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GENESIS

HOOFDSTUK 20 VS. 2, ro-rz, r6-r8

'Neem nu uw zoon", uw enig kind datgij zo liefhebt,... en offer hem op
eenderbergendien Ik u zalnoemen.'-

'En Abraham strektezijn hand uiten nam hetmes om zijn zoon te slachten.'
"M aar deengeldesHeren riep tothem van den hemelen zeide:...
'Sla uw hand niet aan denjongen, en doe hem niets. W ant nu weetIk, dat
gij God eerbiedigten uw zoon, uw mig kind,M ij nietonthouden hebt.'-

...'Daarom datgijditgedaan hebten uw zoon, uw enige,M ij niet onthouden
hebt,voorwaarIk zal ugrotelijks zegenen,en uw zaad zeer vermenigvuldigen,
alsdesterrendeshemelsen alshetzand aan den oeverderzee;...
'En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien
gijM ijn Stem gehoorzaam zijtgeweest.'

• dat is: Uw 'Ik.'
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INLEIDING

DE EVANGELIENzijn in den loop dereeuwen ve1emalen vertaald, en wei
steedsmetgrote toewijding; meestalook metgrate kennis.Vertalen eist
evenwel meer dan kennis en toewijding. W ant vertalen istegelijk ver-
tolken. Vertalen eist meer dan kennis van beide talen. Vertalen eist
verstaan.

En wie kan in waarachtigheid verklaren, dathijhet Evangelie geheel
verstaat] W ie durft ontkennen, dathet 'Openen van hetverstand' (Lukas
24 :45) het Inzicht schenken, dat de opgestane Christus aan de Elven
verricht, in wezen nietsvan doende heeft metdekennis en deorientering
die een mens zichzelfalconcentrerende en studerende verschaft?

Indien de mensheid die het Evangelie leesten bestudeert en propageert,
het werkelijk verstaan had, zou de wereldtoestand dan zo kunnen zijn,
alsnu?
M en heeft de Leer van Jezus niet verstaan. M en heeft aIleen getracht

hetEvangelie tebenutten voor dezelfhandhaving endezelfverheerlijking.
M en heefthet dienstbaar gemaakt aan de algemene strategie om een be-
paalden staatsvorm, althans een wezenlijk op levensangst gebouwde uit-
buitingstactiek door te zetten. Gewetenloos is de tegenstelling tussen
woord en daad,belijdenis en werkelijke gemoedstoestand gecontinueerd
en geconsolideerd, totdat, nu eindelijk, de grootste crisisdie de wereld
ooit heeftondergaan, gekomen is.

Toch hebben tallozen hun liefde voor het Evangelie niet bewust ver-
loochend. Die liefde is spontaan. De menselijke zielherkent, juist zonder
het bemiddelend verstand, dat in het Evangelie W aarheid, Liefde en
Genade wordt geboden mits men het aanvaardt. M aar om het te aan-
vaarden moet het eeuwenlang getrainde stelselvan zelfhandhaving met
zijn talloze normen, regels en gewoonten worden losgelaten.
En de mens heeft altijd geprobeerd die twee oncombineerbaren te

combineren; het Evangelie te aanvaarden, maar de zelfhandhavings-

tactiek metprijs te geven. Ditleidde totperiodieke ontladingen, want de
zielheeft haar limiet van spanningdraging. M aar de innerlijke leugen
wordt door die ontladingen natuurlijk niet genezen. En de vernietiging
van altijd weer naar buiten geprojecteerde, illusoire 'vijanden' isallengs
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INLEIDING

evidente zelfvernietiging geworden. M aar hoe groot de onrust en be-
zorgdheid ook geworden zijn,nag is de mensheid alscollectiviteit niet
bereid de fatale methodiek van streving naar 'geluk' of 'vrede' met
sluwheid en geweld, te verwerpen.

Het Evangelie belichaamt het Heils-geheim,de M ysterien van Jezus. Uit
vrees van bemvloeding door de Griekse en Aziatische M ysterien ishet
Griekse woord M ysterion altijd door Geheim vertaald, en daardoor helaas

de schijn bevorderd, dathet met de Leer van Jezus om 'iets vertelbaars'
gaat.

M ysterien kunnen niet worden meegedeeld en op die wijze gekend.
Zij zijn gesluierd en worden slechts geopenbaard, onthuld door zelfte
beleven wat voor niet-belevers steeds M ysterie blijven zal. M ysterien
worden slechts geopenbaard aan Inwijdelingen.
Inwijdelingen in de M ysterien van Jezus, zijn geen studenten, cate-

chisanten ofbestudeerders van welke soort ook, geen kennis- ofkundig-
heid-verwervers of-verspreiders, doch alleen daadwerkelijke volgelingen
van den M eester allerM eesters.

En tevergeefs heeft de mensheid gctracht afte dingen op de onver-
bloemde uitspraak in hetEvangelie zelf:

In vee!ge!ijkenissen sprak Hij het W oord tothen,naarmatezij hetkonden
'horen';en zondergelijkenissen sprakHij tothen niet.
M aarafzonderlijk aanZijn (eigen) volgelingenverklaardeHijalles.

(M ARCUSIV: 33-34)

U isgegeven hetM ysterie van hetKoninkrijk Gods,maartothen die buiten
staan,komtALLESingelijkenissen,opdatzijkijkend zien,maarnietontwaren,
en luisterendehoren,zonderteverstaan... (M ARCUSIV :II-I2)

Alles isAlles.Alles watJezus zegten doetisGelijkenis, datisnietbeeld-
spraak, als simpele allegorie ofparaphrase, maar Parabool, die de niet
verstandelijk-afrondbare geestelijke W aarheid presenteert gesluierd in
de vertrouwde beelding van menselijke handel en wandel.

Het onovertrefbare, schijnbaar liefdeloze, woord van Jesajah, maant aan
de onverbiddelijke wijsheid Gods,om de heilsgeheimen voor wijzen en
verstandigen verborgen te houden, doch ze aan kinderen te openbaren.
(Luk. 10 :21. M atth. II :25.)
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Nochtans hebben door de eeuwen heen de erkende 'deskundigen' steeds
bestaan uit 'gestudeerden', door mensen opgeleide, voorgelichte, her-
halers van opvattingen en voorstellingen.
Neen, men heeft het Evangelie niet verstaan. Het Levende W oord is

geraakt in 'de Dade Hand', die het totpropaganda-artikel gebruikt om
zichzelf te superponeren op een aldus nog steeds door blinde leidslieden

geleide blinde mensheid.

Geestelijk onmondigen hebben zich dePrediking van de Leervan Jezus
aangematigd, maar het W oord van Jezus: 'Gaat dan heen, maakt alle
volken tot mijn volgelingen en leert hen alles onderhouden wat Ik u
bevolen heb' (M atth. 28 :19)isalleen tot VOLGELINGENgesproken.
W ie zelfnietVolgeling is,kan ook zijn medemens niettot Volgeling

maken. Propageren maakt slechts aanhangers van leerstelligheid, van
ideologie. En deze wrange vruchten zijn de Golems, die van tijd tottijd,
dewereld ingaan metde 'leuzen'diehun meestersin hun monden leggen.
En wat er dan gebeurt, datisons door de laatste dertig jaren eindelijk
zowat bekend! Dit is de sleutel op het lugubere phenomeen, dat zich
waarlijk niet beperkt tot politieke ideologieen; deze zijn juist zelf de
secularisaties van de zoveel eeuwen op godsdienstig gebied ongestoord
voortwoekerende God's Dienst verkrachtende systematiek.

Het Evangelie kan alleen genaderd worden met een open, zo weIDIg
mogelijk bevooroordeeld hart. Nochtans wordr alom geijverd om de
mensen hetEvangelie te doen tegemoettreden meteen zo kras mogelijke
bevooroordeeldheid.

M et studie en met wilskracht kan men wei theologie bedrijven. M aar
jegens de M ysterien van Jezus vermag men daarmee niets.

Niet slechtsin geld en goed zijn wijde Rijke Jongeling. Hardnekkiger
dan aan ons stoffelijk bezit, klampen wij ons vastaan ons aanmatigend
verstand, aan onze waan van zelfbeschikkend, controlerend kunnen toe-
zien.Ditopgeven schijntonsonszelfontdoen van dewaardigheid die ons
geschonken is. Toch laten wij ons door illusies en door mensen deze
waardigheid ontnernen. Alleen tegenover God zijn wijzo gereserveerd.
In haar aarzelende pogen-om de Leer van Jezus te verwerkelijken in

een Volgen en een Gaan, is de mensheid terstond gezwicht voor den
aardsen drang: het haasten naar een vorm.
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W el heeft zich de theologie in de laatste decennien bezonnen op het
wezen der Ekklesia als de Sacrale Eenheid, de bijeenvergadering van
zielen.M aar in hetblinde streven naar zelfbepaling van hetHoe en W at
verdwaalt de ijver en hetdienen altijd weder in de sferen van formering
en handhaving van machtsinstituten, die Bindend in plaats van Ver-
lossend werken.

W ant de Verlossing gaatnietvia bouwen, organiseren en determineren,
van bereiken naar bereiken, alsvan hoogtepunt naar hoogtepunt, doch
via afbraak, sterven en vervagen, van rnislukken tot rnislukken, naarhet
dieptepunt van aIle dieptepunten: de Verlorenheid in schijn.
Inwijding isnietwathetneo-occultisme ervan maken wil.Hetisgeen

training, geen systematische verwerving ofontwikkeling van psychische
vermogens. W aar ook ter wereld zulk een training plaats heeft, daar is
de mens de speelbalvan zijn ijdelheid, de dupe van zijn eerzucht en zelf-
zuchtigheid.
Inwijding is Verlossing.
Het isniet de verheffmg der persoonlijkheid tot haar perfectie. Het is

geen cultivering van het Zelf, tot quasi-heilige 'persoon'.
Ook ishet geen versterking van de ziel,maar de voortdurende ver-

nietiging van het masker (persona), de voortdurende overwinning der
restricties van de ziel,tot algehele ontgrenzing. AIleen doordat een mens
sterft in den Tijd, wordt hij herboren in het Tijdeloze. AIleen de aan
zichzelf ontheven zielstaat op in onpersoonlijkheid, verenigd met den
M eester in het Ene Zijn.
Daarom kan nooit een mens door mensen worden ingewijd.
Daarom gaatiedere volgeling in eenzaarnheid.
Daarom zijn aIlewoorden over deze dingen ijdel,tenzijeen mens van

eigen ondervindingen getuigt.

De weinigen die werkelijk 'gegaan' zijn, gingen omdat zijniet anders
konden; omdat zijgeroepen werden. Zijgingen nooituitzelfbeschikking;
nooit was hun Gaan op overwegingen ofop zekerheid gegrond. N ooit
waren zijverantwoord voor de wereld. Nauwelijks voor God,dan in dit
ene W eten, dathet niet-gaan zeker onverantwoord was.

Zijgingen alsresponsie van hun ziel.
Zijtrachtten slechtste doen, wat van hen werd verlangd.
God aIleen weet, hoe zwaar hetviel,hoe felde haat der overpriesters,

10



INLEIDING

schriftgeleerden, ouderlingen, phariseeers en van aile 'buitenstaanders',
hoe gewetenloos de aardse rnacht.
En hoe erbarmelijk hetfalen;maar toch werden zijgered.

*
De Aanvang isJOHANNES,namelijk Jehochanan, dat is: God schenkt
genadig. W anneer een zielin zich hetweten baart,datalleshaargenadig
wordt geschonken, dan gaat zijeindelijk het haar gebrachte Deel, den
Naam toekennen, die hetwezenlijk verdient.
Zo isGod dan den ouden Zacharijah werkelijk 'indachtig' en heeftHij

Elisheba metbeschaamd in haar 'eed'.
Dit W eten laten groeien alseen Kind in onze ziel,datisailengs ont-

heven worden aan den aeonen-langen droom van Adam na heteten van
den appel in het paradijs. Ontheven worden aan het leven in de paren
van tegensteilingen, omdat voor ons 'het Gebodene' metlanger deelbaar
isin illusie van goed en illusie van kwaad, doch alseen Hoger Goed, dar
ten enenmale onbeoordeelbaar voor ons is,aanvaard wordt alsGenade

in Vermomming, dienend totonsheil.(Ziehet Boek JOB.lob betekent:
die vijandigheid ondergaat.)

Dezen JOHANNES,die ons onderdompelt in den stroom deslevens tot
vergeving onzer zonden, volgen alseen M eester, isjohannes-zoon, Bar-
Jona, zijn. En wie ditdoet wordt vroeg oflaat gewezen W IE het'Lam'
is,datde 'zonden' dezer wereld 'opheft' in den Dienst des Vaders.

Dat LAM (of KIND) isJEZUS,namelijk JEHOSHUA,Gods Redder of
Gods Redding ofGod Redt, en die daarom voor elk van onsDe Redder
wordt.
Die in de mensenzie1 verwekt wordt, alszijtegen de methode dezer

aarde revolteert( M aria-M iriam-opstandig) en daardoor 'waardig' wordt
bevonden om te worden 'overschaduwd' door de Kracht van God
(Gabriel).
Die opgroeit en tegoeder uredebehoedzaamheid der'maagd' ontstijgt.

Die zich laat 'dopen' door den Doop die God door 'Zijn Genadige Ge-
schenk' verricht.

Die door de werking van den Geestmet slechts het duistere Egypte,
als den Kudde-slaap verlaat, maar die ook heengaat uit de ideaal-op-
dwinging van den M assa-droom, het eindeloze dolen naar een Ideaal,
datnooit bereikt kan worden, daarhetzich verandert door het 'anders'-
worden van den zoeker die hetprojecteert.
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Die in volkomen eenzaamheid een aanstoot wordt voor de Kudde en
de M assa,maar zich door God aileen laatleiden en daardoor het Zoon-
Vaderschap vervult.
Die niet zijn eigen woord meer spreekt, noch dat van ideologieen,

maar die zegt, wat Hij zijn Vader in den hemel zeggen hoort, en doet
gelijk HijHem zietdoen.
Die daarom lijdend maar verlossend door de wereld gaat, het Vlees-

geworden W oord van God, de Enige uit wien de W aarheid en de
Lieflijkheid tot mensen komt, en Die den Vader aan de Hem aan-
vaardenden verklaart.

Het fundament, waarop hetKoninkrijk van God gebouwd wordt in den
mens, zodra de tot ons afgedaalde Onbekende tot ons 'spreekt', is
SJIM EONBAR-JONA,namelijk: Het Luisteren der Ziel, de luisterende
volgeling van dien 'Johannes', die de W egbereider was en IS.
Daarom isdeze Sjimeon, het Horen en Geloven zonder zelfte 'zien',

en dusdeoffering van hetpersoonlijk Zien alsde bepaler van ons 'Gaan',
de ROTS of Petros (Hebreeuws Kepha) waarop Christus nag altijd het
'Koninkrijk deshemels' in ons bouwt.
M aar niemand luistert zo,indien hijniet den M oed bezit om te be-

ginnen met ditluisteren, en voort te gaan.Daarom isdan ANDREASook
de 'broer' van Sjimeon. Andreas betekent M anlijk, manmoedig.
W anneer 'de M eester', als de eigenlijk nog Onbekende, tot hen

'spreekt', dan zijn die twee reeds bezig levende gestalten uit het onge-
openbaarde (water) te vergaren.
De schrijver van het Evangelie naar Johannes echter, laat ons raden,

dathet allereerste de Genade is,die met Andreas, op den M eester wordt
gewezen.
Ditisde Aanvang van hetEvangelie, alshetnietaileen gelezen wordt

en overdacht, maar alshet wordt beleefd, en daarom zich voor den be-
lever langzaamaan 'ontsluiert'.

*
De Eeuwige die rnijditW erk heeftlaten doen, zegtdit:
'W aar de Roeper zich gaat inzetten als de W oestijnbegeleider, daar

voltrekt zich de meestingrijpende tabernakel-vorming.
Iedere Inwijdeling is inwijdeling, wanneer hij zich daarvan in geen

enkel opzicht bewust isen zich integendeel verder afvoelt van welke ge-
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baseerde inwijding dan ook, omdat zijn eigen predestinatie hem vreemd
isen alszijn engelbewaarder naasthem gaat. En deze engelbewaarder is
meteen hetvoor hem bestemde Inwijdingspad.
Als de Inwijdeling vol Paas-gedachte van den M eester is,zalaliesin

werking komen als stuwings-weerstand van zichzelf, zodat ge1ijktijdig
het sterven en geboren-worden plaatshebben in den Tijd.
In de paren van tegensteliing sterft de mens om geboren te worden

buiten den Tijd en de paren van tegensteliing.
W anneer dus de Inwijdeling zich tot taak stelt alles op te offeren,

behalve dat wat hem tot den M eester moet brengen, dan zalook juist
datachtergelaten moeten worden in de tegensteliingen.
De KUDDEis de laagste collectiviteit, het zogenaamde normale om-

vattende, normaal in den zin van Paas-negatief.

