u nog eens genezen wordt – en de genezer denkt even maar over het
lichamelijke dat van ú is en niet van hem, wanneer de genezer het lichamelijke, het stoffelijke, laat overheersen boven de innerlijke bezieling, dan is er
reeds van hartstocht en verdierlijking sprake.
De ruimte zegt: ‘Wílt gij? Ík kan u bezielen, maar mijn woord is wet, mijn
gevoel is waarheid, mijn bezieling is liefde. Bouwt u op voor de ruimte of
breekt ge af dat links en rechts voor u leeft en goddelijke betekenis heeft?’
Dus voor het genezen kwam de wet tot André: liefde, dienen. ‘Geld heeft
geen betekenis, u kunt rekenen dat en dat en dat, wij gaan niet hoger. Wanneer er mensen komen, het niet hebben, u gaat toch helpen, ik zal u zeggen
hoeveel.’ Want er zijn mensen, die misbruik van maken van dat, van dit,
van zus. We laten ons niet bedriegen, we laten ons niet beliegen. Wij zijn
onfeilbaar zeker dat de leugen niet gediend kan worden. Wij zijn hard, wij
zijn persoonlijk, we gaan terug indien de mens komt en zegt: ‘Ik heb het niet,
maar daar ...’ en de gierigheid hen reeds vooruit kwam en binnenwandelde,
de bank, de huizen.
Iemand komt binnen en zegt: ‘Ja, ik kan dat niet betalen.’
‘Maar’, zegt André, ‘uw vijfenveertig huizen die met u binnenkomen hebben die geen betekenis?’
‘Hebben ze mij verraden?’
‘Nee, want u brengt ze mee. Gaat u maar naar een dokter.’
418

Ziet u? Wij, de meester Alcar is niet van plan en kan niets doen wanneer
de zieke reeds met leugen en bedrog tot de genezende bezieling komt. Dan
staat er een andere wet voor u en zegt: de leugen zal de leugen dienen en de
blinde zal de blinde genezen. Onfeilbaar zeker gaat nu de genezer naar het
geestelijke uitstralen, naar het universele contact en nu – u voelt het zeker –
nu wordt de mens gedragen. De genezer leert élke seconde, door de ziekten,
door het gepraat, door het ..., dóór dienen, het geven van gevoel, het geven
van die liefde, het contact, de reine, zuivere vriendschap; dat gaat door, en de
genezer dijt uit. De mens brengt het naar de andere mensen, intussen leest
de mens, hoort de mens iets. Een dood is er niet. Verdoemdheid is er niet.
Men krijgt verruiming.
‘Bent u van de katholieke kerk?’
‘Ik kan het niet meer geloven.’
‘Dat behoeft u ook niet meer te geloven want hemelen zijn er niet te koop.’
De zieke krijgt ontwaking, geestelijk gevoel, de organen liggen niet meer
onder een stoffelijke, krampachtige, maatschappelijke druk, want de verruiming brengt nu genezing.
Van de week stond ik naast André, na zijn lezing, en vroeg iemand: ‘Mijn
dochter ...’ Luister goed, als die persoon hier is, dan weet u dat elk woord
onder controle staat, ook al schrikt het u toe, we weten wat we doen. Hij
zegt: ‘Mijn kind is zo astmatisch, maar wanneer ze een kindje droeg, was de
astma heengegaan.’ Ziet u? Begrijpt men dat niet? Dan krijgt u nu reeds het
antwoord: meer gevoel. Een andere persoonlijkheid maakt deel uit nu van
die moeder. Die moeder mist gevoel. Komt er een verdierlijking in, dat zegt
niets, het karakter spreekt nog niet, alleen het reine, duidelijke leven in de
moeder voert de moeder naar lichamelijke hogere sensitiviteit, sensitiviteit.
Ik zei immers zo-even: dat u niets behoeft te doen, want u komt onherroepelijk hoger, maar dan zijt ge ook op afstemming, aan Gene Zijde in de
laagste sferen die er zijn; u kunt daar neerliggen als een kwal aan het strand,
maar u komt van de aarde vrij.
Zei ik zo-even niet, dat de mens volkomen rein en zuiver naar de eerste
sfeer kan wandelen indien hij harmonie heeft, liefde bezit, een geestelijke
persoonlijkheid tot de ontwaking voert? Dan komt de mens onfeilbaar, buiten Christus en buiten Golgotha naar Gene Zijde.
Moederschap brengt evolutie. En nu komt die moeder in contact met een
nieuw leven. Ziet u? Verhoging van gevoel. Een andere krachtbron leeft er in
haar en de astma wijkt want de ademhalingsorganen staan nu niet op honderd, niet op twintig, maar op vijfhonderdduizend procent kracht ingesteld.
Die organen krijgen voeding, die krijgen verruiming omdat er iets in u is,
in de moeder, dat uitdijt; een natuurlijk gebeuren, een geschenk van Moe419

der Natuur. Dat is de kracht als God, dat is de evolutie als God, dat is het
ontvangen van iets, waardoor ge moeder wordt en moeder voor zijt. Ziet u?
Zo kunt ge al die eigenschappen, die toestanden weer ontleden en opvangen ten opzichte van de macrokosmos.
Meester Alcar zei tot André, fel en bewust: ‘Begin hier reeds uw taak.’
Bijvoorbeeld: in de wagen bij André lag een tasje met veertig-, vijftigduizend
gulden. ‘Alstublieft mevrouw.’ Daar lag een gulden, daar lag dit en daar
lag dat, en daar was dit: afblijven met uw vingers als u dat niet toebehoort.
Meester Alcar die keek naar zijn garage. André zag de ongelukken reeds
vooruit, hij zei: ‘Ik moet eruit.’
En toen zei meester Alcar: ‘U bent nog niet gereed. Indien u hier niet geschikt voor bent, niet onfeilbaar chaufferen leert, als u als chauffeur fouten
maakt voor de maatschappij, uw mens-zijn, uw persoonlijkheid, uw vrouw,
kinderen en wie dan ook, dan kunt ge voor mij niet dienen.’
Toen begon dit leven te denken: ‘Rijden, niet nonchalant. Vlug denken,
vlug rijden; jazeker, maar niet de boel vernietigen want dan ben ik in opstand
met de maatschappij. De zaak verknoeien, verhaspelen, nonchalant zijn met
de mensen die ik bedien, onvriendelijk? Dan ben ik niet gereed.’
André zegt: ‘Ik moest mij in harmonie brengen met de maatschappij, met
de mens, vechtende, blij zijn, dat het kinderen zijn van God, en tevens was
ik nu gereed voor de meester. Hij kwam nooit tot mij en zag in leugen, nooit
zag hij nonchalantigheid. Hij zag mij nooit te lui. Ik was nooit moe.’
Moeheid? Wat is moeheid? Waanzinnig, voor honderd procent zette dit
leven zich in om te kunnen chaufferen. Daarvoor was hij dankbaar, te mogen rijden, te mogen dienen en tot de mensen te mogen zeggen: ‘Dag dame,
dag mijnheer. Bent u tevreden, mijnheer? Had u nog klachten, mijnheer? Is
er iets? Zeg het mij maar’, smekende als het ware, ‘dan zal ik die zaak en die
taak veranderen’, want er moet harmonie zijn in deze kleine zaak.
Intussen gaat meester Alcar steeds dieper, dieper, dieper, dieper ... totdat het ogenblik komt dat hij kan zeggen: ‘We beginnen aan de psychische
trance, de fysische trance, we beginnen te schilderen, ik ben er, Wolff is er,
anderen zijn er.’ We kruipen in dat lichaam en pakken die handen en kladderen maar iets. Maar wij hebben die handen te pakken, wat ervan gemaakt
wordt, doet er niet toe, maar wij hébben die handen. Wij kunnen spelen met
de penselen, ja, wij doen veel meer, wij eten en wij drinken. Wij slaan André
volkomen uit zijn evenwicht. En ík at biefstuk, aardappelen, ik zat aan de
sla, ik sprak, Wolff sprak, niemand wist iets, voelde iets. André zag het, maar
de aarde zag niets. Verruiming van geest. Een inspiratie toelaten, maar zelf
denken. Wij vroegen intussen: ‘André, lust je ook iets?’
Hij zegt: ‘Gaat uw gang maar.’ En dan keek hij naar het wezen daar, zijn
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vrouw, die niets ziet, niets voelt, niets hoort. Maar problemen worden er
opgebouwd.
U zegt: ‘Ja, als instrument.’
Maar u – ik kom er aanstonds op terug – u doet dat voor uw eigen leven,
uw eigen taak, uw kunsten en wetenschappen.
‘Was dat mooi?’ vraagt meester Alcar.
‘Ja.’
‘Goed’, zegt hij, ‘was dat wonder prachtig?’
‘O, het is ontzagwekkend.’
Dan zegt meester Alcar: ‘Ga niet in hovaardij. Wees niet té blij zodat ge
over uw hoofd loopt. Wees blij en gelukkig dat het mogelijk is. Máár bedenk
goed: de maatschappij kent dit wonder niet. En al zou de maatschappij het
weten, er zijn meer wonderen dan dit, uw teveel blijheid is het verlies van
mijn kracht, ik kan dan niet meer verder.’
Want indien ge in uw blijheid – doet u dat niet? – zou stikken, en uw huis
omverloopt, uw vrouw trapt en slaat, de kinderen de deur uitjaagt omdat
papa zich bezield voelt, de moeder in contact is met haar kunst, is dat alleen
maar de hoogmoed, de waanzin van iets dat gij eigenlijk toch nog niet bezit.
Ziet u, nu komen wij tot stoffelijk, maatschappelijk, menselijk harmonisch
denken om ons gereed te maken voor die geestelijke sfeer. Is het moeilijk? Is
het zó moeilijk? Het kan allemaal vanzelf.
‘Maar nu moet u beginnen, beginnen, beginnen: heb ik fouten, doe ik
verkeerd?’
‘Ja’, zegt André, ‘ik zou kunnen kótsen.’
Als u de machteloosheid voelt van de meester, van de ruimte ... en u gaat
menselijk denken. Begrijp, we hebben het bezit voor heel deze wereld, we
hebben het goddelijke goud als geestelijke aura in onze handen opgebouwd,
verstoffelijkt en vergeestelijkt; we kunnen het niet eens kwijt. Waarom niet?
Omdat gij er eigenlijk nog niet aan begint. Om dít tot de uitdijing te voeren,
dat gaat allemaal vanzelf. En omdat het zover en zo moeilijk en zo hoog is,
zal de mens het niet begrijpen. Ik zal u verklaren, ik zal het u bewijzen: u
hebt het nu reeds in uw handen. U dorst, u wilt ontwaken, u wilt evolueren.
Want direct, wanneer ik u loslaat vanmorgen, dan ga ik terug naar de eerste
sfeer.
Kwam er maar een bom, hè? Wilt u het bewijs? Maak u dan even dood.