De Kudde-geest isde mijmerende, die altijd weer in mijmering zich-
zelfverliezen wil.

De Kudde wordt gemakkelijk herkend in haar aanwezigheid als de
minderwaardige tegenover de heiligwaardige. W aar de enkeling in ver-

zettegen de Kudde met de middelen der Kudde noodzakelijk wordt tot
Bezetene,verdraagt deKudde we]den Bezetene, maarnietzijn genezing.
Altijd stort zich de blinde Kudde dan van de steile rotsen in de zee en

hoopt daar haar vernietiging te vinden, alsuitweg uithaarradeloosheid.
Altijd vindt zijin die Onderdompeling juist niet de zelfvernietiging,

maar de Heiligwaardige. Niet vergetelheid, maar het KEERPUNT,het
Reversie-punt, waardoor zijgelouterd alsKuddedoor Reversie zich doet
gelden alsdeM ASSA,diehetKruis welaanbidt, maar hetnietwil dragen.
De Kudde is geheel Paas-gedachte van opstand, die de M ysterien in

haar oproepen. De Bezetene verwacht zijn overwinning niet van be-
zetenheid. Hij isPaasgedachte van de 'zonde': de M ysterien te willen
herleiden tot M acht!
De Kudde wasPaasgedachte van contraversie van de Grote M ysterien

en had zich geheeltot deze Paasgedachte gewend om zich op te werpen
alscontraversie-weerstand tegen de M ysterien.
Deze weerstand isnu geworden tot de enige weerstand die voor ieder

mens contraversie-punt wordt, wanneeer hij zich massaal en kudde-

vormig ontheft, en Neophiet wordt van de Grote M ysterien.
Zodat deenige aangegeven W eg voor den Kudde-mens en den M assa-

mens zalzijn: dezen weerstand te ontdekken en Paas-werkend te maken

voor zijn Inwijding alsNeophiet.
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Geb:el in de: <:on1r:lvasK: v;m dit ncophieach.ap ligt <harm de: In
wijding all Leerling. want <bn is volkomt:n~nl _ eens
0ppClmacbtig de: vtStÎnF barricad=de: en.bn blijlt Ikdla over: mi.

cm::tgroc:e bdangsrrlling voor Inwijding.
W;ll1lXU 1:1\1 de: Kudde: Ol de: M:ma zK:h gdxd~te~

nn..o.:. W2t ben «.beK,,, zal tol ttn m«r mmdijl::: niftW, ÎI1 dm zin
""" 'Vrij van dwang' al 'Vrij van K.......bnd..p· •tnI bate van waddir=t.
CD. ,,\I ~ClbcO'CllCOl Paanftm voor .,... bogor l..cYm, m11ca zij Iich bewust·
wonIcn van cal~WEHDL~DaU.,... basis van waand..igbrid

Zodra de: Klld' g ............lbrir Dc:h opiiUPC tol KwH g<tIt-am
u..ninJ brpru de: zwamtc PaaHlrijd dX .,.....lijknwijt co: strijdc:d'.;
vur.aJ.~ de: J>aaswttking Klla' g<tIt ond=nca. bh}&.

Het ~rcisce 'rOOf hrt~wicbr in dc:zm lUijd zal altijd Iiggt:n
in de: 'I'Oikdige aannaniing vm P= mogdJjkhcid. Wallll«ftbe=
nanimg ..-ol Paasgcdacbco: ....-onh, koax de: P.wwaking tol voIbçid
(llirt tadtt). en wordt hrt P=:gebicd van uit hrt Kw'! g '...:a>ttu.m

IOC IQ!Id gcl>ncbt.
~ :unwnigbcid van mik.,... Paasdngcr is dus altijd vem.ieuW<:P<!.

vnbdrend, en vooral Puswmcnd.
De Puldragmdc: L«rling zal in de aanwezigheid van het h!ddc

achtige niw:llctcn gcm :utISIOOt tnOC'tUl nemen, wanneer dil IIivclleren
tich opwerp! in de Pmwcrking.

Hij zal gevoelig !UOCICI\ blijven vlXIr de aanwttighcid van dm P.......
zetter, die in Wc. opricht deze aanwezigheid de Kudde doet gewaar
worden al, olltman.f.-zijn in hun kuddd~wUltzijn.

Wat,neCI" de Mmtcr in de btentic vm de Kudck de PU$wcrking 1aaI
inuNtll. OIIl1fU1 de zin voor ab$trxt;'. Abstrxric die obstakel worden
bIt door zirOOos aanvaarden van de PaaIWt'I'king, hetgeal .bn is de exact

heid van Wctm. Weten dat nog altijd ligt m de met van lruddeg=t.
Zoals de MccIa:r zich vcrtOOIIt :aan Kuddc-gcar en aan masoaal b=.

toont Hij lCVnIf, dat masoaallcvm enlrud~ lIirt CJmZl:lvig inw=
zijn, doch dnar vrrward liggcn en daarom mik.,... obMalr.d YOtmm van
ncpticrîndringm in de: axtc.&er vm kucJdo..pst.

Waar M-. zi<:h opmbaan als g\obaJc kmtuingm, wcIb: zi<:h jlIist
do« de: _ blCl!.~ Ol '!"OIuc:Um, blljkl dat de: JWddc: altijd
wa:I" PaanoIakmd de M-. heinvWt als •....:t:io!!uai:r'.

Ha Zoon-V..... ..dup ho nirt van mig gelrird bcuadcrd WOldm.

"



INLBIJ)lNG

dur het gebed Îll ridw:1fwnnnkm Iigt:, en nin Îll de ItOfsuuauur Îll
bttJd Ie b"",p is.

Juist door de con....n.... Vonlt IC willca gn<:n kan het Zooo-Vader_
odupw wordeu~

Het ZoonJchap bepa&/t zich nieI toe het Zoon-vadaldupaDem.~
de .. iok:Icnde P.w",'ttkillg TOUt bet Zocnd>ap tol eeD mei tempo op,
:r.o. du bet bet VWndP.p nabijkom! Îll ,-aI,,~,in qu>limca bofta.a.I Îll
Y<>Ibdd. VOÜleid _ unzic:n YóllI ba Vadcn&:mpCD wan bet Zooa ZlJlf.

IX nnhmkelijkhrid nn den Zooa, :>Is lGad, .il:~P~ wan
den Vader ca zal bet .u~ I i'" vol in zich dr.ap. -.I:>Is de 'Il'Uf<Ir:
Ym bet oaafhmkdijke Jhmkdijk_zijoL

IX Vader" ÎmIlUlXDt in den Zoon. IX Vader bil Din ancIen_
wnîg zijD,.w.. de Zooa nieI ba worden .crh",cullX den Vader, dm
W2NIttt dae gdlecl P.usgeda<:hIC " in den Zoon.

WZlIIlC'tf de Zooa ',akw...' is, vindt de vodtt Îll de 0Dderd0mpdiDg
y;an di: verliu zîcbzclf terug Îll den Zoon.

•
W:l.I\IIttf de Lttrling tQl; de vtnciIling komt, dit de venluîering zaj

doen vetdwijl>tll, blijft over bet WO P=stille vtntiIdt hut oprn Ie

bouden, om de wnrhrid Ie <>J1tnIIgtn.
Ot let, dit rijdsgebturm is, volkomm doorw.odend Îll~rwtrpillgvoor

den MrtJttr gut de Leerling voort. De IUbijhcid vm de Vethevmheid
in ttII menl OI1tttt den ander niet:Ukm, maar wupt de Ik-luuct\Ult Îll
den ander ook op. ah dobbdnmm voor het Kruit:.

LaaI de Lttrling.1odan voo...l de v.l der Itrom !alel' bepalen w:aart:QC:

de ander zich verleiden Wt, en hoè hem te bd>oedm voor de :unwezig
beid van den int.et dit Îll dezm. val is vmgr;legd.

Wann.er de Lttrling de gebKdcn doorwudt, di. ban als za..itt voor
gc:booden zijn, ... de.1toot>1ell al. de regm di. d.wbij DOdig zijn om bet
uad la:: !alm ontkitmtn, bcW:n b, dm zal hij zich bewust &..en Ie

zijn van dezm .orm. al. rep :als de ODOI:>tb<utijke btgclMm.
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onlÜ:mm nn bct Z:ud.' ...,



INLEIDING

Volmaakt isde Vertolking van het M arcus-Evangelie zekcr niet. Het is
de broddellap van iemand die hetTijdeloze in de beelding van hettijds-
gebeuren leert ontwaren. En alszodanig zalhet dienen alseen instigatie
om te GAAN.

Vertolking door een zelfniet-gaande daarentegen is: een Klaagmuur
bouwen.

Groot zalde weerstand zijn die deze esoterische vertolking overal ont-
moet, OM DAT hierdoor de 'mijmering van Kuddegeest' verstoord wordt.
Fel is de haat, waar een comfortabele illusie wordt verstoord, maar
onvernietigbaar de Liefde die het allesdraagt.

***
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EVANGELIE

RET EVANGELIEIS niet een geschrift. Het isde hemelse Verkondiging of
Engelen-tijding, Boodschap van ornhoog, gericht tot mensen.
De vier geschriften die tot onsgekomen zijn,zijn de inspiratieve beel-

dingen door enkelen, in wie Het Evangelie tot gestalte kwam.
HetEvangelie iswat werkelijk geschiedt, van eeuwigheid toteeuwig-

heid,voor ons 'vertaald' toteen Gebeuren in den Tijd.
Het Evangelie is daarom niet slechts Historie, maar gestalte die het

wezen van de dingen aanneemt, alsditzich in werkelijkheden openbaart.
Het isde Goede Tijding alsde Tijding van hetTijdeloze in den Tijd.
Goed,blij,verheugend, ishetNieuws, datwijalsVolgelingen van den

M eester aller M eesters door den dood van ons naar zelfbestendiging
verlangend Ik,verrijzen zullen in de eeuwigheid van Leven.
Vertaling en Vertolking van hetEvangelie isdaarom:
Ontheffing uit begrenzing van eenmaIig, individueel gebeuren tot

aItijdig, algemeen toegankelijke Kwaliteit van Zijn.
Ontkrachting van den Vorm alsschijn-inhoud, door de onthulling van

heteeuwig-wezenlijke in heteigen nu voor Ieder mens.
Vernietiging van schijnbetekenis door deverijdeling van distancierend

theoretiseren, en in plaats daarvan de harten doen ervaren en erkennen,
dathetIevenslang in ieder mens geschiedt.
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BELEVlNG VAN HET EV ANGELlE



DE AANVANG

I

Aanvang van de Goede Tijding omtrent Jezus den Bevrijder.
2 Zoalsgeschreven staatin den profeet M alachi: 'Zie,Ik zend mijn

bode voor mijuit,die u den W eg bereiden zal...'
en in Jesajah: 'Een Stem die roept: Bereidt den W eg desHeren in
hetongebaande, maakt zijn paden rechtl.,,"

4 z6 kwam JOHANNES,onderdompelende in hetongebaande, en ver-
kondigend de zielewending door die onderdompeling tot ver-
effening van zonden.

5 Toen liep hetheleJoodse land tot hem uiten aIleinwoners van
Jerusalem, en lieten zich door hem onderdompelen in de rivier de
Jordaan, onder belijdenis van hun zonden.

6 Johannes was gekleed in kamelenvacht, met een lederen gordel
om zijn lenden; en hijatsprinkhanen en wilden honing.

7 Hij verkondigde: 'N a mij komt Een die krachtiger is dan ik,
wiens schoenriem ik zelfs met geschikt ben, nederbukkend te
ontbinden.

8 Ik heb u wel gedompeld in water, maar Hij zalu dompelen in
heiligen gees.'
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DE AANV ANG IS VERSCHIJNING VAN JOHANNES

1

De aanvang van beleving en verwerkelijking van God's Redding
is,zoalsgeschreven staatin deProfetieen van M alachien]esajah:
'Zie,Ik zend mijn Bode voor mijuit,die u den W eg bereidt'
'Een Stem die roept: Bereidt den W eg Gods in hetongebaande

(van uw ziel),maakt rechtZijn paden!'
Zo komt God's Genade totherkenbare gestaltein hetongebaande 4

onzer ziel, als een heraut van Zielewending door zijn onder-
dompeling, opdatwijvan gebondenheid aanfalenontheven worden.
Als God's Genade zo gezien wordt en gehoord, dan gaat wat 5

neophiet istothem,en hetHart gaatnaarhem uit,en al1eslaatzich
door hem onderdompelen in den levensstroom onder bewust-
wording van faling.
De Genade Godsisvermomd, gehuld in hetuiterlijk van dierlijk 6

leven; aangegord met de restricties van het animale, en hijvoedt
zich methetgeen hetongebaande van dezielhem biedt,
W ie naar de stem van God's Genade luistert, hoort dat hijons 7

zegt:
'Nadat gij mij herkend hebt en aanvaard, zult gijervaren wat

onvergelijkelijk machtiger en krachtiger isdan ik,zodatik nauwe-
lijksgeschiktben voor den nederigsten dienst...
Door mij hebt gijervaren de benauwenis van onderdompeling 8

in de wateren derziel,doch dan zultgijgelouterd worden door de
onderdompeling in geestesvuur.'
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DOOP EN BEPROEVING

9

I

In die dagen geschiedde het,datJEZUSNazareth in Galileaverlieten
zich doorJOHANNESlietonderdompelen in deJordaan.

IO Zodra Hijuithetwater opsteeg,zag Hijdehemelen vaneen gaan
en de Geestgelijk een duifop Hem nederdalen.

II En nitden hemelkwam een stem:

Jijbentmijn geliefd Kind,
injou ben ik verheerlijkt.'

Toen dreef zijn geesthem dadelijk inhetongebaande.

Daarwerd Hijveertig dagen lang beproefd doorGod-omgekeerd.
Hijwas bijde Dieren en de engelen bedienden Hem.

12

13
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DOOP, ROEPING EN BEPROEVING

I

Alsdan verlaat de Redder Gods de vormen van de wijding tothet 9

Zoonschap in den Kring van Openbaring, en laatzich door God's
Genade in den stroom van zieleleven onderdompelen.
Zodra Hijuitstijgt boven de benauwenis der zieleroerselen,ver- IO

heffen zich zijn Zien en Horen totdebovenstoffelijke sferen.
Hijontwaart den Geest,diealseenvredesbode opHem nederdaalt.
Hijhoort zijn Vader in den hemelzeggen: II

Jijbent mijn geliefde Zoon,
injou wordt M ijn Aanwezigheid geopenbaard'.

Dan drijftzijn geestHem dadelijk in debeleving van verlatenheid I2

en veronachtzaming in schijn.
Daarin ontmoet Hij tot de volheid der gerechtigheid God- I3

om gekeerd; die Hem beproeft terwijlHijistemidden van de Oer-
gestalten en deHemelboden Hem bedienen.
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AANV ANG DER PREDIKING

I

14 NadatJohannes overgeleverd was,gingJezus naarGalileaom God's
Goede Tijding teverkondigen, zeggende:

15 'De Tijd isvervuld en het Koninkrijk van God nabijgekomen.
W endt uw zielen vertrouwt hetGoede Nieuws.'

16 Dan, gaande langs hetmeer van Galilea,zag Hij Simon en diens
broeder ,Andreas, hun netten uitwerpende in het meer, want zij
waren vissers.

17 Tot hen sprak Jezus: 'Komt achter M ij,dan zalIk maken datgij
mensen-vissers wordt.'

18 Toen lieten zijterstond hun netten achter en volgden Hem.

19 Een weinig verder gaande zag HijJacobus, den zoon van Zebe-
diah, en diens broeder Johannes, die bezig waren hun netten te
herstellen.
Terstond riep Hijhen.