André zegt: ‘Wilt ge met mij een reis maken naar de maan?’, ze kwamen
van Amsterdam, hij zegt, ‘Maar dan ga ik eerst met u allen door het water.’
Ziet u, degenen die erbij zijn, u kunt horen: alles wordt opgevangen. Geen
woord meer van dit leven of het gaat regelrecht naar boven. Moet het geanalyseerd worden, moet het op de weegschaal worden gelegd: dat ziet hij zelf.
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‘Wilt u met mij een reis maken naar de sferen, dan gaan we eerst door de
wateren. Ik rij u zo de sloot in. U gaat dood, u gaat hier dood, maar over twee
minuten dan vang ik u op, en dan staat ge naast mij, ik neem u in de handen,
indien u niet terug moet naar de aarde, (want dan) zie ik u niet meer. Eén
is er onder ons die moet terug’, ziet hij, ‘en die kan ik niet tot de ontwaking
brengen. Maar wilt ge gaarne sterven, ik ben dan de moordenaar van u. Ik
kan natuurlijk die bewuste moord niet op mij nemen, maar zoudt ge het willen, werkelijk willen, dan wil ík nog wel voor u naar de aarde terug om die
levens goed te maken, om u even de geestelijke maan te laten zien.’
Vanzelfsprekend gaat dat niet, hij heeft maar niet zomaar ... Voor zichzelf
heeft hij het recht elke minuut, elke seconde om zo het water in te gaan en te
zeggen: ‘Nu ben ik er en nu is het voorbij. En ik ga heerlijk naar de maan, ik
ga daar eens tienduizend jaar even slapen. Ik heb in dit leven geen tijd om mij
uit te denken. Ik heb geen tijd genoeg en voldoende om mijn innerlijk leven
tot de bezieling te brengen, tot het licht, tot het leven, tot het vader-, tot het
moederschap, tot de waarheid, de rechtvaardigheid, de welwillendheid. Ben
ik lief genoeg, sla ik, trap ik, heb ik mijn ‘maars’ nog niet gekild? Wanneer
ben ik klaar, wanneer ben ik klaar om te zeggen ... Denk erom, de ruimte
zegt niet alleen: mijn woord is wet; dat zijn meesters, dat zijn mensen, maar
Christus, nu nóg hoger.
Aldus, André moest beginnen om het woord onherroepelijk te aanvaarden
en te trachten om zijn leven op die harmonie af te stemmen, en nu begint de
taak, ook voor u in uw maatschappij. Ik zal u bewijzen dat ge geen instrument behoeft te zijn; gaat ge spreken tot die mens dan doet u net zoveel dan
wij hier op de bühne. Als u die boeken voor wáár aanvaardt en er geen maars
meer zijn, dat pertinent in u opneemt, dan kunnen er geen fouten ontstaan
en dan legt ge fundamenten. Het moet mogelijk zijn, dat u, door die boeken
volkomen in u op te nemen – dat is nu de studie voor u – om u gereed te
maken als wij er niet meer zijn, hier de lezingen voort te zetten. Maar dan
moet u beginnen met: bent u waar?
Bent u waarachtig, dan kan de geest u bezielen, dan kan, wanneer u
spreekt over ‘Een Blik in het Hiernamaals’, dan kan de geestelijke astrale
wereld u opnemen en u ... (om) die blijdschap van die bewuste mens door te
geven aan de mens die voor u zit. Dat kan allemaal.
Maar bent u nog opstandig? Bent u in álles geestelijk? Bent u in uw denken
en voelen gereed om de mens nog tot Pilatus te voeren, om de rechtspraak
van de aarde te vertegenwoordigen? Dan bent u niet in staat om te evolueren,
geestelijk te ontwaken, want dat onrechtvaardige van uw maatschappij voert
u tot dat dode punt. Is het niet zo?
Wat doet u nu, heb ik u gevraagd. U gaat met mensen om? Bent u lief, har422

telijk voor de mensen? Zeggen de mensen: ‘Dat is een prachtige kerel’? Dat is
de eer voor uw geestelijke bezit, dat is de eer voor uw geestelijke persoonlijkheid. U moet proberen – want als de maatschappij niet begrijpt ... – u moet
proberen om uw uitstraling op anderen te doen overgaan, zodat de mens
waar u mee te maken hebt, als taak reeds in de maatschappij, dat díé mens
kan zeggen: ‘Zijn woord is wet.’ Nu begint u als een machine te denken vóór
het goede. U bent op tijd. U bent niet prikkelend, u bent niet overheersend, u
slaat niet, u trapt niet. Wanneer er een gesprek komt met een ander dan gaat
ge en kunt ge luisteren, maar hebt ge geen duizenden maars.
‘U blijft bij dit ene probleem’, zegt de meester tot André, ‘ik moet uw
maars niet. Ik heb hier te verklaren dat God niet verdoemt. Er is alleen liefde.
En nu komt ge niet tot de maars van uw maatschappij, want die hebben geen
betekenis. Mijn woord is wet. Míjn woord is wet.’
Elke gedachte is nu een wet. U hebt uw strijd natuurlijk met uw kinderen.
U hebt geen voldoende eten en drinken? Dan zegt de wet van Gene Zijde:
doet ge uw best? Hebt ge alles aan liefde in u gelegd? Bent u (zo), dat de heer
en meester daar kan zeggen: ‘Ziet u, die man werkt zich dood, die verdient
zijn geld. Er is van dat leven niets te zeggen’? Dat is reeds geestelijke rechtvaardigheid, dat is geestelijke wil.
Laat ge uw eigen huis vervuilen om het daar bij een ander op te bouwen?
Bent u in harmonie met uw ik? Roddel die het mogelijk maakt u een plaats
in deze maatschappij te verzekeren? We hebben het nu al niet meer over
liegen en bedriegen, we hebben het over bezieling, over het eigen willen, het
bewuste dóórdenken. Niets op een ander zijn schouders leggen, u doet dat
allemaal zelf, zelf, zelf, zelf. U bent niet open om elke dag maar weer gegeven
te worden. U ploetert, u maakt uw lichaam kapot om tot uitdijing te komen,
u bent bezielende uitwerking, uitstraling. U bent, zoals Gerhard zegt, een
werkende ezel. U denkt dag en nacht eerst voor uw huisgezin, zodat de mens
u leert begrijpen, zodat de mens kan zeggen: ‘Kijk toch eens.’ Altijd weer
denken, denken, denken. U doet het eerst voor eten en drinken. U hebt uw
pret, u hebt uw geluk, u hebt uw behaaglijkheid, is het niet zo? Maar u gaat
niet hoger dan ge aan gevoel bezit.
En zo kreeg André altijd weer zijn aardse, stoffelijke les. En nu beginnen
we, nu begon meester Alcar aan de geestelijke ontwaking, de reis naar het
hiernamaals.
Eerst die demonen. Word niet boos, of zij hebben u, zij breken u, zij zuigen u leeg. Word niet kwaad. Bezíé die ellende; ge kunt niets doen. Ik moet
u alleen de wetten verklaren. En hand in hand, meester en adept, gaan wij
door die duisternis van hel tot hel en zien die ellende. En als u dat allemaal
ziet en dan terugkomt naar de aarde, de werkelijkheid hebt moeten beleven,
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en u weet dat één verkeerde karaktertrek, bezoedeling van de mens, u doet
afstemmen op die rotheid, op die geestelijke stank, dan knaagt het zó van
pijn in de mens en zoudt ge willen uitschreeuwen: ‘Vermoord mij dan maar,
neem dan maar mijn bloed en mijn licht in mijn ogen en mijn hele zijn, indien ik maar iets in u tot de ontwaking kan brengen.’
Jazeker, ge gaat eindelijk voelen wat de Christus heeft bedoeld toen Hij de
machteloosheid voor zichzelf en Zijn Godheid had te aanvaarden en de mens
zag, de mens hoorde praten, de mens zag denken. Nooit in de eeuwigheid
komt er een gevoeltje vrij in de mens eens voor een ander leven. Altijd maar
voor zichzelf. Ik zeg het: zelf, zelf, zelf eerst en dan gaan we kijken welke
mogelijkheden er waren die de persoonlijkheid, deze mens hebben gekraakt.
En dan is er een pardon. Eerst alles zelf proberen om tot uitdijing te komen,
om te handelen, te denken ten opzichte van uw innerlijke persoonlijkheid,
Gene Zijde, en daarná gaan we deze uitstraling, dit weten verspreiden en het
aan de mens doorgeven.
En nu, nu ziet u, nu staan we voor de eerste sfeer, en dan – gij die daarin
hebt geleerd, u hebt de boeken gelezen – en nu staan we voor elkaar en
moeten we zeggen: ‘Zijn waarlijk al uw woorden, al uw gevoelens geestelijk
ontwaakt? Is u in alles waarlijk in harmonie met de ruimte?’ Wat is ruimte?
Dat is uw sfeer, uw innerlijk, uw denken, uw voelen. Dat is nu niet meer de
macrokosmos, maar dat is de plaats waar ge staat, waar ge leeft. Ziet u, nu is
de mens die de katholieke kerk heeft opgebouwd, die gelooft en iets van de
Bijbel wil weten, die mens is u nu voor.
Dorst u, leest u de boeken en tracht ge van Frederik iets in u op te nemen
en wilt ge de René in u tot de bezieling voeren? Dan kunt ge alleen maar
liefde zijn voor de mens, want Frederik gaf u het voorbeeld.
De mens die zegt: ‘Wat hebben wij met die boeken te maken? Die nonsens
die die man daar schrijft, zeggen mij niets.’ Tegen die mensen valt niet te
spreken, dat behoeven geen demonen te zijn, maar dat zijn de onbewusten
van geest, de koudbloedigen van geest. Die mensen dorsten niet, die mensen
breken het dorstige ín de mens zelfs af. Nu moeten uw gedachten gaan zoals
het kind in de natuur het beleeft. Kijk: Moeder Aarde, God heeft voor alles
gezorgd, er is aarde, er is groei, er is bloei. Heb ik dat lief? ‘Vrouw, wat zoudt
ge denken van dit?’ Altijd weer die gedachte, niet naar de maatschappij, maar
altijd weer die gedachte een kleinigheid voor die geestelijke ontwaking geven, zodat uw leven altijd weer rechtsaf gaat naar de geestelijke sfeer. Ziet u?
Nu is het voor mij, wanneer ge straks de eerste sfeer betreedt, heel eenvoudig
om tot u te komen.
Er waren onder u mensen die Gene Zijde hebben moeten aanvaarden, die
altijd kwamen en toch nooit de bezieling hadden van zeggen: ‘Há, ik barst
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bijna van geluk.’ Zoals erbij André komen – die zien wij –: ‘Neem mij mee,
neem mij mee, ik wil sterven voor dit werk.’ Neen, voor hun ontwaking. Die
kinderen zijn er reeds en die Arie’s hebben wij lief. Wanneer die kinderen
waarlijk nu mogen sterven, dan staat de meester naast hen en zegt: ‘Ik ben
gezonden door de hoogste machten en krachten in deze ruimte om u te dienen. Waarheen zullen wij gaan?’