20 Toen lieten dezehun vader Zebediah in zijn schip achtermetzijn
knechten, en volgden Hem.



AANV ANG VAN HET W ERK

I

AlsGod's genadige Geschenk.gegeven en aanvaard isin demensen- 14

ziel,dan treedtde Redding Godsin den Kring derOergestalten, en
verschijnt den mens alsde verkondiger van de Goede Tijding van
den Ailerhoogste, zeggende:
'De tijdenronde is volbracht en de eeuwigheidsorde isnabij- 15

gekomen. W endt nu uw zielafvan hetleven in den Tijd en richt
haarop deeeuwigheid. Ziettoe,datgehetGoedeNieuws vertrouwt.'
Dan, gaande langs de grenzen van hetOngeopenbaarde, zietHij 16

hetLuisteren enhetM oedige, diens'breeder', alshetnauwverv.cnte
aan het luisteren der ziel, terwijl zijbeiden trachten levende ge-
stalten uithetOngeopenbaarde teverwerven, wantditiswatzijvan
nature doen.
Tothen zegtHij: 'VoIgtM ijna,en Ik zalu maken totVissersvan 17,

mensen.
Terstond hun methodiek verlatend, zullen dan hetLuisteren en 18

de M oed Hem volgen.
Een weinig verder komend, zietHijden V ervanger,enzijnnauw- 19

verwante, God's Genade, kinderen van God's Gave, die zich be-
kwamen totverbetering van hun gestaltewinning. Ook deze roept
Hijdadelijk.
De Goddelijke Gave,waaruit zijzijn voortgekomen achterlatend 20

in zijn mogelijkheid, metwathem dienstig isom levende gestalten
uit de Openbaringszee te winnen, zuilen het Vervangendc en de
Genade Hem dan volgen.
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KAPHAR NAHUM

I

21 Dan komende te Kaphar Nahum, ging Hijterstond op den sabbat
naar de synagoge en leerde.

22 En zijstonden versteld over zijn Leer,want Hij leerde hen als
gezaghebbend en nietalsde schriftgeleerden.

23 Dadelijk bleek erin hun synagoge een mens tezijn diehetslacht-
offerwas van een onreine psychische dynamiek; deze schreeuwde
luid:

24 'W at isertussen onsenjou,Jezus van Nazareth? Jijbentgekomen
om ons ten valte brengen! Ik weet wel wie jij bent: de Heilige
Gods!'

25 M aarJezusberispte hem: 'Zwijg stilen gaheen uithem.'

26 Toen schudde de onreine ziele-dynamiek hem heen en weer en
ging luid schreeuwend uithem weg.

27 Nu werden allen zeerverbaasd, zodatzijelkandervroegen: 'W at
is dat? Een nieuwe Leer met gezag! Zelts zielecomplexen beveelt
Hijen zijgehoorzamen Hem!'

28 En hetgerucht van Hem drong dadelijk overaldoor in de gehele
streek van Galilea.
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DE TROOST-VEREFFENING

I

W anneer God's Redding, de Verlosser, komt tot Zijn Geestelijk 21

Tehuis op aarde,datisdeTroost-vereffening, zalHijterstond inonze
ziel het ogenblik tot Samenroeping op den Godgewijden Dag
verheffend, Zijn W oord doen horen.
Alsditgeschiedt,dan ishetvele datzich in ons gelden laat,ont- 22

hutst, want onmiskenbaar rustZijn Leerop bovenmenselijk gezag
en met zoals de leer van de geleerden op het onderscheidende en
combinerende verstand.
Terstond blijkt in die concentratie van de zieldat zijzich niet 23

versti1len kan, dat zijniet onverdeeld kan luisteren, wanneer de
M eester spreekt. Omdat onreinheid die zij toegelaten heeft, in
eigenmachtig richten opponeert:
Altijd Zijn oppermachtigheid erkennend, en altijd de aandacht 24

op zich richtend in hartstochtelijk verwijt.

De M eester treedt nooit in het redeneren der onreine ziele- 25

dynamieken, maar Hij dwingt hen om te zwijgen en om te ver-
dwijnen.
Dekrachtderongerechtigheid doetonzeziel,dienaarden M eester 26

luistert,heen en weder schudden; rukkend aan haarheilige gericht-
heid,schreeuwend om te imponeren, zalhijnochtans zwichten en
verdwijnen.
En de totin den grand ontstelde mensvraagt zich aldenkend af: 27

'W at isdittoch? Een weten, datonsweten overtreft; eenkunnen,
datonreine drang verwijdert door een bovenaards gezag!'
Dan dringt deindruk van heteerstervaren van aanwezigheid des 28

M eesters door in de gehele sfeervan de gestaltegeving.
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HET HUIS VAN PETRUS

I

29 Uit de synagoge komend gingen zijterstond in hethuisvan Simon
en Andreas,metJacobus enJohannes.

30 De schoonmoeder van Simon lag metkoorts tebed en zijspraken
dadelijk metHem over haar.

31 Naderbij gekomen vatte Hij haar handen en deed haarovereind
rijzen.Toen verliet haar de koorts en zijdiende hen.

32 Toen hetnu avond werd brachten zijHem alleernstig zieken en
de bezetenen.

33 De gehele stad kwam samen bijde deur.

34 Velen die emstig ziek waren genas Hij en vele zielecomplexen
losteHijop.En Hijlietde onreine dynamieken niettoe te spreken,
omdat zijHem kenden.

35 Zeer vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op. Hij ging naar
buiten, naar een eenzame plaats.·Daar bad Hij.

36 M aar Simon en die hem vergezelden, volgden Hem.

37 Toen zijHem vonden, zeiden zij:'Allen zoeken U.'

38 Hij echter antwoordde: 'Laten wij elders heengaan, naar dena-
burige plaatsen, opdat Ik ook daar predike, want daartoe ben Ik
uitgegaan.'

39 Toen ging Hijprediken in hun synagogen in geheel Galilea; en
zieleconflicten loste Hijop.
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DE VORM VAN HET HEDEN

I

Uit de gewijde concentratie komend treedt de M eester metde vier 29

die Hem reeds volgen, in den actuelen V orm van Luisteren en
M oed.
Daarin ligthetVerleden van den Luisterende alseen zieke oude 30

vrouw, in wie deIevenskrachtnog metdeziekte strijdt.Datishaar
koorts.
Zodra deM eester in onsHeden binnentreedt, metM oed, metde

Vervangingskracht, en metGenade,vindtHijonslijdende Verleden
en wijbelijden hetaan Hem.
Hijnadert en Hijvatde handen van ditlijdende Verleden alseen 3I

aanvang en een einde, en ontroert het tot een zelfontstijging, die
hetvoor deogen van hetHeden doetgenezen totaanwezigheid van
Dienst.
Zo wordt dewijding van God's Dag verheven totdeheiliging van 32

alledag en Iederuur en alwaternstig krank isofbezeten wordt tot
Hem geleid.
Alwat eris,verzamelt zich dan bijde toegang tot den actuelen 33

vorm.
Velerlei krankheid wordt alsdan door Hem genezen en veel 34

waanstructuren heftHij op.Hij duldt met,datzijmet Hem rede-
neren,omdat zijweten wie Hijis.
TerwijI nog alles duister is in ons, verrijst Hij en verlaat den 3S

actuelen vorm om in het ongebaande in te keren tot den Vader.
Dan gaan hetLuisteren, de M oed, de Vervanging en de Genade 36

den M eesterachterna.
En als zijHem gevonden hebben, zeggen zij: 'Niet wijaIleen, 37

doch allen zoeken U.'
De M eester echter antwoordt: 'Laten wijnaar eldersgaan,opdat 38

Ik ook daarpredike, want daartoe ben Ik uitgegaan.'

Dan gaatHijspreken in de zielsbezinning in de gehele sfeervan 39

openbaring en hetziekelijke drijven van verdoolde Ievenskrachten
heftHijop.
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GENEZING VAN EEN M ELAATSE

I

40 Ook een melaatse kwam totHem, dievoor Hem op deknieen viel,
en smekend totHem zei:'Indien Gijwilt,kunt Gijmijreinigen.'

41 Bewogen door barmhartigheid strekte Hij zijn hand uit, raakte
hem aan en sprak tothem: 'Ik wilhet,word rein!'

42 Terstond verliethem de melaatsheid en hijwerd rein.

43 Hem streng vermanende zond Hij hem dadelijk heen en sprak
totHem:

44 'Pas op,datge aan niemand ietsvertelt! M aar ga,toon u aan den
priester en offervoor uw reiniging alseen getuigenis voor hen,wat
M ozes voorgeschreven heeft.'

45 M aar toen hijheengegaan was,begon hijhettelkensweer tever-
kondigen en hetgebeurde ruchtbaar te maken, zodatHijnietmeer
openlijk destadkon binnengaan, maarzich buiten in eenzame plaat-
sen ophield.
M aar van ailekanten kwamen zijtotHem.
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GENEZING VAN ONREINHEID

1

Ook de verschrikkelijkste onreinheid komt tot Hem, doordat die 40

voor Hem op de knieen vallend smeekt:
'Indien Gijwilt,kunt Gijmijreinigen.'
BijGod isallesmogelijk; en wat de wereld onbereikbaar acht, 4I

datkomt totstand door de volkomen overgave in geloof,wanneer
de M eester voor ons staat.
Bewogen door barmhartigheid heft Hij den afstand tussen rein

en onrem op.
Terwijl de wereld doolt in de illusie,dat de reinheid door be-

roering van onreinheid wordt bezoedeld, weet de M eester datZijn
reinheid juist door deberoering allesvan onreinheid redt.
Daarom raakt Hij - de voorschrifien ten spijt- den door on- 42

reinheid uithetleven verbannene aan,wanneer zich deze smekend
om genezing totHem wendt, en zich vertrouwend overgeeft.
En maakt hem rein.
Opdat hetongeloof, datoveralrondom aanwezig isgeen onheil 43/44

sticht,zendt Hijden juist genezene tot hem die in de wereld over
rein en onrein oordeelt. Hijverplicht hem tot hetvoorgeschreven
offeren gelasthem om te zwijgen.

Toch zaleen door den M eesterzelfgenezene nietkunnen laten te 45

getuigen wat hem isgeschied.En daarom meent de wereld Hem
altijd terstond tekunnen vinden tergenezing,nazich eerstgeweten-
loos te wentelen invuil.
Daarom isHijmetinhaarmidden, maartoeftinhetongebaande

van de ziel.Alleen die Hem daarzoeken,zullen Hem ook vinden.

31



GENEZING VAN DEN VERLAM DE

II

Toen Hij weder te Kapharnahum gekomen was,hoorde men na
enige dagen,datHijthuiswas.

2 En velen kwamen bijeen, zodat zelfsde ruimte bijde deur hen
nietmeer kon bevatten, en Hijsprak hetW oord tothen.

3 Toen kwamen zijeen verlamde totHem brengen, door Vierge-
dragen.

4 Daar zijdezen niet bijHem konden brengen wegens de schare,
namen zijhetdak weg boven deplaatswaarHI]wasen toen zijhet
dak opengebroken hadden, lieten zijhetbed neder waarop de ver-
lamde lag.

5 Jezus,hun geloofziende,sprak totden verlamde: 'Kind,je zonden
worden vergeven.'
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GENEZING VAN EEN IN DE STOF VERLAM DE ZIEL

II

W anneer deM eesterwederin deTroost-verzoening isteruggekeerd,
dan wordt men ditallengsgewaar.
En danverzameltzichveelslechtheid bijde toegang totden Vorm 2

waarin deM eesteris,waarin Hijleert.
Nu wordt een in de stofverlamde, die totHem wilkomen, naar 3

Hem toe gedragen door VierW achters.
Hetisnietmogelijk, datdeze totden M eester komt langs de op- 4

eengehoopte slechtheid,diezichzelfnietzietalseen obstakelom den
M eester tebereiken.
De in destofverlamde kan Hem slechtsbereiken doordat dehoge

actie van zijn innerlijk verlangen den W achters de mogelijkheid
verschaftom hem tehalen,hem op tedragen buitenom, enhem dan
binnen neer telaten dalen tot...waar de M eester staat.
Daarvoor isnodig,dathetgeen demensuitzelfbeschuttingsdrang

gevormd heefttussen God en zich,en wathem alseen dekselafsluit
voor den invloed van omhoog, wordt weggenomen.
Ditkan alleen geschieden doordat dein destofverlamde door de

Vier Zuilwachters buiten den Vorm om tot boven deze zelfafron-
ding wordt verheven. Dan kan hetdekselworden weggenomen, en
deziekeworden neergelaten.
Dan kan en zaldieziel,wiens onrnacht om zich teverheffen wor-

teltin zijn schijnverheffing in destof,denM eesterzien alsHijdiezich
vernederd heeft;dieom demensenteverlossen uithun zelfgemaakte
kerker onder deze 'dakbedekking' isgaan staan,waar hijnu Zigt.
Dan blijktde OPGANGtotden M eestervoor dien mensvooralhet

neergelaten worden totditnederige standpunt onder debedekking.
W anneer de M eester een 'verlamde' zo totZich zietkomen, zal 5

Hijaltijd zeggen:

'Kind,je zonden worden je vergeven.'

W ant door die opgang en dienederdaling worden zeverzoend.
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GENEZING VAN DEN VERLAM DE

6 N u waren daar enigen van de schriftgeleerden gezeten, die bij
zichzelven overlegden:

7 'W at bedoelt deze met zo te spreken? Het isgodslastering! W ie
k~m zonden vergeven, dan God alleen?'

8 M aarJezus die onmiddellijk doorzag wat zijaldus in zichzelven
overlegden, zeitothen: 'W at overlegt gijdezedingen bijuzelven?'

9 W at isgemakkelijker tot den verlamde te zeggen: Uw zonden
worden vergeven, of: Staop,neem uw bed op en wandel?

lO/II Doch, opdat gijmoogt weten, datde Zoon desM ensen rnacht
heeftom op aarde zonden tevergeven, zeide Hijtotden verlamde:
Totjou zeg Ik,staop!N eem je bed op en ganaarhuis.'

12 En hijstond op,nam terstond zijn bed op en ging voor alieroog
naarbuiten, zodatzijallen ontzetwaren en God verheerlijkten, zeg-
gende: 'Zo ietshebben wijnog nooit gezien!'
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GENEZING VAN EEN IN DE STOF VERLAM DE ZIEL

De m ensen die in onderscheiden, oordelen en weten zijn ge- 6/7

vangen, zullen dezeopenbaring van hetgeen God voor dewijzen en
verstandigen verborgen heeft, met alseen openbaring ondergaan,
maarhetbeschouwen alseen arrogantie tegenover de door hen ver-
eerde gedachtebeelden, als een lastering tegen het door hen ge-
maakte en verminkte beeld van God.
DeM eesterdieditonbewuste overschatten vanhetdenken dadelijk 8/g

vanuit het Buddhische doorziet, beantwoordt hun gedachten met
verwijzing naar de onbelangrijkheid van woorden alsde dode vor-
men van hetdoor den wilbestuurde denken.
Hijplaatsthun machteloze theoretiseren tegenover devoltrekking tols :

van God's W il, wanneer Hijzegt:
'Verrijs! draag watjou droeg en ganaarHuis.'
Dan staatdie zieluitzijn verlamming op en draagt hetKruis der 12

Stof dathem zolang gedragen heeft. En gaat 'naar huis'. En wel
terecht zijn aIlem in ofmeer 'verlamden' die hetzien,God-lovend
en belijdend,datzijzo ietsnog nooit zagen.
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ROEPING V AN LEVI

II

13 Toen Hijweernaarbuiten ging langsdezee,kwam degehele schare
totHem, en Hijleerde hen.

14 Inhetvoorbijgaan zag HijLevi,den zoon van Chalphai, bij het
tolhuiszitten,enHijzeidetothem: 'Volg M ij.'Toen stond hijop en
volgde Hem.

15 Toen Hij nu aanlag in zijn huis, geschiedde het, dat vele tolle-
naren en zondaren mede aanlagen met Jezus en Zijn discipelen;
want zijwaren talrijk en volgden Hem.

16 De schriftgeleerden van de Pharisaeers dieHem metde zondaren
en tollenaren zagen eten,zeiden tegen Zijn discipelen: 'W at, eetHij
metde tollenaren en zondaren?'

17 Jezushoorde diten zeitothen: 'Zij,die gezond zijn hebben geen
geneesheer nodig, maar zijdie ziek zijn.Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaren.'



DE ROEPING VAN DE M ETGEZELLEN

II

W anneer de M eester uitden Vorm derTroostverzoening tredend, 13

wandelt langs het ongeopenbaarde, dan verzamelt aile slechtheid
zich bijHem, terwijlHijIeert.
AlsHij voorbijgaat zietHij den gezel,die alsde vrucht van de 14

gewoonte nederzit, in den gesIaafden Ievensvorm, waarin een mens
vergadert watde macht deraarde anderen uitvrees doetgeven.
Tot dezen zegtdeM eester: 'Volg M ij!
En ontstijgend aan de parasieten-situatie zalhijvolgen.
W anneer de M eester nederdalend in den vorm van dien Gezel, IS

dataanneemt wathijbieden kan om sterker en dusverder voort te
gaan,dan zijn ervelen bijhen op dezelfde wijze falend,maar die
toch den M eestervolgen.
Doch zij,die zelfverheffmg zoeken in hetweten en hetdoen,ge- 16

raken toteen oordeel over Zijn methode.

De M eester echter, die hun zelfgenoegzaamheid doorziet, laat 17

hun deconsequentie van him arrogantie. Aan hun dekeuze om zich-
zelfalszondaren tezien voor wie Hijisgekomen, ofalsvolmaakten
die God nietteredden hoeft.
Gezeilen van den M eester zuilen nooit de reinen en de goeden

zijn,maarschuldbelasten, hunkcrende naarVerlossing.

37



VASTEN

II

18 De volgelingen van Johannes en de Pharisaeershidden hun vasten.
Zijkwamen en vroegen Hem: 'W aarom vasten devolgelingen van
Johannes en devolgelingen van dePharisaeers wei,maar uw volge-
lingen niet?'

19 Toen antwoordde Jezus: 'Kunnen de bruiloftsgasten dan vasten,
terwijl debruigom bijhen is?'Zolang zijden bruigom bijzichheb-
ben,kunnen zijnietvasten.

20 Er zullen echter dagen komen, datde bruigom van hen wegge-
nomen is,en indiedagen zullen zijvasten.'



VASTEN

II

Zij,die zich wijden totaanvaarding van wat God genadig schenkt, 18

en zij,die zich gewetensvol totdoen van voorgeschreven goedheid
en totlaten van verboden slechtheid dwingen, zijallen vasten van
hetaardse op gezette en door mensen vastgestelde tijden.
Zij nemen aanstoot aan de losheid die de volgelingen van den 19

M eester tegenover allerlei restricties, die voor heilig doorgaan,
tonen.
TotdezezegtdeM eester,datZijn volgelingen diedoor Zijn aan- 20

wezigheid voortdurend worden gevoed engelaafd,endeVereniging
metHem alswezenlijke Bruiloft vieren,nimmer kunnen vasten.
W anneer Hijuithun midden heengegaan zalzijn,zalHijhen niet

meer voeden. Daarom zullen dan Zijn volgelingen vasten, anders
echter en volstrekter dan de zelfbewustebraven.
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HET OUDE KLEED

II

21 Niemand naait een niet-gekrompen lap op een oud kleed, want
daardoor zou de erjuist opgezette lap ietsvan de oude stofafscheu-
ren en erzou een groter gatontstaan.

22 En niemand doetjongen wijn in oude zakken; want dan zou de
wijn dezakken doen barsten,en de,wijn zowelalsdezakken zouden
verloren gaan.
(M aarjongen wijn doetmen in nieuwe zakken.)
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HET KLEED DER ZIEL

II

Zoals een nieuwe lap op een oud kleed hetoude weefseldoetscheu- 2I

ren,zodateen groter gatontstaat,
Zoals een oude leren zak zalscheuren door de kracht vanjongen

wlJn,
Zo scheurthetoude ziele-weefseldoor dewerking van hetLevend

W oord, datbruisten sprankelt.
HetLevenswater gaatverloren door destarheid van structuur der 22

ziel,die zich door aardse normen en door aardse methodiek heeft
laten knechten.
Doordat hetW oord ditdorre weefselscheurt,maar tegelijk een

f~nerweefselschept,ontvangt een zielallengseen hemels kleed,dat
altijd jong zalblijven, onverslijtbaar en veerkrachtig, het perfecte
weefselom te dragen in de eeuwigheid.
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SABBAT BROOD

II

23 Eensging Hijop den sabbatdoor dekorenvelden enzijnvolgelingen
begonnen algaande aren teplukk:en. m

24 Toen zeiden Pharisaeers tegen He•: 'Zie, waaro• doen zijop
den sabbatwatniet•ag?'

25 Hijzeidetothen: 'Hebt gijnooitgelezen,watDavid gedaan heeft,
toen de nood he• drong en hijzowel alszijdie •et he• waren,
honger hadden?

26 Hoe hijonder hethogepriesterschap van Abjathar het Godshuis
binnenging en de toonbroden gegeten heeft,die nie•and •ag eten
dan de.priesters, en hoe hijze ook gafaan hen diebijhe• waren?'

27 Voorts zeide Hij: 'De sabbatisge•aakt o• den •ens ennietde
•ens o• den sabbat.

28 Derhalve isde Zoon desM ensen ook heerover den sabbat.'
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SABBAT BROOD

II

Terwijl de M eester met zijn volgelingen wandelt door de velden 23/24

van hetuitgezaaide en opnieuw totrijpe vrucht gegroeide W oord,
verzadigen de leerlingen zich algaande met hetgeen het Paasveld
aan de werkers biedt.
Het Heilig Brood wordt den ontvankelijken dagelijks geboden,

en aIledagen zijn voor hen een Godgewijden Dag.
M aar die het Leven willen binden in een doden regelmaat, en 25

vaste vormen willen stellen voor den onberekenbaren geest, die
menen datde leerlingen desM eesters God's geboden overtreden.
De M eesterwijsthen hoejuistDavid, deBeminde, en zijn volge- 26

lingen aten van hetGodgewijde Brood, datisvan de voorbeeldige
Gestalten alshetware V oedselvan den Openbaringsring, waarvan
naarpriesterlijk gebod aIleen de priesters zelven mogen eten.
Niet dorre regelmaat, maar het rhythme van den aardverloste 27/28

m oetin onsregeren.W anneer hetLeven zelfden daad bepaalt,dan
ishetogenblik gewijd.
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VERDORDE HAND

III

I W ederom ging Hijeen synagoge binnen; en daarwaseen mensmet
een verdorde hand.

2 En erwerd op Hem geletofHij dezeop den sabbatgenezen zou,
opdat men een aanklacht tegen Hem zou hebben.

3 Hijzeide totden mens metdeverdorde hand: 'Kom in onsmid-
den staan!'

4 Totdeaanwezigen zeideHij: 'M ag men op den sabbatgoed doen
ofkwaad doen,een leven redden ofdoden?'
Zijzwegen stil.

5 Nadat Hij hen diep bedroefd over deverharding van hun hart,
verontwaardigd had aangezien, zeide Hijtot den mens: 'Strek uw
hand uit!'
En hijstrekte haar uiten zijn hand werd weder hersteld.

6 Toen gingen dePharisaeersheen enpleegden terstond overleg met
deHerodianen tegen Hem, hoe zijHem zouden ombrengen.
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VERDORDE HAND

III

Andennaal in een gewijde concentratie binnengaande ontwaart de
M eester en ontwaren wijmetHem, datalde dorheid onzer daden
totonsweergekeerd isalsverdordheid onzer hand.
M aarin hetstarre schema,datdewereld in deplaatsvan levende 2

religie heeft gesteld,verdragen wijnietdatde M eester onze dorre
hand geneestop hetgewijde uur,waarop Hijonsontmoet.
W ij zienniet,dathetuurwaarop Hijonsgeneestgeheiligd wordt

door die genezing en wij die God's Dag honderdmaal ontwijden,
wagen onsaan een beproeving van Zijn Daad!
Daarorn steltHijaltijd de vraag ofZijn W erk v66r den starren 3

regelgaat,ofniet.
Dan zwijgt, wie welbegrijpt, maar niet erkennen wil. Op deze

zelfverharding rust de aldoorziende blik van Hem, die een en al
vermaning is tot onverstoktheid en vervulling van den W il van
God.
Daarom verlangt Hijvan den mens wiens hand door starheid is 4

verdord, dathijde macht derstarheid openlijk trotseert en zich be-
kenttotLeven door eenwaren levendigen Daad: 'Kom in onsmid-
den'en 'Strek uituw hand!' 5

terwijl het onmeedogend oog der vormverharden op u rust en u
veroordeelt alsbewuste zondaar tegenover God!
Zo wordt de 'Dode Hand' genezen tot nieuw leven ten aan-

schouwe van verharde harten, die daaraan ten val gerakend, zich
verlagen tothetheulen metgewetenloos geweld.
Zo werkt de M eester in de concentratie van de zielen al1eswat 6

in ons Zijn goedheid niet erkent en Zijn Genezing niet aanvaardt,
verlaagt zich tot een voorbereiding om Hem te verraden en te
doden in onshart.
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DE TWAALVE

w

, ToenJezu' zich met zijn dilClpeien terugtrok na~r de zee, volgde een
grote menigte uit Galile~.

•

•

'.
"

"

Ook uitJudaca en uitJ~em, uit Idumae:l, Tr.ul1jordanië en de
,treken van TynJ$ en Sidon kwam een talrijke menigte tot Hem,
omdat zij gehoord hadden lmcved Hij deed.

Toen zeide Hij zijn leerlingen, d~teen Kheepje nabij Hem blijven
mOC$t met het oog op de $Ch~re, opd~t men Hem lIiet verdringen
wo.

Want Hij gen» velen, :zod~t allen die aan kwalen leden, Han
overvielen om Hem te mogen aanraken.

En de onreine ziele-dr:mgen vielen VQOr Hem ne<kr, :zodra zij
Hem ontv.·aardm, uit:K:hreeuwende: 'Gij zijt de Zoon van God.'

Maar hèn gebood Hij zeer Hem niet bekend te nuken.

" Toen bateeg Hij den Jkrg en riep tot zich, wie Hijzelfwilde; en
zij kw:LIl1en rot Hem.

'.,,' Hij stelde er Twaalfaan om Hem re vergezellen en om door Hem
te worden uitge:zonden om re verkOlIdigen; en om nucht re hebben
boze krachten uit re drijven.

,6 De T'W:I~lve srelde Hij aan en Simon gaf Hij den bijnaam Ro~.

" Jaoobw, den zoon van Zebedeln.
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DE TWAALF OERGESTALTEN

m

Wanneer de Meester~ zijn volgdingm zich laUgud.:t tOt de 1

gmum van bet~de. gaat vcd I;w;ud uit de gctalce
gcvingwegionc:n met Hem mede.

001:: uit de ~hXun.r...... en uit h.:t Hart, uit bet gcdwungen I

:afsbnd dom van Kolfdijke wur<kn,~ uit inzicht,~ door- de
sfeer wdIte de Mccslet ckrd on......a" m ook. uit die gcbio:den van
de Dd. W7oU" oY\:t de v~ansing van belw~ heen dm
MCCStCf ..'Ordt gtzim. aIsmedc uit de Jttchn wut enig bewustzijn
van inwijding is. stroomt 7JO[:l" vcd rw-lllUt Hem, omdat ernren.
wordt boeved Hi' doet.

De Mccster ..i( dat zijn discipdm CCD mogdijI;heid in zijn nabij- ,
hcid let beschi\-king houden. opdat Hij :Dth terug bn. tn:kkcn, zicht.
baar boven de mystericJ'ccr, doch onberdlbur voor het~
dat H=L verdringen "ZOU.

Want vcd geneest Hij m wat lijdt '-mitin&t zich om lin ogmblik: ,0/..
in aantaking met" Hem te: zijn. En de onreine~tm werpm
zich luid schreeuwend aan o::ijn voeten al bdijdendatGod--mf zkb
in Hem openbaart.
~ hb1 verbiedt Hij ltee<k om voor de wctl:Jd van Hem te ge-- "

tuigen.
Dm .Berg van Ucht bcstijgrnd, rotpt Hij rot tich wie Hij wil. En 'J

do:zc komen.
Twaalfstelt Hij aan tot metgo:zcUen. die Hij uiaendt all Geunten "/1'

en Herauten, tot .Bevrijden vano~ drijverij.

Ot: Twaalf bmoemenJ, rotpt Hij hen tot de Verlos:s.ing in ver- ,I

werkdijking nn hun naam, tot de verwerving van dm nieuwen
Naam, dien Hij hun gedi. .

.... SUION lAlJONA, dat is kt Luistere:odJohaw1eskind. noenu Hi,l.~
Rots, omdat gdoven %OO.der zien, bet Horen dat bet zelfzien 0 ,

bet fundamc:nr is, waarop Hij deo~ (niet de propagmdary
van deoGoddclijke Wereldorde~ op aarok grondt.

n. J"'AQOIIEH Zo.wWl, dar is de vrucht del"~=' de ..
~t der Liefde. die als walt' levms1ncht de .. VCI-

dringt, WUI hij ;Us volgding des Mecsrcn komt om te: &' 'h' ";

"



DE TW AALVE

en Johannes, den broeder van Jacobus; hun gafHij den bijnaam
Boanerges, datisKinderen desLichts.

18 Andreas,

en Philippos;

Bartholomeus en

M attheius;

Thomas en



DE TW AALF OERGESTALTEN

)( enJocHANAN, God's Genade, die alsBroeder van de Liefde, samen
met dien broeder en het Luisteren, den M eester begeIeidt, waar niets
en niemand mag aanwezig zijn, dan deze Drie, opdat de W i! des
Hemels zich voltrekt. Die Twee Gebroeders noemt Hij Boanerges,
eigenlijk: Bnej Regesj, dat isZonen van Tumult, omdat zijzijn de
Kinderen des Lichts, die daar verschijnen, waar de Donder dreunt,

waar in de zielder mensen de spiraling van den geest de werveling
verwekt, die de onzalige structuur der zielvernietigt en haar tot de

zelfontstijging dwingt.
II ANDREAS,de tot M oedigheid geroepen Levensangst; hijis een I8

broeder van den Luisterende (Sjirneon) enJohannes die hem doopte,
wijst hem het Lam Gods. W anneer hijdezen Nieuwen M eester vol-
gen wil,wordt hij geroepen tot de Levensmoed, den M oed die on-
ontbeerlijk is,den M oed om zelf te Komen en te Zien den Vorm
der Actualiteit, waarin de M eester W OONT.

QI5 PHILIPPOS,Paasgedachte van den IJveraar, voortdurend honge-
rend naar openbaring en daarom de gretige ontvanger van het vu-

rige getuigen. De leerling die den M eester zo lang ziet en toch nog
vraagt: 'Toon ons den Vader!'
M aar hij is dan ook de Reversie van dien Luisterende, Sjimeon

barJona, die tot Geloof moet komen zonder dat hijziet!
~ BAR TOLM AI,Zoon van den Doorgroefde (Akker !),die als Kind

der diepgeploegde ziel,waarin het goddelijke Zaad ontvangen werd,
en kiemde, en opnieuw tot Zaad werd, NATHANA-EL mag heten,
dat is God-geschonkene. Hij is de Devadatta, God-gegevene, die
mediteert onder den Boddhi- of den Vijgeboom, totdat Hij door
den M eester wordt geroepen. M aar hij is ook de Paasgedachte van

=== M ATTHAIOS,dat isM attatiah, dat andere Geschenk van God, dien
LEVI,dien de M eester zich tot M etgezeI verkoos en in wiens Huis
Hij gast was; de tollenaar, de parasiet, die zich bekeerde. Die het
vergaren van de schatten dezer aarde zal verlaten en zich aan ver-
garing van de Logia Iesou, alsde ware schatten en de ware schoon-

heid wijdt.
Daarom ishij de Paasgedachte der Genade, Paasgedachte van den

Leerling dien door Jezus wordt bemind.
TIJ! THOM AS,Didymus, hij die niet weet, waarheen de M eester gaat

en dus den W eg niet kent; hij,die zijn makkers niet gelooft en zeker-
heid verlangt, totdat hij door de feiten wordt beschaamd en zelfde
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DE TW AALVE

Jacobus,zoon van Chalphai

en Thaddeus;

19 Sim on den IJveraar

enJudas Iskarioth, dieHem ook overgeleverd heeft.
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DE TW AALFOERGESTALTEN

wonden van den welgekruisigden,maarOpgestanen M eester voelt.
Hoe zou ditOngeloof metPaasgedachte zijn van Simon Petrus,die
onwankelbaar Geloof moet hebben zonder zekerkeid van empirie?

V JA'AQOBBARCHALPHAI,de Verdringer alshetkind, de vrucht of
hetgevolg van Opvolging, isdegeen die Simon Petrus aanzetom
hetonbegrijpelijke, hetverraden van den M eester,doorJohannes te
doen vragen. Hij isdan ook de Paasgedachte van het zekerheids-
verlangen, Thomas, en de daad moet hem bevrijding brengen van
despanning diehijmetverdraagt. Daarin vindthijzijnW ending of
Reversie.