Wat zegt die mens? ‘Laat me leven, wíjs mij!’
‘Wilt ge uw dood nog zien?’
‘Ja, wat kan me mijn dood schelen?’
‘Ja, laten we dat eerst zien, dan kunnen we dat afmaken. Daar ligt u.
Klaar? Goed.’
‘Leer me nu, leer me nu’, de mens vraagt, ‘leer me nu.’
Als u van gevoel tot gevoel kunt één-zijn ... Maar wanneer u de taal hier
op aarde en de taal van uw geest niet kent, niet voelt, niet beleven kunt, wat
dan? Dan staan we voor elkaar en ik spreek en ik voel, en u voelt mij niet,
we zenden niet uit. En nu is het doel dat wij u willen leren: tracht u nu één
te maken met het leven waarmee gij te maken hebt. En wil dat leven dat
niet? Probeer alles. Ga er duizendmaal overheen, probeer telkens weer om
die ziel te kunnen op te trekken, om uw gevoelens, indien u pertinent weet
ze zijn goed, aan die persoonlijkheid te geven zodat dat leven tot uitdijing,
tot geestelijke ontwaking komt, tot het neerzitten en het luisteren. Neerzitten
en luisteren, praten.
Beleef eens een geestelijke stilte in de mens. De mens leeft met elkaar nu,
en kent zichzelf en de ander niet. Niet, niet, niet, niet. Is het niet waar dat ge
dertig en veertig jaar naast elkaar leeft en elkaar nog niet kent? Dat gebeurt.
Dat ligt open in de sferen in slechts vijf seconden. U gaat dagelijks met ma,
met de moeder en de kinderen, en vrienden en zusters om, en u kent de mens
niet. Ziet u, dit is geestelijke ontwaking. Hoe kom ik tot het ijlere, betere,
hogere, harmonische denken voor de mens, voor mijzelf, voor u? Indien die
mens niet meer kan, dan krijgt u het bewijs – nu komt het – dat ge voor de
eigen wil staat en hebt te wachten.
Maar nu de mens die met roddel, met valsheid, met kletspraat omgaat en
dat liefheeft, de mens die vrienden aantrekt die roddelen, kletsen, met laster
rondlopen, die waar de verschijning afstemming op heeft, dat u aanstonds
en onmiddellijk kunt zien, die niets anders heeft dan stoffelijke naaktheid ...
indien u dat blijft liefhebben, indien u dat volhoudt dat leven aan te trekken,
dan bent u zélf maatschappelijk stoffelijk onbewust, en dan dient ge niet de
uitdijing, maar de laster, de kletspraat en de roddel. Indien ge mij aan Gene
Zijde, indien ge de meester wilt zeggen: ‘Ik heb die vrienden lief’, dan bent
u verkocht. ‘Dát zijn mijn vrienden’, dan bent u weg; is de vriend ... want
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dat is uw denken en uw voelen, dat is uw begrijpen. En wilt ge nu niet tot
de ontwaking komen? Bent u op dit gebied bezig en u leert niet denken, dan
voelt ge toch wel dat het protestantistische, het gereformeerde kind u mijlen
en mijlen vooruit is?
Want er zijn onder u Bijbelkenners die door de Bijbel naar het wonder
kwamen en zeiden: ‘Mijn God, mijn God, mijn God, nu staan we op de
Bijbel. Christus heeft gezegd: ‘De profeten zullen na mij komen’, en nu zijn
ze hier en nu worden ze niet aangekeken. Neen, ze worden mismaakt, beroddeld en bezoedeld. Maar ík moet geen Bijbel meer.’ Dat kind kreeg van
mij deze zomer een groot schilderij met een open levenstak cadeau en toen
zeiden we hierzo: ‘Dit is uw geschenk, alléén omdat u wilt.’ U wilt geestelijke
geschenken? Als er niets meer in u is dat u verbindt met de maatschappij, dan
regent het geestelijke cadeaus. Gelooft u dat niet?
Dij uit, dij uit, u behoeft elkaar niet te dragen door geld en bezit. U moet
elkaar dragen, u moet elkaar vertegenwoordigen door uw voelen en uw
denken, uw geestelijk één-zijn. Is dat niet zo? Aan Gene Zijde hebben wij
geen mogelijkheden meer om u stoffelijk lichamelijk te dienen met een mooi
praatje. U kunt dat praatje, die wet van mij toch niet opnemen want u dórst
nog niet. Dat wil niet zeggen dat u dag en nacht in die boeken van de meesters moet gaan lezen, maar dat wil zeggen: het dorsten voor uw karaktertrekken, uw karaktertrekken voeren tot de uitdijing, het luisteren, voelen, het
welwillend openstaan voor de nieuwe, de volgende gedachte, ijler maken dit
leven. Is dat nu zo moeilijk?
André had het te doen. Eén fout, één stoffelijke afbraak en de meester
had niets kunnen doen, we stonden machteloos. Maar u kreeg vijfentwintig
boeken en al die boeken zijn beleefd, elk woord daarin is verantwoord. Dat
heeft bloed gekost. Dat heeft duizenden inzinkingen overwonnen. Maar dat
genas.
De hoogste genezing die André in die tijd, in die jaren tot stand bracht,
was wellicht een meisje. Als een wrak, kapot, het leven is op, gekraakt door
verschillende mogelijkheden. Men vraagt aan hem of hij haar kan helpen.