TTl. THADDAIOS,isde buitenstaander die geheel Paasgedachte isvan
Insider te worden en daarom nergens op den voorgrond treedt,
maar eigenlijk de afsluiting vormt van diep ingeworteld stofbe-
zweren.HijisLebbaios alshetHart, datzich hetcentrum waant en
zelfbeschikt, totdat hetalsdetabemakel van den M eesterwordt: de
God eerbiedigende, diezichmetmeerwilverheffen door bezwering
van de stof,maar die den W il desVaders doet.

t S]IM EONHA-QANNAH,Simon deZeloot, deLuisterende IJveraar, 19

diehetGehoorde doorgeeft in hetgeloofdatza hetW erk hetbeste
wordt gediend.Hijisook immers deReversie van dien Hongerende
naar Openbaring?
M aarhijisPaasgedachte van dien stillen Akker,diehetZaad ont-

vangt, die het wil laten kiemen, groeien en veelvrucht wil laten
dragen, die gemaaid zalworden door een ander dan degene die het
had gezaaid.
AlsHongerende naar Getuigen, zalhijmoeten waken voor het

onvolmaakt, onrijp, onzuiver, 'vals'getuigen.
1') JEHUDAHIS]KAR]E,deM ens,deNeophiet, dieeigenlijk nog Leeuw

is,dier derdieren,bete humaine, maar die zich heeftgewaagd aan
deverwerkelijking van 'den Zoon desM ensen'. Die zich begeeftin
de gestaltegeving in de stofdoch alsReversie vanJacobus Zebedei,
zich niet aan den M eester overgeeft, maarjuist den M eester over-
levert aan zichzelfen zijnsgelijken!
Judah, volgeling en myste, Paasgedachte van den Bange, alsbe-

zeten door een onbegrijpelijken M oed, den M eester aan in aardsen
zin bevredigenden V orm te willen binden.Hem z6 teverraden aan
de dienaren der Stof,en daaraan zelftegronde gaan.
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LASTERING TEGEN DEN HEILIGEN GEEST

ill

o Hijging een huisin;en wederom verzamelde zich de schare zo,dat
zijzelfsgeen brood konden eten.

21 Toen zijn nabestaanden dithoorden, gingen zijuit om Hem te
halen en vastte houden; want zijzeiden: 'Hijisnietbijzijn zinnen.'

22 De Schriftgeleerden, die van Jerusalem gekomen waren, zeiden:
'Hij.isbezeten door Beelzebul,en door den overste derduivelsdrijft
Hijde duivels uit.'

23 Hijriep hen totzich en zeide tothen in gelijkenissen: 'Hoe kan de
satan den satan uitdrijven?

24 Indien een koninkrijk tegen zichzelfverdeeld is,kan datkonink-
rijk zich nietstaande houden.

25 En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is,kan dat huis niet
bestaan.

26 En indien de satan tegen zichzelf opstaat, ishijverdeeld en kan
nietbestaan,maarvindt zijn einde.

27 M aar niemand kan het huis van den sterke binnengaan en zijn
huisraad roven, alshijnieteerstden sterke bindt; dan paszalhijzijn
huisplunderen.

28/29 V oorwaar, Ikzegu,datailezonden den mensenkinderen vergeven
zullen worden en de lasteringen welke zijlasterend geuit mogen
hebben. M aarwie tegen den Heiligen Geestgelasterd heeft,krijgtin
dereeuwigheid geen vergeving, maarisschuldig aan eeuwige zonde.

30 Zij hadden namelijk gezegd: 'Hij is bezeten door een onreinen
drang.'

31 Zijn moeder en zijn broeders kwamen en buiten staande,zonden zij
iemand totHem om Hem te roepen.
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LASTERING TEGEN DEN HEILIGEN GEEST

III

W anneer de M eester in een actuelen Vorm treedt, verzamelt zich 20

weerzoveelkwaad,dathetnietmogelijk blijkthet'Eerstnodige' der
aardse methodiek te doen.
Juistditverleidt hen die zich alsZijn aardse nabestaanden weten, 21

tothetoordeel, datHijhet 'Ene Nodige' nietziet,datHijde speel-
balisgeworden van illusie.En daarom wenden zijzichtothun rnede-
aardbezetenen om Hem te dwingen binnen de restricties waar zij
zelfin kwijnen, naar den geest.
Altijd ontmoet de verontruste kleinheid, die wil 'tegenhouden', 2~

de reactie van hetin zichzelf verstrikt 'verstand', geleerdheid, die
beschuldigt van onreinheid, wathetalszijn meerdere ervaart.
Terwijl de aan hetuiterlijk gebonden kleinheid Hem wil binden,

wil het inzichzelf verstrikte denken zegevieren door Hem te ver-
werpen alsonwaardig en onrein.
M aar Hijverwijst hen naar Zijn W erken en de valsheid van hun 23/26

redeneren.Indien Hijwas,zoalszijHem determineren, danbewerkte
Hijzijn eigen ondergang.

M aar hun onreinheid wordt door Hem aileen verdreven, omdat 27

Hijhetwezen deronreinheid overwon.

Zo plaatstHijhen voor deverschrikkelijke consequentie van hun 28/30

houding: de verwerping van het weigeziene maar tach niet aan-
vaarde Licht.W ant de Verwerping van de wel geziene, maar uit
voorkeur voor de zelfhandhaving in onwaarheid en onreinheid
tach verworpen REDDING,bindt een mens tot in oneindigheid van
Tijd.

M aaralsdezich op stoffelijkegronden NAaanHem beschouwenden,
Hem naderen en Hem tot zich willen trekken, doch Hem wegens
deopeenhoping van kwaad toch nietbereiken kunnen, hun bode tot
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LASTERING TEGEN DEN HEIUGEN GEEST

32 Een scharezatrondom Hem en zijzeiden Hem: 'Zie,uw rnoeder
en uw broeders buiten roepen u.'

33 Hijantwoordde hun, zeggende: 'W ie zijn mijn moeder en mijn
broeders?'

34 En rondziende over hen, die in een kring random Hem zaten,
zeideHij: 'Zie,mijn moeder en mijn broeders.

35 Al wie den W il van God doet, is mijn broeder, en zuster, en
moeder.'
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Hem zenden, zalde M eester de verwantschap naar de stofvervan-
gend door de verwantschap naar den geest,getuigen:

Na isM Il,alwie den W il desVaders doet! 35
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HET W OORD ALS ZAAD

IV

1 W ederom begon Hij te leren bijde Zee en een zeer grote schare
verzamelde zich bijHem, zodatHijin een boot gaande,neerzat op
dezee,terwijl de gehele menigte aan land wasbijdezee.

2 Toen leerde Hijhun vele dingen in gelijkenissen en sprak tothen
in zijn Lering:

3 'Luistert. Ziet, de Zaaier ging uitom te zaaien;

4 en bijhet zaaien gebeurde het, dateen deellangs den weg viel.
Toen kwamen de vogels en aten hetop.

5 Een ander deelviel op rotsachtigen grond, waar het niet veel
aarde had.
Terstond schoothetop,omdat hetgeen diepen grond had.

6 M aar toen de zon hoger rees,verschroeide heten verdorde, om-
dathetgeen wortel had.

7 Een ander deelvieltussen dorens; de dorens schoten op en ver-
stikten het,zodathetgeen vrucht droeg.

8 Het overige viel in de goede aarde, kwam op groeide en gaf
vrucht; en hetdroeg dertig-, zestig- en honderdvoud.'

9 Toen zeide Hij: 'W ie oren heeft, die hore!'
10 Terwijl Hij aileen wasvroegen zijdie met de Twaalve bijHem

waren, naarde gelijkenissen.

U/12 Toen zeide Hijtothen:
'uishetM ysterie van hetKoninkrijk van God gegeven,maartot

hen die buiten staan komt ailesin gelijkenissen, opdat zij 'ziende
zien, maar niet ontwaren, luisterende horen, doch niet verstaan,
opdat zijzich nietbekeren en hun vergeven worde.'
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IV

Opnieuw begint de M eester met zijn Initiatie aan de grenzen van
hetongeopenbaarde. Zeerveelonreinheid paktzich dan bijHem te-
zamen, zodatHijonbereikbaar voor hetzich verzamelende kwaad
dataan de grenzen van hetongeopenbaarde in de stofvertoeft, zich
door de mogelijkheid Hem door zijn.leerlingen verschaft, op de
M ysterien laatdragen.
In deze situatie leertHijhun veelwaarheid in versluiering en in 2

zijn lering zegtHij:
'Luistert!
Zie, hij die door God daartoe bestemd is,spreekt het leven-

wekkend en Verlossend W OORD.

W aar ditwordt opgevangen door hetHoofd in plaats van door 4

het Hart, wordt hetverslonden door parasiterende gedachten van
hetop zijn zelfbestendiging belustverstand.
W aar het wordt opgevangen door verharde harten, vindt het 5/6

levendige responsieaandeoppervlakte, maarkin nietdoordringen in
destructuur derzielenhetvergaat,wanneer hetop zijndieptewordt
getoetst door confrontatie met de kracht der aardse methodiek.

3

En waar hetreine W oord welin hethart gedragen wordt, maar 7

daarin tegelijk onreine krachten enverlangens worden toegelaten en
gevoed, daar overwoekeren die krachten en verlangens deGestalte
van hetNieuwe Leven en hetkomt mettotzijnvollen,gaven vorm.
M aarwaarhetW oord wordt opgevangen in een warm en zuiver 8

hart, ontwikkelt zich hetLeven totzijn geestelijke waarde, totzijn
geestelijke volheid, totGestalte van hetKoninkrijk van God!
W ie oren heeftdie hetW oord horen, moge ditverstaan! 9

AlsHijmetisomgeven door gebondenen, dan vragen zijdie met 10

Zijn volgelingen bijHem zijn,naar de bedoeling van de lering in
versluiering.
Dan leertHijhun, dathetM ysterie van hetKoninkrijk van God [1/12

alleen aan M ysten wordt onthuld, maar dattotbuitenstaanders alles
in versluiering moet komen, opdat zij
'kijkend zien,maarmetontwaren
luisterende horen, zonder te verstaan;
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13 Dan zeide Hij hun: 'Gij weet deze gelijkenis niet; Hoe zult gij
dan ailegelijkenissen verstaan?
De Zaaier zaaithetW oord.
Degenen die clangsden weg'zijn,waarhetW oord gezaaid wordt,

zijn zijbijwie zodra zijhethoren de Satan komt en hetin hen ge-
zaaide W oord wegneemt.
Desgelijks zijn 'de op rotsaehtigen grond bezaaiden'zijdie,wan-

neer zijhetW oord horen, hetterstond metvreugde aannemen.

15

16

17 Doeh zijhebben geen wortel in zieh,maar zijn mensen van het
ogenblik; wanneer later verdrukking ofvervolging komt om der
wille van hetW oord, dan komen zijterstond ten val.

18/19 De 'tussen dorens bezaaiden'zijn degenen, diehetW oord horen,
maarde zorgen van dewereld, deillusie van den rijkdom en de be-
geerten naar het overige komen er bijen verstikken hetW oord;
dan wordt hetonvruehtbaar.

20 En die 'in den goeden grond bezaaid'zijn,zijn degenen die het
W oord horen en aannemen en vruehtdragen, dertig- zestig- of
honderdvoud. '

21 Voorts zeide Hijtothen: 'De lamp komt toeh nietom onder de
korenmaat ofonder hetbed gezette worden?

22 W ant erisniets verborgen, dan om geopenbaard te worden, en
erwerd niets weggeborgen dan om te worden onthuld.
Indien iemand oren heeftom te horen, die hore!'
Toen zeide Hij tot hen: 'Ziet toe, wat gijhoort! M et de maat

waarmee gijmeet,zalu toegemeten worden entoegegeven worden.
W ant wie heeft,dien zalgegeven worden; maar wie nietheeft,

hem zalontnomen worden wathijdan nog heeft.'

23

24
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opdat zijzich nietwenden uitberekening
en totvergeving komen zonder Overgave.'
W ie deversluiering van W oord alsZaad van Leven nietdoorziet, 13

zalook de overige lering in versluiering nietverstaan.
De Godgezonden Bode spreekthetW oord. 14

15

16

17

20

Voorts zegtHijhun: 21

'HetLichtderW ereld istoch nietbestemd om door een apparaat
van winstbejag ofcomfort te worden overschaduwd, maar om te
worden opgedragen waar hetaIleduisternis verlicht?
W ant erisniets verborgen dan om geopenbaard te worden of 22

gesluierd dan om te worden onthuld.
W ie oren heeftdiehoren, moge luisteren! 23

En Hijgaatvoort: 'W eest waakzaam bijhetgeen gijhoort. Zoals 24

gijluistert,zo wordt gijverhoord.
Een zieldie aan zichzelfontstijgt, die groeit. 25

M aar wie niet aan zichzelf ontstijgen wil,verschrompelt in zijn
zelfgestelde grenzen.'
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IV

Toen zeide HI]: 'Het Koninkrijk van God is dus alsof een mens
zaad uitstrooit op deaarde;en slaapten opstaat,nachten dag,terwijl
hetzaad ontkiemt en opgroeit, hijweetzelfniethoe.

33

De aarde doetvanzelf tevoorschijn komen, eersteen halm en dan
een aaren dan hetvolle koren in de aar.
W anneer de vrucht hettoestaat, zendt hijerterstond den sikkel

in,omdat hetuurvan oogsten isgekomen.'
Dan zeide Hij: 'W aarmee zullen wij het Koninkrijk Gods ver-

gelijken? of in welke gelijkenis zullen wijhetonderbrengen?
Alseen mosterdzaadje, datalshetin de aarde wordt gezaaid,het

kleinste isvan aile aardse zaden; maar datwanneer heteenmaal is
gezaaid,opschieten groter wordt dan alletuingewassen en zich wijd
vertakt, zodatdevogels deshemels in zijn schaduw kunnen wonen.'
Inveelvan dergelijke beelden sprak HijhetW oord tothen,naar-

mate zijhetkonden horen;
en zonder gelijkenissen sprak Hijtot hen niet. M aar afzonderlijk

aan zijn eigen discipelen verklaarde Hijalles.

29

3°

34
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IV

De M eester zegt: 'W anneer hetLevendragend W oord ontvangen 26/27

isalsinzetvan de zielewending, zalhetKoninkrijk totzijn gestalte
inu komen, zonder uw beschikken ofbemoeien, zonder datgijook
zultweten: Hoe.
De zielontwikkelt zelfden zuiveren, vollen vorm, 28

waarna hetofferwordt geboden alshetogenblik ditvraagt. 29

Het Koninkrijk van God isin zijn aanvang ogenschijnIijk onbe- 30hr

duidend alshetminste datindezestoffelijkewereld wordt begonnen.
M aar alshetgroeit en totzijn volheid komt, wordt hethetaller- 32

grootste watin een mens totaanzijn komen kan,en zo verheven dat
zelfsHemelboden erin kunnen wonen.

In veelaldus gesluierde gestalten komt hetW oord tot iedereen 33

dieIuistert,naaigelang hijkan bevatten.
Zonder dieversluieringen spreektdeM eesterniet.M aardoor Zijn 34

heilige Aanwezigheid in wie Hem voIgt, wordt dezen allengs alles
openbaar.
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IV

35 Toen hetop dien dag laatgeworden was,zeide Hijtothen: 'Laten
wijoversteken naar de overzijde.

36 Zijlieten de schare achter en namen Hem mede daar Hijin het
schip was;en erwaren andere boten bijHem.

37 Er stak een zware storm op en de golven sloegen in het schip,
zodathetreedsvolliep.

38 M aarHijlag teslapen op een kussen in hetachterschip.Zijmaak-
ten Hem wakker en zeiden tot Hem: 'M eester, trekt gijeru niets
van aan,datwijvergaan?'

39 W akker geworden, bestrafte Hij den wind, en zeide tot de zee:
'Zwijg, wees still'
Toen ging dewind liggen en erontstond een grote stilte.

40 Dan zeideHijtothen: 'W aarorn zijtge z6 bang? Hoe komt het,
datge geen geloofhebt?'

41 Door grote angstbevangen vroegen zijelkaar: 'W ie istoch Deze,
datzelfsdewind en dezeeHem gehoorzaam zijn?'
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IV

W anneer Hij zo het zaaien en het groeien heeft geopenbaard, be- 35

geeftHijzich metZijn discipelen in deM ysterien.
Alhetverzamelde onreine blijftdan achter,alsHijmetZijn volge- 36

lingen in de hun geboden mogelijkheid treedt.
De Geestwordt dan zeerkrachtig vaardig, en beweegt de ziele- 37

wateren ZQ hevig, dathetvoor de stofvertrouwden schijntalsofde
Godgeboden mogelijkheid toch nietbestand istegen de ontzettende
beroering.
Alleen de M eester blijftin Zijn volkornen rust. 38

Dan worden zijopstandig door hun onvolkomen oordeel, door
hun halfheid die de spanning wekt, maar niet verdraagt. En hun
misplaatste angstmiskent Zijn Rust alsonverschilligheid.
M aar alsHijhun benauwdheid ziet,brengt Hij de stilte in den 39

geesten in de ziel,die HijaHeengebiedt.

W aarom zijn zijbevreesd? 4°

W aarom isin hen geen geloof?
En andermaal bevangt den leerlingen, die faalden hetontzag, het 14

m engselvan hun eerbied en hun vrees.
W ie isde M eester,datHijgeesten zielgebiedt en datdie beiden

zich volkomen richten naar Zijn W il?