Hij gaat. Meester Alcar stelt de diagnose, hij zegt: ‘Alleen door één iets is
dit leven te helpen, André, en gij kunt het. Dat leven moet ge optrekken, zó
lief krijgen’, luister nu goed mensen, ‘zo alles en alles van uw persoonlijkheid
geven. Alles gaat achteruit, want het gaat hier om een mens. U denkt dag en
nacht aan deze mens. Het leven naast u, dat kunt u ook nog, dat gaat achteruit, éérst deze zieke. Honderdduizend procent gevoelens gaan naar de zieke.’
Hij zegt: ‘André, je moet vriendschap opbouwen met dit kind, je moet het
zover opbouwen dat dit leven zegt: “Mijn God, er zijn waarlijk nog mensen
in de wereld die liefhebben”, en dan sta je als man, dan sta je als een mooi
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kind naast dit leven en dan neem je haar zusterlijk in je armen, je drukt haar
indien het moet ... Je bent vader, je bent moeder, je bent zuster, je bent broeder. Alleen reine, zuivere geestelijke liefde.’
Dat moeten wij immers doen, we moeten u dragen. Wij dragen u ook.
Maar indien gij zelf niet wilt, hoe kan ik u dragen? U spartelt zichzelf van
mijn ‘vleugelen’ los. U valt vanuit het universum naar beneden, naar beneden. Ik laat u gaan want ik kan u niet meenemen, u vertikt het. Liefde, liefde,
liefde, liefde, liefde, liefde.
Hij zegt: ‘Dat doe ik. Meester, ik zal nimmer bezwijken.’
En André gaat beginnen: ‘Ik kan u helpen. Ik maak u beter.’
‘Dat geloof ik niet, dat kunt u niet. Er is niets in staat om mij beter te maken want ik ben gekraakt.’ En het was gekraakt als een wrak, geen vijf gram
gevoel meer, om te kunnen en te willen leven van de honderd, en dat ís wat.
De wil kapot, neerliggend, geestelijk en lichamelijk vermoord, dood; en dát
nog te kunnen genezen.
André zegt: ‘In drie maanden heb ik u beter’, indien ... indien, ja, tegen
zichzelf. Maar hij begon. De kracht is er, nietwaar, maar nu het woord. Hij
zette zich neer en las voor uit zijn boek ‘Zij die terugkeerden uit de dood’.
Het kind is hier, ik zie haar. Ook toevallig, uw aura laat mij spreken. Zij
is hier en zij was daar. Lezen, een appeltje, een bloemetje. ‘Heb je nog iets
nodig? Zijn er nog verlangens? Wees niet boos, als je boos bent met jezelf,
kan ik je niet helpen. En je moet dit willen dragen. Je moet nu eens blij zijn
dat je nu even de tijd krijgt, dat je mag rusten. Aanvaard nu eens deze slapheid. Je bent niet dood. Je bent niet mismaakt. Je bent niet kapot. Ik zal het
u bewijzen, we gaan samen aan een nieuw ontwaken, geestelijk opbouwen
beginnen.’
En na veertien dagen kwam er gevoel. Het kind ... in dit leven was er
geen liefde meer, geen gevoel meer, geen vertrouwen meer dat er nog liefde
bestond. Maar daar staat een mens voor met waarheid. En nu gaat die mens
op de goddelijke kern, die dood is; de goddelijke liefde, ziet u, de vonk Gods
daarin, tot daar moesten we afdalen om dat weer op te trekken, want het was
omsluierd door de wil van de mens: ik ben niets meer, ik ben gekraakt, ik ben
kapot, nu zwijgt de goddelijke vonk, tot daarin moesten we fundamentje na
fundamentje neerleggen om de persoonlijkheid weer op te trekken naar het
dagbewustzijn.
‘Hoe gaat het, mijn kind? Als je werkelijk beter wil? Als je zegt: “Ik wil niet
meer”, ga dan maar kapot.’
‘Gaat u maar kapot.’
Ziet u, eerst hard ertegenin.
‘Bezwijk toch. Waarom klaagt ge als mens? Hang u toch op, dan bent u
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er ineens af.’
Daar schrikt de mens even van terug. ‘Wat kunnen die mensen hard zijn.’
‘Als ge dan toch niet wilt leven, verzuip u dan maar.’
Even kijken, reactie.
‘Maar ik wil me toch niet vermoorden, ik wil me toch niet doden.’
‘Dan zult ge leven en dan zult ge mij een kleinigheid verlangen geven om
weer een nieuw leven te beginnen.’
En na een maand, na zes weken, na acht weken, de familie ziet het, de
mens ziet het, er komt weer ruimte, er komt weer gevoel, er komt weer leven,
er komt weer liefde. En na drie maanden is dit kind ijzersterk en weer een
nieuwe persoonlijkheid. Ziet u.
Nog is dit contact aanwezig, dat gaat nóóit en nooit meer weg, want dit
was geestelijke liefde, geestelijke ontwaking, het wáárlijke dienen vóór de
mens. En dan is er alleen maar een mens waarvoor ge leeft, die mens die trekt
u op naar die verruiming, door Christus, door de boeken van de meesters,
door het denken, door het voelen, door het wéten nu. De Universiteit van
Christus die ligt en leeft thans in uw hand. Zo gingen wij door de liefde.