VAN DE BEZETENHEID DER GERGESENEN

v

Zijkwamen aan deoverkant derzeein hetland derGergesenen.

2 Zodra Hijuithetschip ging kwam Hem uitde graven een mens
tegemoet, die door een onreine drang beheerst werd;

3/4 die in de grafsteden huisde en wien niemand zelfsmeer met een
keten kon binden, want hijwasdikwijls metvoetboeien en ketenen
gebonden geweest,maar de ketenen waren door hem stuk getrok-
ken en de boeien vemield en niemand wasbijmachte hem te tem-
men.

s Dag en nacht washijvoortdurend in de graven en in de bergen,
schreeuwende en zichzelfslaande met stenen. .

6 Toen hijJezusin de verte zag,liep hijtoe,wierp zich voor Hem
neder, en schreeuwde luid:

7 'W at isertussen rnijen u,Jezus,Zoon desAllerhoogsten? BijGod
bezweer ik u,datgijrnijnietpijnigt!'

8 W ant Hijzeide tegen hem: 'Onreine drang, verdwijn uitdezen,
mens.

9 Toen vroeg Hijhem: 'Hoe isuw naam?' Hijzeide Hem: 'M ijn
naam islegioen,wantwijzijn talrijk.'

10 En dringend smeekte hijHem, hen nietuithetland te zenden.
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v

De openbaring van hetongeloof dervolgelingen aanhenzelf,terwijl I

zijjuist getuigen zijn van Zijn gerustheid en Zijn macht, leidt tot
ontmoeting metdekrankheid, dieaan deoostelijke zijdevan dezee,
datis:die bijden ingang derM ysterien, alsonbedwingbaar en als
ongeneselijk heerst,namelijk: heteigenmachtig richten.
Zodra de M eester (metZijn volgelingen) daar verschijnt, komt 2/4

totHem, wie in dode vormen leeft,wiens eigenzinnigheid alswils-
bezetenheid niet iste binden ofte boeien door die zelfhun heilbe-
trachten in heteigenmachtig richten,

De wilsbezetene, diedag ennacht zichzelfverwondt; diezichver- 5

nedert en verheft in de versteende, starre vormen van voorbije tij-
den,waarin hem hetaffectvan dwang voortdurend martelt.
De mens, die zich geheel heeft prijsgegeven aan de zonde: de

M ysterien te willen herleiden tot een bron van zelfgereide M acht.
Alsdezemensden M eesterin deverte ziet,dan weethijHem den 6

Drager en den Dienaar van den W i!, dien niemand kan weerstaan.
Zo kent de ziekelijke dynamiek der zelfbeschikking dadelijk de
macht van reinen Dienst alsde voltrekker van hetmeestgevreesde
inhemzel£
De uitgeschreeuwde vraag: 'W at isertussen u en mij?'en debe- 7

zwering: 'M ijzultgenietpijnigen!' zijn nietsdan de erkenning van
hetgeen hijjuist beseftte zuIlen ondergaan,
De M eester vraagt dien mens zich te bezinnen op hetwezen van 8/9

zijn kranke ziele-dynamiek:
'Hoe isuw naam?'

M aar hij,die van de wilsbezetenheid, waarin hijopgegroeid is,het
wezen niet doorziet, kenten beleeftaIleen deveelheid van gestalten
van datene: 'M ijn naam islegioen,wantwijzijn talrijk.'
Aan aldievelen zijn wijteverknocht om zevolkomen buiten ons IO

bereik te willen zien verdwijnen, W ij willen zealseen bezit,waar-
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II Nu werd daarbijden Berg een grate kudde zwijnen gehoed.

12 En zijsmeekten Hem: 'Zend ons in de zwijnen, datwij daarin,
varen.

13 Ditstond Hijhun toe.
En deonreine ziele-dynamieken gingen uiten voeren in de zwij-

nen.En dekudde, ongeveer twee duizend, stormde van de steilte af
in de zee en verstikte in de zee.

14 De Hoeders vluchtten en berichtten hetin de stad en op hetland.
En de mensen gingen uitom te zien watergebeurd was.

15 Toen kwamen zijtotJezus en zijzagen den bezetene zitten, ge-
kleed en bijzijn verstand, hem die door hetlegioen bezeten wasge-
weest.
Toen werden zijbevreesd.

r6 Die hetgezien hadden vertelden hun hoe hetgegaan wasmetden
bezetene,en metde zwijnen.

17 Toen begonnen zijerbijHem op aan te dringen, datHijhun ge-
bied verlaten zou.

18 Terwiji Hijin hetschip ging,smeekte hijdiebezeten wasgeweest
Hem, bijHem te mogen blijven.

19 M aar Hijstond hethem niet toe,doch zeide: 'Ga heen naar uw
huis,naarde uwen en boodschapt hun watde Almachtige u gedaan
heeft,en hoe Hijzich over u ontfermd heeft.

20 Toen ging hijheen en begon in deDekapolis teverkondigen, wat
jezus hem gedaan had,en allen verbaasden zich.
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van wij desgewenst toch profiteren. Zo onderhouden wij,juist bij II

den Berg derInitiatie,een kudde van onreine dierlijkheid.
W ij zijn de Paasgedachte van die 'kudde' zwijnen en de kudde

zwijnen isvolPaasgedachte van Opstandigheid, die de M ysterien in
hen oproepen.
W anneer hetlegioen den M eestervraagtom in diekudde zwijnen 12

tem ogen varen,staatHijhettoe,omdat deHeilige W eerstand zijn
obstakeljuist en alleen in dezekudde vinden moet.
Zo vinden de Bezetene en tegelijk de kudde zwijnen in hun 13

razernijnaarzelfvernietiging,juist nietde zelfvernietiging, maar het
Reversiepunt. Door het 'verstikken in de zee',door ondergang in
de M ysterien, wordt deze kudde omgewend naar de ontheffmg van
de zwijnen-constellatie.
De 'Hoeders' van de 'kudde' vluchten naar de Gergesenen, en 14

deze zullen nu den wilsbezetene genezen en gekleed in hethet ge-
waad van Dienst,zien zitten 'aan devoeten van den M eester'.
Den eigenmachtig-richtenden ishetbezitder 'kudde' altijd liever IS/I6

dan hetheildierkudde.

Daarom verzoeken zijden M eester uithun midden heen te gaan, I7/I8

terwijljuist de genezene Hem srneektbijHem te mogen blijven!

M aar daarom ook, kan de genezene Hem beter dienen door tot 19

'de zijnen'weer te keren, en voor hen te getuigen wat God in Zijn
ontferming hem gedaan heeft.
Terwijl altijd opnieuw de grote meerderheid der mensen, en 20

vooral hun 'hoeders', en de machtigen die hen 'bezitten', wel den
M eester in hun land ervaren, en aan den enkeling die door de ex-
cessieve mate van hun allerKwaalden M eester 'ziet',ook de Gene-
ZL"1.gzien,toch zelfmaar liever nietgenezen willen worden, en den
M eester dringend vragen heen tegaan, zaldeze door Hemzelf genezen
enkeling, de leugen en de macht der georganiseerde wilsbezeten-
heid ten spijt,den W il desM eesters dienen, enjuist aan de Kudde
en hun Exploiteerders verkondigen, wat God hem heeftgedaan.
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21 ToenJezus methetschip overgestoken wasnaar de overzijde, ver-
zamelde zich weder een grote schare bijHem, terwijl Hijbijde zee
vertoefde.

22/23 Een van deoversten dersynagoge,JaIrgenaamd, kwam, vielaan
Zijn voeten, toen hijHem ontwaarde en smeekte Hem dringend:
'M ijn dochtertje ligtop haaruiterste; kom toch en leg haarde han-
den op,dan zalzijbehouden worden en in leven blijven.'

24 Toen ging Hijmet hem mede, en een grote schare volgde Hem
en zijdrongen tegen Hem op.

25 Een vrouw, dietwaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had,

26 en veeldoorstaan had van veeldokters en alhethare daaraan ten
koste had gelegd,doch geen baathad gevonden,maarveeleerachter-
uitgegaan was,

27 had gehoord, wat overJezus werd gezegd; zijkwam tussen de
schare en raakte van achteren Zijn kleed aan.

28 W ant zijzeide: 'Als ik maar zijn klederen kan aanraken, zalik
behouden worden.'
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v

Van de verwerping door bezetenen van eigenmachtig richten keert 21

de M eester weder totdegenen dieterandere zijde buiten deM yste-
rien vertoeven, maar toch aan de grenzen daarvan zijn genaderd.
Veelkwaad verzamelt zichom Hem,terwijlHijin ditgrensgebied

verwijlt.
Dan komt wat officieelde zieleconcentratie leidten daarbepaalt 22

wie spreekt.Den M eesterziende valthijaan diensvoeten en bekent:
het'Kind'dathijverwekt heeft,groeiten bloeitmet,maarhetisals
zwevend tussen dood en leven.
Hijsmeektden M eester,datdienskracht hetmoge aangrijpen en 23

gelooft dathetdaardoor zalbehouden worden.
W anneer, watin den onverlosten mens deleiding heeftin de be-

zinning op hetheil,den M eestervindt,dan ishijook metvervan de
M ysterien ;dan zalhijaan diensvoeten vailen en belijden, datwat
door hem verwekt werd,in doodsgevaar verkeert, tenzijdeM eester
zich ontfermt en door Zijn kracht behoudt.
M aar waardatgene Christus vindt,verdringt zich veelonreinheid 24

om Hem te bereiken, en beletheteen hetander ditte doen. Toch
komt deM eester totwie Hem zo roept.
TerwijlHijnadert,nadertHem deziel,diezich alsM oeder van het 25

zieke Kind, de eigenlijke oorzaak van de krankheid weet.
Dat is de onbekende Vrouw, die evenzoveeljaren alshet Kind

leeft,innerlijk aan haaronreinheid isverbloed.
Die alleswat de wereld biedtaan raad en hulp beproefd heeften 26

daaraan geofferd heeft wat zijbezat, en die daarbij nooit baat ge-
vonden heeft,maar welveelschade en veelleed.
W anneer die 'M eeder' eindelijk besefi,dataile welstand isver- 27

spild en leed vermeerderd en dewerkelijke beterschap steedsverder
weg ging door hetpogen tot cureren van de consequenties-in-de-
stof,dan weetzij,dateenogenblik nabij-den-M eester-zijn, eenogen-
blik het 'kleed' aanraken waarin Hijvoor onsverschijnt, in onstot
stand brengt: de Genezing die wijanders nooit bereiken.
De reine waarheid van ditinnerlijk bekennen dringt dwars door 28

deonreinheid diehaarvan den M eesterscheidt.Zijzoektgeenwoord
en zijbedoelt Hem nietstevragen. Zijwilaileen 'contact'.
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29 Terstond droogde de bron van haar bloed op en zijvoelde aan
haarlichaam,datzijvan haarkwaalgenezen was.

30 Jezus, die terstond in zichzelf de kracht waarnam die van Hem
uitgegaan was,keerde zich in de schare om en zeide: 'W ie heeft
M ijn klederen aangeraakt?'

3I Zijn volgelingen zeiden echter: 'Gijziet,datde schare tegen u op
dringt en gijzegt:W ie heeftM ijaangeraakt?'

32/33 Toen keek Hijrond om tezienwie hetgedaan had.De vrouw nu,
bevreesd en bevende, wetende watmethaargeschied was,kwam en
wierp zich voor Hem neder en zeideHem devolle waarheid.

34 Toenzeide Hijtegen haar:'Dochter,uw geloof heeftubehouden;
gaheen ten vrede en weesgenezen van uw kwaal.'

35 Terwijl Hijnog sprak,kwam men uithethuis van den overste
zeggen: 'Uw dochter isgestorven; waarom valtgijden M eesternog
lastig?'

36 Doch Jezusden zin dezerwoorden verstaande, zeidetotden over- .
stedersynagoge: 'V reesmet,geloofaileen.'
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Ons zielekind, toekomstige gestalte onzer ziel, is bijna dood,
omdat hetdoor onwijze zelfbeschikking isverwekt enin onreinheid
isgebaard.
.W anneer de Vader totden M eester gaaten om genezing smeekt,
zalook deM oeder totden M eester willen gaan om tegenezen. M aar
nog wilzijaIleen de beterschap en niethaar schuld en ongelijk be-
lijden;metsmeken om vergeving en genezing,maar alleen tersluiks
Zijn Kleed aanraken en daaraan genezen.
M aar wie ditdoen en zich genezen voelen, horen 66k de vraag: 29132

'W ie heeftM ijn kleren aangeraakt?' en voelen 66k de blik die op
hen rust.

En dan paswerpen zijzich aan Zijn voeten en bekennen Hem de 33

volle waarheid.

En dan pashoren zijZijn stem: 'Kind,je geloof heeftje gered. 34

Ga ten vrede en wees genezen van je kwaal.'
Terwijl Hijspreekt,terwijldeoorzaak wordt en IS genezen,komt 35

deweerspreking door de consequenties in de stof
Daardoor aIleenbereikteenzielheteigenlijkedieptepunt waarin zij

zich 'bekeert', doordat zij-juistverheven indeallerhoogste Troost-
moet nederdalen in de wanhoop van de contradictie in de stof:

'Uw Kind isdood.
W aarom valtgeden M eesternog lastig?'

De M eester luistertnaar die 'boodschap' met.
M aar wij, die diep bezorgd van uur tot uur Zijn Komst ver- 36

wachtend, iederoponthoud alswreedheid en alsnoodlot ondergaan,
omdat wijnietbeseffendatHijin deoorzaak werkt en daargeneest,
watzich te rechter tijd alsde genezing onzer ziekte openbaren zal,
wijnemen deze boodschap uitde stofalswaarheid, alsbevestiging
van allevrees en alle twijfel,die wijdiepverzonken droegen onder
onsgeloof, dattotden M eester kwam.
Ditisonsdieptepunt, alsangsten ongeloof in onsbevestigd zijn.

Dan zijn wijweerloos voor den schijn.
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37 Hij stond niemand toe met Hem mede te gaan dan Petrus en
Jacobus, enJohannes den broeder vanJacobus.

38 Toen zijin hethuis van den overste dersynagoge kwamen, zag
Hijde beroering en mensen die zeerweenden en weeklaagden. .

39 Binnengetreden zijnde, zeide Hij tot hen: 'W aarom maakt gij
misbaar en waarom weent gij? Hetkind isnietgestorven, maarhet
slaapt.'

40 Toen lachten zijHem uit.Doch Hij dreefhen hethuis uit,nam
den vader en de moeder van hetkind, en die bijHem waren mede
en trad de kamer binnen, waar hetkind lag.

41 Hij vatte de handen van het kind en zeide tegen haar: 'Talitha
koemi,' hetgeen betekent: M eisje,Ik.zegje, Staop!

42 En hetmeisje stond dadelijk op en hetliep; want hetwas twaalf
Jaar.
Toen waren zijmeteen hevig ontsteld, en buiten zichzelven.

43 Hij gebood hun nadrukkelijk, dat niemand het te weten zou
komen en zeide,datmen haar te eten zou geven.
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M aar danjuist zegtHij: 'Vreesniet,maar geloof aileen.'
Vanaf dit ogenblik, waarop de M oeder als de 'oorzaak' is be- 37

houden en hetKind alshet 'gevolg' verloren schijnt,richt zich de
M eester naarhet 'Huis', waar ditKind ligt.
DatisdeVorm deractuelefeiten.Daarin gaat'niemand' metHem

mede dan aileen hetHoren, hetVervangende en de Genade.
W anneer Hijbinnentreedt, isdaargeweeklaag en misbaar. 38

De M eester plaatst alwat daarbinnen isvoor Zijn 'W aarom' en 39

voor delijnrechte weerspreking van den schijn!

W at dieweerspreking nieteerbiedigt, drijftHijuit. 40

Dan gaatHijmet de Drie en met de 'ouders' in den specifieken
Vorm waarin hetKind gebed ligt.
Daar vatZijn bovenmenselijke Kracht de kleine kracht aan,die 41

hetKind regeerde...en bega£ Zijn Krachtverwekt in haarde wer-
veling, waardoor de geestdie opspiraalt haar boven haar vicieuse
cirkeling verheft. Zijn Hand betekent steedsBegin en Einde.
Hijroepthaaren de doodsvoltrekking scheidtzich van haara£
HetKind staatop en gaat; omdat hetimmers totde maatvan de 42

gestaItekwam!
En aIlen die gewend zijn zich telaten leiden door den schijn,zijn

door de openbaring van Zijn kracht ontzet.
Zij zijn ook zeker niet geschikt om van den bovenstoffelijken 43

gang derdingen te getuigen. W ant de beleving van hetwonder zou
door hun verkondiging toch maar ontaarden in onvruchtbaar
'weten'.
Zijmogen en zijmoeten echtertrachten om hetuitde doden op-

gewekte Kind tevoeden methetpasontwikkelde

GELOOF.
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VERW ORPEN TE NAZARETH

VI

I Hijvertrok van daar en kwam in zijn vaderstad en zijn leerlingen
volgden Hem.

2 Toen hetSabbath wasgeworden, begon Hijte leren in de syna-
goge en demeesten dieHem hoorden, stonden verslagen en zeiden:
'W aar heeftdeze man zulke dingen vandaan?' en 'W at isdatvoor
een wijsheid,diehem gegeven is?'en 'W at een krachten geschieden
door zijn handen!'

3 'Is ditmet de bouwer, de zoon van M aria, en de broeder van
Jacobus,Joses,Judah en Simon? En zijn zijn zustersmethierbijons?'
En zijergerden zich am Hem.

4 Toen sprak Jezus tot hen: 'Een profeet wordt overal geeerd be-
halve inzijn vaderstad, bijzijn verwanten en inzijn huis.'

5 En Hij kon daar geen enkele wonderkracht verrichten; aIleen
legde Hijenkelen zieken de handen op en genashen.

6 Toen verwonderde Hij zich over hun ongeloof
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VER W ORPEN IN DEN VORM VAN HET

ZOON-VADERSCHAP

VI

Uit deze sfeerheengaande keert de M eester weder tot de vormen I

van Zijn Zoonschap. En zijn discipelen volgen Hem daarin.
Daar vangt Hijaan teleren in de zieleconcentratie van den God- 2

gewijden Dag. Veelwat zich door de vormvertrouwdheid geest-
nabij gewaand had staatverbijsterd, want Zijn W ijsheid en Zijn
Kunnen zijn nietteverklaren uitde stoffelijkeidentificering.

Ergemis ontstaat doordat de zielzich op onjuistheid van haar 3

vooroordeel betrapt en ditvooroordeel toch nietprijswilgeven om
de consequenties.
Hij, die God's W oord verkondigt issteeds ongeeerd, waar Hij 4

alleen aanvaard wordt alshetgeen vertrouwd en eigen is aan zijn
grofstoffelijk verschijnen.
W aar ooit God's Redding wordt beschouwd alsiets,waarmee 5

m en wel bekend isen vertrouwd, daar wordt geen mens 'gered'.
M aar steeds bewerkt Zijn Hand-oplegging loutering en krachts-
herstel.
En welisditverbazenswaard, datelkekuddemens hetkuddedier 6

verkiest en zich bestendigt door ontkenning van hetgeen hem van
den kudde-geest verlost.
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UITZENDING DER DISCIPELEN

6

7

VI

Toen ging Hijrond door de omliggende dorpen en leerde.
Hijriep deTwaalve totzich en begon hen uittezenden,twee aan

twee, en gafhun macht over de onreine zieledrangen.

8/9 Hijgebood hun,nietsmede te nemen voor onderweg dan aIleen
een staf;geen brood, geen reiszak,geen geld in den gordel; welmet
sandalen aa~ de voeten, doch nietmettwee tunieken aan.

10 Voorts zeideHijtothen: 'W aar gijeenmaaleen huiszijtbinnen-
getreden, blijftaldaartotdat gijvandaar vertrekt.

II En alseenplaats u nietontvangt en zijnietnaar u luisteren, gaat
daarvandaan en schudthetstofafvan uw voeten, hun tot een ge-
tuigenis.'
Toen gingen zijheen en verkondigden dat men de gezindheid

moet veranderen.
Veelziekelijke zieledrijving deden zijverdwijnen en veelkranken

zalfden zijmetolieen genazen hen.

12

13



PAASW ERKING VAN DE OERGESTALTEN

VI

Daar waar de M eester rondorn de vormen van Zijn Zoonschap 6/7

lerend rondgaat, roeptHijdeoergestalten uithun onbepaalde samen-
zijn en vangtHijaanmethen dewereld in tezenden,gecombineerd
tot paren mer Paaswerkende, datisverlossende Kracht.
Zo werkend hebben zijde M acht om bindende gedachte- en ge- 8/9

voels-structuren te verdrijven, mits zijgaan zo alszijzijn,ontdaan
van ailezelfbeschermende reserves,uitgerust methun Geloof alleen
en methetmiddelom op eigen krachten vertekunnen gaan.
W anneer zijeerunaalin een vorm gegaan zijn,die de betekenis 10

der aan de orde zijnde feiten heeft,dan moeten zijdaarin verblijven
tothetogenblik van heengaan isgekomen.
M aar overal waar hun bevrijdend werken niet aanvaard wordt, II

m oeten zij verdwijnen, de ongewenste stofcontacten van zich
schuddend alseen openbaring van hetscheiden en verdwijnen.
Zo gaan zijin de wereld alsReversie-brengers, veelboze ziele- 13/13

strevingen verdrijvend en veelkrankheden genezend door delicha-
men ontvankelijk te maken voor de reinigende kracht desgeestes.
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21/22

DOOD VAN JOHANNES DEN DOPER

VI

14 Ook koning Herodes hoorde ervan,wantZijn naam werd algemeen
bekend; en men zeide,datJohannes deDoper uitde doden wasop-
gewekt, en daarom die krachten in Hem werkten.

15 Anderen zeiden, datHij Elijah was; weer anderen, datHij een
profeetwasalsandere profeten.

16 Toen dan Herodes van Hem hoorde, zeide hij: 'Die ik heb laten
onthoofden, Johannes, dieisopgestaan!'
W ant hij, Herodes, had mannen gezonden en Johannes laten

grijpen en geboeid gevangen laten zetten,terwille van Herodias, de
vrouw van zijn breeder Philippus, daar hij haar tot vrouw ge-
nomen had.
W ant Johannes had tegen Herodes gezegd: 'Het isu nietgeoor-

loofd de vrouw van uw broeder te hebben.'
Herodias wasop hem gebeten en wilde hem doden doch kon dit

niet.
W ant Herodes had ontzag voorJohannes, dien hijwisteen recht-

vaardig en heilig mens tezijn;en hijbeschermde hem.W anneer hij
naar hem geluisterd had, was hijin grote verlegenheid; maar hij
hoorde hem gaarne.
Op een gunstigen dag,toen Herodes tergelegenheid van zijn ver-

jaardag een maaltijd gafvoor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn
krijgsoversten en de aanzienlijken van Galilea, kwam de eigen
dochter van Heriodias binnen en danste.Zijbehaagde Herodes en
zijn gasten.Toen zeide de koning tothetmeisje: 'Vraag mijmaar
watje wilten ik zalhetje geven.'
Hijzwoer haar zelfs:'W at je mijook maar vragen zult,zalikje

geven,alwashetde helftvan mijn koninkrijk.'

17

IS

19

20

23

24 Toen ging zijheen en zeide tegen haar moeder: 'W at zalik
vragen?' en dezezeide: 'Hethoofd vanJohannes den Doper.'
Zij spoedde zich toen dadelijk naar binnen, naar den koning en
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VERLOOCHENING VAN DE GENADE

VI

De list-en lust-gebonden wereld zietden M eester met.Zijkent al- 14

leenZijn N aam,doordatzijoverHem vertellen hoort; enzijbeweert,
dat Hij de Stem is die vermaant, en de Genade die haar tot de
W ending noopt, uitdevernietiging herrezen en daarom metboven-
aardsekracht bezield.
Of wel: Degene, die alseen heraut v66r den Verlosser uitgaat. 15

Of een van devertolkers van God's W iI.W ant ditzijn devermoe-
densvan den list-en lustverslaafden mens.
W ie zelf den Roeper heeft gedood, die zalden M eester altijd 16

voor den wederopgestanen Roeper houden.
Den Roeper nemen wijaltijd gevangen, omdat zijn Roepen ons 17

herinnert aan den broeder-moord, dien wijbegaan terwille van de
zeIf-verzadiging aan lusten macht.

Zolang wijblijven in dehalfheid, horen wijde Stem desRoepers, 18/20

alsGevangene in ons,welgraag.W ant wijerkennen welzijn heilige
intentie, maar wijzwichten voor den drang van Lust,dien wijtot
levenskameraad verkozen.

Daarom zintdeze 'kameraad-in-ons' voortdurend op het doden 21

van den Roeper. En zekerkomt hetUUf, waarop wijtotde zolang
uitgestelde keus gedwongen worden.
Juist op den dag,waarop hetindividuele leven wordt herdacht, 22

verschijntdevruchtvan deonzalige verbinding tussenlustenmacht.

Die vrucht, de schijn van 'w elzijn', behoort dan tot de blinde 23

overgave en de blinde offervaardigheid, die halfheid tot een heel-
heid maakt.
In den verkeerden zin!
W at dan geeistwordt, isaltijd: dehelft,die metbereids gegeven 24/25

was: Dat ishetHoofd desRoepers, die gevangen was,maar nog
,steeds'riep'.
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DOOD VAN JOHANNES DEN DOPER

sprak haar verzoek nit: 'Ik wil, dat gijmij onmiddellijk op een
schotelgeefthethoofd vanJohannes den Doper.'

26/29 Ofschoon de koning zeer bedroefd werd, wilde hijhet om zijn
eden en zijn gasten niet afwijzen. Terstond zond de koning een
scherprechter metdeopdracht zijn hoofd tebrengen. Die ging heen,
onthoofde hem in dekerker, brachtzijn hoofd op een schotelen gaf
hetaan hetmeisje,en hetmeisje gafhet aan haarmoeder. Toen zijn
leerlingen hethoorden, kwamen zijhetlichaam halen en legden het
in een gra£
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VERLOOCHENING VAN DE GENADE

W ij zijn bedroefd, maar zwichten. Datisonze val. 26/27

En het geweId in dienstvan lusten macht verschaft de zelfver- 28

zadiging de slechte satisfactie van hetHoofd, datniet meer wordt
GEHOORD, m aar weIgezien.
W anneer de volgelingen van den Roeper ditvernemen, komen 29

zijden doden vorm begraven.
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VQEDING DER VIJF DUIZEND

VI

30 De Uitgezondenen kwamen weder bijJezussamen en boodschapten
Hem alwatzijgedaan en geleerd hadden.

31 Toen zeideHijtothen: 'Komt gijzelfmetM ijmede naareen een-
zame plaats en rusteen weinig.'
W ant erwaren zoveelmensen diekwamen en gingen,datzijzelfs

geen tijd hadden om te eten.
32 Zo vertrokken zijin hetschip naareen eenzame plek,aIleen.

33 Zijzagen hen samen wegvaren en begrepen het.Tevoetsnelden
zijuitalde steden daarheen en waren ereerder dan zij.

34 Toen Hijvan boord ging,zag Hijeen grote schare en werd met
ontferming over hen bewogen, omdat zijwaren alsschapen, die
geen herder hebben; en Hijbegon hun veeldingen te leren.

35/36 Daar hetreeds laatgeworden was,kwamen zijn volgelingen tot
Hem en zeiden: 'Ditiseen eenzame plek en hetisallaat. Zend hen
heen,opdat zijnaar de gehuchten en dorpen in den omtrek kunnen
gaan am voedselvoor zich te kopen.'

37 M aarHijantwoordde hun: 'Geefigijhun te eten.'Toen vroegen
zij:'Zullen wijdanvoortweehonderd schellingenbrood gaankopen
om hun te eten te geven?'

38 Hijzeide: 'Hoeveel broden hebtgij?Gaateenszien!'Toen zijhet
nagegaan hadden,zeiden zij:'VIJF,en Twee Vissen.'

39 N u droeg Hij hun op, dat allen in groepen moesten gaan aan-
liggen op hetgroene gras.

40 Zijlagen toen aan in groepen van honderd en van vijftig.

41 Dan nam Hijde VijfBroden en de Twee Vissen,zag op naarden
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GEESTELIJK BEW USTZIJN

VI

W anneer de oergestalten die in Paasverbonden paren waren uitge- 30

zonden, tot den M eester wederkeren, bieden zijHem aan wat zij
verrichtten.
Hijroept hen tot zich alszijzo omringd zijn door opeenhoping 31

van kwaad,dathun hetgoede dathen voedtnietmeerbereiken kan.

Dan roept Hijhen toteenzaamheid en rust. 32

En zijverdwijnen metHem in dehun geboden mogelijkheid door
deM ysterien naarhetonbetredene.
Van diehen zo zien heengaan in hetongeopenbaarde, weg uithet 33

om ringend kwaad, gaan velen zelf,uiteigen kracht, waarheen de
M eester zich met die Hem volgen, via de M ysterien begeeft. Zij
komen daar,voordat zijHem aldaarontwaren.
M aar alsHij wederom in het geopenbaarde treedt, zietHij het 34

overgrote kwaad en wordt bewogen met ontferming, omdat het
kwaad isalseen kudde diegeen herder heeft.En Hijbeginthun veel
te leren.
W anneer deleerlingen Hem wijzen op den 'honger'van diekudde 35/36

en Hem raden om hen weg tezenden om dien honger zelftestillen,

dan verwijst Hij deze volgelingen naar de mogelijkheid, dat zij 37

de kudde van hetnodige voorzien. De volgelingen voelen dadelijk
hun eigen onvermogen en verbeelden zich,dan toch eerstzelf te
moeten krijgen,watzijnietvoldoende hebben om tekunnen geven.
De M eester wijst hen echter op hetgeen zijreeds bezitten. Dit 38

m oeten zijeenszelfbepalen! En ziet:zijhebben reeds Vijfvormen
van hetbovenstoffelijke Brood en de Gestalte van het Sterven dat
Herboren-worden is!
De M eesterdoetdekudde door Zijn volgelingen haarhomogeni- 39

teitverliezen door ontspanning en verstilling op den Paasgrond.
Dan splitstde kuddegeest zich in bewustzijn van volkomenheid 40

en gerichtzijn op volkomenheid en ontspant zich daarin.
Nu neemt Hijzelfdeoergestalten van hetbovenstoffelijke Brood 41
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VOEDING DER VIJF DUIZEND

hem el, sprak den zegen uiten brak de broden; en Hijgafzeaan de
volgelingen, datdie zehun zouden voorzetten; en de Twee Vissen
verdeelde Hijonder hen allen.

42 Zijaten allen en werden verzadigd.

43 Toen namen zijaan brokken Twaalf Korven volop,en ook nog
van de Vissen.

44 Zij die van de Broden gegeten hadden, waren vijfduizend man.



GEESTELI]K BEW USTZIJN

en van Herboren worden uitden Dood, wendt zich tot den Vader
in den hemel, 100ftwat HI] gegeven heeft; Hij breekt de oerge-
stalten in fragmenten, dieHijdoorzijnvolgelingen voordoetzetten.
En van hetSterven en Herboren-worden deeltHijzelf aan allen uit,
Zo iser,en ontvangt ookalles,altijdvanhet bovenstoffelijkevoed- 42

selzoveelalsontvangen worden kan.
En waterover blijften naderhand wordt opgenomen isaltijd de 43

volle maatderdingen.
Ervaring van de onbeperkte deelbaarheid van de gestalten van 44

den Geestleidttotbewustzijn van den Geestin veelheid.
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JEZUS W ANDELENDE OP DE ZEE

VI

45 Terstond dwong Hijzijn volgelingen in hetschip te gaan en Hem
vooruit tevaren naardeoverzijde,naarBeth-saida,terwijlHijzelfde
schare van zich liet.

46 Nadat Hijzich van hen ontdaan had,ging Hijden berg op om te
bidden.

47 Toen hetnu avond was geworden, was hetschip midden op de
zee,terwijl HijaIleenwasop hetland.

48 M aar ziende, dat zijzich zeer aftobden om vooruit te komen,
want zijhadden den wind tegen, kwam Hij omstreeks de vierde
nachtwake tothen,wandelende op dezee,enwildehun voorbijgaan.