Het werkelijke geven van uzelf behoeft nu niet voor een ander, het werkelijke geven van uw ganse persoonlijkheid voor die vervloekte karaktertrekken, die dadelijk maar weer denken: ‘We zullen dát eens even klaarmaken,
we zullen dit gaan doen, we blaffen tot de mensen, we trappen de mensen,
we slaan de mensen.’ Waarom kunt ge dit niet harmonisch, geestelijk doen
en woord voor woord opnemen? Laat het analyseren, geef het door, laat de
problemen over u heen komen. Maar u gaat beginnen met de eerste wet, de
wet: word rechtvaardig, word harmonisch, word welwillend. Zing het maar,
zing het maar, zing het maar ...
En toen – zei ik u – gingen wij pas eerst door de hellen, naar de sferen.
André kreeg het nog maar te zien, maar hij moest nu al gaan werken om dit
op aarde te vertegenwoordigen: het weten, de hellen, de hemelen. Hij leefde
nu in de hellen, hij leefde in de hemelen, maar hij was mens. Hij vertelt het u
zelf, hij kende zijn vrouw niet meer: ‘Wie is dat? Mijn hemel, wie is dat?’ (Zie
het boek ‘Vraag en Antwoord’ deel II.)
Als er nu één verkeerde karaktertrek in u leeft – voelt u wel? – en u weet
hier niet meer wie u bent en wat er nog om u heen leeft, dan kan daar iemand
die wel bewust denkt in u neerdalen en dan bent u bezeten. Voelt u het gevaar? Als u dus geen liefdefundamenten hebt neergelegd om tot uitdijing te
komen dan kan de astrale wereld niet werken. Maar ge komt ook nooit en te
nimmer van uzelf los, ge krijgt nimmer die geestelijke, ruimtelijke zekerheid
te zien. Is het niet zo? Dit is voor de geestelijke ontwaking.
De volgende lezing neem ik u mee, indien God het wil, indien u het zelf
428

wilt: hoe ga ik nu beginnen, hoe kom ik tot uitdijing, hoe zal ik het doen?
Wanneer ik en André voor de meesters bereik dat er karaktertrekken in u tot
ontwaking komen en dat ge waarlijk gaat zeggen: mijn kindje, mijn kindje,
wat was ik toch een onbewust iemand, wat was ik hard, wat was ik veeleisend, wat liet ik mij voelen, wat was ik dik, wat was ik groot; nu ben ik niets
meer ... U moet het zover laten komen dat de mens zegt tot uzelf: ‘Wat ben
je stil vandaag, wat is er?’
Dan kun je zeggen: ‘Ik ben denkende, niet voor mij alleen, maar ook voor
jou. Want ik zie en ik hoor en ik weet. Als ik denk, denk ik voor jou.’
André zegt altijd: ‘Alles wat ik buiten de deur beleef, mijn kind, breng ik
naar huis. Als ik buiten mijn huis liefde ontvang ten opzichte van Christus,
God en de geestelijke verruiming, dan breng ik het immers naar huis en we
praten erover met elkaar.’
Waarom geeft ge uzelf en de ander geen verruiming? Maar André zei vroeger altijd, de centjes op de trap: ‘Kom naar huis met uw geestelijke middelen,
laat die bron uitdijen.’
Eerst één leven, wíl dat leven niet, zei ik u, dan gaat ge tot het uiterste en
dan zet ge uw verruiming door. Er is niets – heb ik u ook gezegd – dat in
de ruimte verstoffelijking kreeg door God, dat u dwingt om de onbewuste
wereld van de ander eeuwigdurend te blijven aanvaarden, want door de dood
... Dit leven heeft alleen maar het recht dat ge voor elkaar werkt. Wilt u daar
ook meer van weten? Dan rammel ik u eerst uit elkaar, maar dan zetten wij
u geestelijk verruimd, macrokosmisch rechtvaardig weer in elkaar zodat ge
opnieuw aan een nieuw leven kunt beginnen.
Maar wie nu niet wil en wie zegt: ‘Ga weg met die chaos, die afbraak, die
zoetigheid’, die mensen die zijn levend dood. Het gaat ons om de mens die
met u hier zit, die leest, die dorst, de mens die begint aan een nieuwe tijd, aan
een nieuwe eeuw. U leeft in de eeuwigheid achter de kist. Als we nu moeten
beginnen dan kan ik er slechts enkelen uit u halen en zeggen: ‘U bent klaar,
komt u maar.’
Die twijfelachtigheid, dat lome ... Er was hier een adept van mij, ging voor
twee à drie, vier maanden over. Hoelang is het? Hij schreeuwt nu nog, heeft
mij nog niet gezien. Waarom niet? Die twijfels moeten eruit. Nu moet dat
leven dorsten, dat het rood van de kosmos, uw geestelijk bloed in uw ogen
verschijnt. Als ik die honderd procent verlangen zie, ingesteld niet op de
persoon meester Zelanus, maar op de waarheid, op het dorsten, ben ik er
direct; en nu kan ik niet komen, ik kan me niet laten zien. Ik zei het u, ik
stond naast dit leven.
Hij vraagt: ‘En waar is nu meester Zelanus, en ik heb al die lezingen meegemaakt en nu is meester Zelanus er niet. Kent u meester Zelanus?’
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‘Ja’, zegt iemand, ‘dat is de spreektrompet voor deze ruimte. Wie kent hem
niet hier? Iedereen heeft het over meester Zelanus. Er is maar één Universiteit
van Christus op aarde.’
‘Waar is dan meester Zelanus?’
U dorst niet genoeg. U verlangt nog niet. U moet daar kreunen, u lacht
nog, u staat nog, maar u moet in elkaar zakken van smart omdat de meester
nog niet komt. U moet hartkrampen krijgen, geestelijke hartkrampen, we
moeten uw bloed zien weglopen, dan komt Christus, dan komt de meester
en zegt: ‘Bent u klaar? Hier ben ik. Hoe waren de lezingen? Hebt ge mij toen
begrepen? Ik ben nu niet anders. Kom, wat wilt ge?’ Nu stuur ik eerst één
van mijn allerkleinste adeptjes, van de honderd miljoen die ik heb, stuur ik
de allerlaagste en zeg: ‘Leer dit kind, leer het wakker te worden om te dorsten
voor hoger.’
Hoe hoger, hoe dieper u dorst, des te ijler wordt de persoonlijkheid die
daar naast u staat, en nog dieper, en nog een daad, mooier en mooier en
geestelijker opgebouwd, die voert u naar Golgotha, regelrecht in de armen
van de Messias. Is het zo vreemd? Leert u vanmorgen?
Dat had ik u willen schenken. Dit zijn de orchideeën van André, van mij,
van meester Alcar, meester Cesarino en de anderen, Halve Maan, Damascus.
Maar dit zijn de waarlijke orchideeën van de Messias want Hij zei: ‘Dood
niet. Geloof Mij niet, maar aanváárd Mij.’
U gelooft nog, maar ge zult aanvaarden. Maar ge aanvaardt niet, want ge
breekt af. Wij bezoedelen, wij mismaken, wij slaan de mens aan stukken en
brokken. Wij zijn lui, wij zijn vies, wij zijn vuil. Als moeder verwaarlozen wij
ons huis en als man staan we te praten en te schreeuwen en voelen ons als
een koning en een keizer zo groot en zo rijk, maar we kunnen niets. Is het
niet zo? Is dát de ontwaking, de geestelijke ontwaking voor de mens? U kunt
harten breken, dan zult ge ze ook weer in elkaar moeten zetten. Maar wie ze
zelf breekt die ontvangt uit Gene Zijde, uit de macrokosmos, uit Christus
geen bezieling, geen bestraling, geen dragen, geen ontwikkelen. Die moet
eerst beginnen te leren denken: ‘Hoe moet ik nu gaan doen? Hoe moet ik
nu gaan handelen?’ Dat is ook kosmologie, mijn zusters en broeders. Dat is
de werkelijkheid. Dat is het één-zijn met alles. Dat is de macrokosmische
eeuwigdurende voortgang.
U bent Goden, aanvaard het, maar laat uw godheid nu aan de geestelijke
persoonlijkheid gaan werken.
Als de man dit niet moet, moeder, zet het door en houd vast. En als de
vrouw het niet moet, man, vertegenwoordig en verdedig uw innerlijk leven.
Dit stijgt boven alles wat uw maatschappij, uw aarde bezit, uit. Dit is het aller- allerhoogste dat gij kunt ontvangen en waarvoor ge open hebt te staan.
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Ge hebt het u uiteindelijk eigen te maken. Doe daarvoor alles want dit is
goddelijk essentieel, waarachtig. Dit is het allerhoogste wat u krijgt, want
wij spreken over baring, schepping. Wij spreken over het uiteindelijke, reële
vader- en moederschap. Wij hebben het over zuster- en broederliefde. Wij
hebben het over realiteitszin en we willen dat zijn en vertegenwoordigen. En
wie dat niet wil, die moet dan maar afbreken, die moet dat dode punt, die
verdoemdheid, dan maar aanvaarden.
Wíj gaan verder.
Gij geeft van nu af aan al uw karaktertrekjes de ‘Grote Vleugelen’ van en
uit de Tempel van Isis. Ge laat elke verkeerde eigenschap sterven. Ge slaat al
die rotheden aan het kruis. Bewust neemt u de hamer in uw handen en slaat
die spijker erin, u draait die rotheid, die verkeerde eigenschap, die draait ge
bewust de nek om. Doet u dat?
Maar aan de goede, aan de goede eigenschappen gaat ge schaven, die gaat
ge veredelen, uw woord wordt wet. Uw woord en uzelf vertegenwoordigen
de waarheid, de liefde, de rechtvaardigheid, welwillendheid. U bent gelijk
een klein kind, zoals de Christus het kind-zijn heeft gezien en er alles voor
deed. U wordt wijs, u wordt groot, u gaat stralen, u bent de dankbare mens
waartegen men spreekt want u bent de levende zon, het levende contact. Men
zoekt u op, men klampt zich aan u vast. U hebt iets, u bezit iets.
‘Ja, ik heb ook iets’, kan André zeggen, ‘ik heb de ruimte in alles gekregen.
Ik wil ruimte zijn en ruimte in alles blijven.’
Over veertien dagen ga ik hierop door.
Ik dank u voor uw welwillende aandacht, mijn zusters en broeders. Nu
niet met de groeten van Onze-Lieve-Heer, maar met het zachte, kleine gevoeltje in u van uw goddelijke kern die roept: ‘Kus mij vandaag eens’, niet
een ander, maar heb uzelf eens geestelijk lief. Dan zegt de goddelijke vonk in
u: ‘Weer een stapje hoger en u dijt uit.’
‘Wat is er, kindje? Had u nog iets?’
‘O, ik dacht dat u mij riep.’
‘Nee, ik riep u niet.’
‘Dan was het mijn betere ik, want was het niet mooi? Dan was het mijn
geestelijke ontwaking die riep, die vroeg: “Ik ben luisterende, ik word wakker, ik leef.” ’
(Meester Zelanus laat een kus weerklinken.)
Dank u.
(Einde Deel 2)
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