49 Toen zijHem zagen,wandelende op de zee,meenden zijdatHij
een spook was en zijschreeuwden luid.

50 W ant allen zagen Hem en werden verbijsterd. M aar Hij sprak
dadelijk tegen hen :'Houdt moed! Ik ben het,vreestniet!'
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DE M EESTER HEER VAN DE M YSTERIEN

VI

Aldus ervaren kudde en discipelen legitimering in de stof,zodatzij 45

Hem wiens Koninkrijk juist niet van deze wereld is,tot Koning
zouden willen rnaken.
Dan dwingt Hijdadelijk zijnvolgelingen om in deterbeschikking

zijnde mogelijkheid in deM ysterien tegaan totwaardelevende ge-
stalten van het sterven en herboren-worden dagelijks gewonnen
worden uithetongeopenbaarde.
Hijzelfverwijdert onderwijl hetsaamgeschoolde kwaad.
W anneer Hijditvan zich heeftdoen verdwijnen, verheft Hijzich 46

om in te keren totden Vader.
Rondom de volgelingen, die zich midden in de Paassfeer der 47

M ysterien bevinden ishetduister,maar de M eester toeftnog in de
aardse sferen.
W anneer Hij ziethoe zijn discipelen zich aftobben om 'vooruit 48

te komen', omdat de werking van den Geesthen schijnt terug te
dwingen, te beletten om hethun bevolene te doen,dan gaatHijin
delaatstephase van hun duistere wake,in volkomen rusten vrijheid
van verrichting, waar zijzwoegen de vertwijfeling nabij.
Hijrichtzich nietnaarwaar zijzijn,maarnaar deplaatsvan hun

bestemming. In die richting zien zijHem.
M aar als zij Hem zo onaantastbaar, zo volkomen vrijvan alde 49

hen benauwende gebondenheden zien,dan twijfelen zijofHijwel
meerisdan een schim!
Dan triomfeert de wanhoop en zijschreeuwen hun ellende uit,

omdat zijdie den M eester alte zeeralsmens en machtig kameraad
beschouwden, dien zij 'Koning' wilden maken, nu plotseling zijn
onverwante, onbegrijpelijke Hoogheid zien.
Zo wordt dewaan van hetvertrouwde en vertrouwelijke samen-

zijn vernietigd.
De ongegronde familiariteit slaatom in ongegronde angst; niets 50

iserwateen zielzo zeerverbijstert alshetwegvallen van sluiers,als
hetonverwachte ZIEN.

En totde zo ontstelden zegtdeM eester steeds:
'Houdt moed.Ik ben het.
W eest nietbang.'
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JEZUS W ANDELENDE OP DE ZEE

51 Toen kwam Hijbijhen in hetschip en de wind bedaarde. M aar
zijwaren innerlijk zeer aangegrepen;

52 want zijwaren bijdeBroden niettotinzichtgekomen, want hun
hartwasverhard.

88



DE M EESTER HEER VAN DE M YSTERIEN

Dan treedt Hijin hun mogelijkheid om de M ysterien te door- 51

. kruisen en hetblijkt hun, datde kracht desgeesteszich tegen hun
, . "voormtgang metverzet.
Geheelontzet bijhetontwaren van den M eester inzijn sferen is, 52

wie Hem dachtte verheffen totregeerder dezerwereld, nadat men
zelfheeftdeelgenomen aan verzadiging derkudde met hetBoven-
stoffelijkeBrood.



GENEZING IN GENNESARETH

VI

53 Overgestoken zijnde naar hetland,kwamen zijbijGennesareth en
legden daaraan.

54/55 En toen zijuithetschip gingen, herkenden de mensen Hem ter-
stond,liepen de gehele streek afen begonnen allen,die ernstig on-
gesteld waren op matrassen aan te dragen naar de plaats waar zij
hoorden datHijwas.

56 W aar Hijook kwam in dorpen, steden ofgehuchten, daarlegden
zijde zieken op de markt en smeekten Hem datzijslechtsdekwast
van zijn kleed mochten aanraken.
En allen,die Hem aanraakten werden gered.
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AANRAKING VAN HET KLEED DES M EESTERS

IN DEN TurN DER GODGEW IJDHEID

VI

De zo ontstelde volgelingen komen niet tot de beleving van het 53

sterven en herboren-worden, maar zijkomen met den M eester in
den Tuin der Godgewijdheid.
Alszijdaarverschijnen, wordt deM eester dadelijk herkend. 54

Van aIlekanten wordt totHem gedragen alleswatnietgoed isen 55

aan zijn verkeerdheid ernstig lijdt.

Inwelke situatie,welke vormstructuur, inwelke vormverhouding, 56

Hijverschijnt, daarwordt hetkranke op de plaats derzelfbevoor-
deling getoond; daarwordt gesmeektom,zijhetmaareenogenblik
de levende verbondenheid der W etsherinnering te mogen onder-
vinden, die eigen isaan datwaarin Hljonsverschijnt.
W ie eenmaal ditdoor zielehunkering bereikbare contact met de

verschijning van den M eesterin den Tuin derGodgewijdheid heeft
ervaren, wordt behouden.
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DE W ARE REINHEID

VII

I Toen verzamelden ziehbijHem dePharisaeersmetsommige sehrift-
geleerden dievan Jerusalem gekomen waren.

2/5 En ziende datsommigen van zijn diseipelen hun brood aten met
onreine, dat is ongewassen, handen -want de Pharisaeers en aile
Joden eten metzonder eerstterdege hun handen tehebben gewassen,
daarmee vasthoudende aan deinstelling del'ouden, en van de markt
komende eten zijmetdan na zieh gereinigd te hebben; en veelan-
dere dingen zijn er,waaraan zijzieh op grond van de overlevering
houden, bijvoorbeeld hetonderdompelen van bekers en kannen en
koperwerk - toen vroegen de Pharisaeers en de Sehriftgeleerden
Hem: 'W aarom wandelen uw leerlingen metnaar de overlevering
del'ouden, maar eten zijhun brood met onreine handen?'

6 M aar Hijzeide tothen: "TerechtheeftJesajah van u,huiehelaars,
geprofeteerd, zoalsgesehreven staat:

'Dit yolk eertM ijmet de lippen,
maar hun hart isverre van M ij;

7 Tevergeefs eren zijM ij,
omdat zijleringen leren,die geboden van mensen zijn.'

8 Gijverwaarloost hetGebod Godsen houdt u aan de overlevering
dermensen.

9 En Hij ging voort: 'Het Gebod van God verzaakt gijom uw
overlevering in stand te houden.

10 W ant M ozes heeft gezegd: 'Eert uw vader en uw moeder,' en:
'W ie zijn vader ofmoeder vervloekt, zalsterven.'

11/12 Doeh gijzegt: Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt:
Hetisallestoteen offerbestemd, watgijvan m ijzoudtkunnen ont-
vangen, dan laatgijhem mettoe ietshoegenaamd voor zijn vader of
moeder tedoen.

13 En zo maakt gijhetW oord Godskraehteloos door uw overleve-
ring, die gijhebt doorgegeven. En dergelijke dingen doet gijvele.'

14/15 Toen riep Hij wederom de sehare tot zieh en zeide tot hen:
'Luistert allen naar m ijen verstaat mijwel: Niets watvan buitenaf
in den menskomt, kan hem onrein maken doordat hetin hem komt,
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DE W ARE REINHEID

VII

Terwijl de M eester z6 de W etsvervuiling in zich draagt, dat zelfs 1

wie slechtszijn aan deW et herinnerend gewaad aanraken, genezen
worden in den voilen zin van wederkeren en behouden worden in
de onvergankelijke harmonie,
verzamelt zich het moralistisch en verstandelijke fanatisme om

Hem heen,datvorm en letter van de W et betrachtend den Geest
derW et verkracht.
De M eester leert: Oordeelt niet! 2/5

Zijechter, oordelen voortdurend. Zijmaken ailestot een vasten
vorm, zijbinden allesaan determinering van hetarrogant verstand.
De goddelijke W et wordt in hun handen toteen dwang van letter-
lijk betrachten en een eindeloze muggenzifterij. Zo wordt de W eg
naar de Bevrijding uit de duisternis en slavernij, een doolhof van
moreeldan welverstandelijk gecorrigeer van innerlijke ongerechtig-
heid,de zielen bindend in verharding en verstarring.
Daarom ishun activiteit gedoemd te zijn een zelfrechtvaardiging

doorhetbeschuldigen van wie delettervan deW et nietacht.
Zij,die zichzelfaileen maar reinigen in schijn en die zich voeden

met de 'stenen' van hetnimmer eindigende oordeel, beschuldigen
deLeerlingen van Hem, dienimmer oordeelt maarbehoudt, datzij
zichzelfnietreinigen,voordat zijeten van hetGeestelijke Brood.

De M eesterwijsthen echterop hetfeit,datzijzich houden aan de 6/13

overlevering van mensen ter ontduiking van den wu van God.

Hijleert: Nietwatvan buiten komt, maaktonsonrein,maarwat 14/15

in onsverwekt wordt en door onswordt uitgezonden in de wereld
in responsie op hetgeen van buiten tot ons kwam, datmaakt.den
m ens onrein, indien hetnietin innerlijke reinheid werd verwekt.
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DE W ARE REINHEID

17

m aar hetgeen uitden mens naar buiten komt, datishet wat hem
ourein maakt.'
Toen Hijvan de schareheengegaan, thuisgekomen was,vroegen

zijn volgelingen Hem naardegelijkenis.
Dan zeide Hijhen: 'Zijt gijook nog zo onbevattelijk? Begrijpt

g~ niet,datalwat van buitenaf in den mens komt, hem niet kan
verontreinigen, omdat hetnietin zijn hartkomt, maar in zijn buik
en ertezijnerplaatse uitgaat?' Aldusverklaarde HijaIlespijzen rein.
Hij zeide: 'W at uitden mens naar buiten komt, dat maakt den

mens onrem.
W ant van binnenuit, uithethart der mensen, komen de kwade

overwegingen, wellust,diefstaI,moord, echtbreuk, hebzucht, boos-
heid, sIuwheid, onmatigheid, afgunst, godslastering, aanmatiging,
onverstand.
Aldatslechtekomt van binnenuit naarbuiten en maaktden mens

20

. ,
onrem.
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DE W ARE REIN HElD

Niets watden mens geboden wordt, iswezenlijk bezoedeling van
reinheid. Bezoedeling ontstaat doordat de mens reedsPaasgedachte
van onreinheid is.In alleswat den mens bereikt van buitenaf, ligt
tegelijk metdemogelijkheid van bezoedeling als'val',demogelijk-
heid van realisatie van den W eg naar de Bevrijding.
AIleen wie hetGehoor voor dezewaarheid heeftontwikkeld, zal 17{19

haarin hetdagelijkse leven meer en meer verstaan.Dan zalhijniet
meer tot 'de schare'horen, die zich rond den M eester in onreinheid 20{2?,

alsobstakelophoopt, maar alsLeerling, die - hetritueelvergetend
en den letter overtredend - door de Pharisaeers en de Schriftge-
leerden wordt beschuldigd, maar het Bovenstoffelijke Brood in-
tussen voor hun zelfverblinde ogen eet.
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DE SYRO-PHOENICISCHE VROUW

VII

24 Toen stond Hijop en vertrok vandaar naar hetgebied van Tyrus.
En een huis binnengegaan zijnde, wilde Hijniet datiemand het
wist, maar Hijkon nietverborgen blijven.

25 W ant terstond hoorde van Hem een vrouw, wier dochtertje leed
aan een ourem zieledrijven. Zijkwam tot Hem en wierp zich aan
zijn voeten.

26 ZijwasGrieks,doch Syro-phcenicisch van geboorte. En zijvroeg
Hem den ziekelijken drang uithaar dochtertje te verdrijven.

27 Hij zeide haar: 'Laat eerstde kinderen verzadigd worden, want
hetisnietgoed hetbrood derkinderen tenemen en hetden honden

. ,
voor tewerpen.
Toen antwoordde zij:'Zo ishet,Heer; maardehonden etenonder

de tafeltoch ook van de kruimels derkinderen.'

Daarop sprak Hij: "Terwille van dit woord, Ga heen, het boze
zieledrijven isuituw dochter verdwenen.'

3° En toen zijthuis kwam, yond zijhetkind alsneergeworpen op
haar bed en de boze driftuithaarverdwenen.



BEW USTZIJN VAN INW IJDING

VII

Zich uit die sfeervan onwaarachtigheid verheffend, gaatHij naar 24

de sfeervan Inwijdings-bewustzijn.
Daar binnentredend in een vorm van aan de orde zijnde feiten,

wilHijniet,datditgeweten wordt, doch ervaren alseen openbaring.
Verborgen blijven kan Hijechter niet. 25

W ant dadelijk bemerkt de ziel,die in zichzelfgebaard heeft wat
door een onreinen drang beheerstwordt, en tach bewustzijn van In-
wijding bereikt heefi, terstond bespeurt zijZijn Aanwezigheid in
dezen vorm.
Zijisgeen myste,maar een die deinnerlijke harmonie verwacht 26

van weten en van zelfbepalen. M aar zijvindt den M eester en zij
smeektHem datHijde onreinheid uithaar zielekind verdrijft.
am dezen ootmoed te beproeven zegtHijhaar: 27

'Laateerstverzadigd worden, wie reedsmysten zijn.Hetgaatniet
aan hetBrood derM ysten aan verstand-geleiden voor tewerpen.'
M aardeze 'moeder' heeftdearrogantie derverstand-geleiden niet 28

en zijdoorstaat detoetsdoor tebelijden,dat'verstandigen' gevallen
kruimels van het Geestelijke Brood der M ysten toch op lager,
stoffelijk,niveau alsvoedselvinden en hettotzich nemen.
Dan zegtHij: 'am derwille van ditW oord, Ga heen,het boze 29

drijven isreedsuituw ziele-kind verdwenen, omdat hetnietmeerin
de ziele-moeder heerst.'
En wederkerend tot haar eigen actuelen vorm, vindt deze ziel, 30

dat haar toekomstig zelfalsneergeworpen in een harden strijd,de
ware Rust gevonden heeft, en hetonreine streven uit haar is ver-
dwenen.
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GENEZING VAN DOOFSTOM HEID

VII

31 Toen Hijweder uitde streek van Tyrus vertrokken was,ging Hij
door Sidon naardezeevan Galilea,midden in hetgebied van Deka-
polis.

32 Daar werd een dove, die slechtsprak totHem gebracht en men
smeekte Hem dezen de hand op te leggen.

33/34 Hijnam hem terzijde buiten de schare,en stak zijn vingers in zijn
oren, spuwde, raakte zijn tong aan; en Hijzag op naar den hemel,
zuchtte en zeide tot hem: 'Ethphatha!' (dianoichtheti), dat is:
W ordt geopend!

35 Toen werden zijn oren terstond geopend en deband van zijn tong
ging losen hijsprak goed.

36 Hijgebood hun hetniemand tezeggen.M aarhoe nadrukkelijker
Hijhethun gebood, deste meer ruchtbaarheid gaven zijeraan.

37 Zij waren geheel buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Hij
heeft alleswelgemaakt!
Zelfs de doven doet Hijhoren en de stommen spreken !'



LUISTEREN EN SPREKEN VAN DE ZIEL

vn

Heengaande uit ditinwijdingsbewustzijn gaatde M eester door de 31

Poort van Initiatie naar de Grote M ysterien tot middenin de sfeer
van de Tien Oergestalten.
Daar wordt tot Hem gebracht de stomheid, die uit doofheid 32

stamt.Daarwordt Hem om deaanraking gesmeekt, dietotdevolle
overgave leidt.
De M eestervoert den dove buiten hetopeengehoopte kwaad. 33

Dan treedt Zijn in het toegesloten gehoor naar binnen gaande
kracht in het oorzakelijk verband met zondaar en met zonde, en
verheft den zondaar tot gelouterd mens, de zonde tot vereffend
krachtsherstel.
Hijscheidthetoude van hetnieuwe af,opdat hetnieuwe in den

tijd totzijn gestalte komt.
Zijn Zien verheft hetaardse tot den voor Hem open hemel en 34

Hijademt de verbondenheid met God.En door de volle overgave
wordt het starre onbereikbaar-willen-zijn verheven tothetinnigste
bereikt-zijn.
Zo wordt de zielsgeslotenheid waarin de doofheid onbewust ge- 35

worteld is,oorzakelijk genezen totdoorgankelijkheid van degezind-
heid,van hetwil-gerichte denken en de nieuwe ziele-openheid, de
willigheid tot luisteren, herstelt het eertijds diepgekrenkt GEHOOR.

Het opent u des M eesters wekt de hoorgezindheid als ontvang- 36

bereidheid en de spreek-gezindheid alshet willen-geven. En met dit
geven en ontvangen ishetinnerlijk verbonden-zijn hersteld.
De M eester wil,dathethersteld vermogen nietvoor propaganda

wordt misbruikt, maar aan den W il desVaders wordt gewijd.
M aar mensen zullen steeds getuigen van Hem, die hen uit hun

zelfveroorzaakt onvermogen heeftverlost.
Door Overgave aan God's Redding werkelijk ontheven aan de 37

zelfgestelde grenzen,kunnen wijden M eesternog aIleenmaardiep-
bewogen loven:
Hijheeftallesweigemaakt!
Zelfsdedoyen maaktHijhorend endestommen doetHijspreken!
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DE VOEDING DER VIERDUIZEND

VIII

1/2 Toen er in die dagen wederom een grote schare bijeen wasenzij
niets te eten hadden, riep Hij zijn discipelen tot zich en zeide tot
hen: 'lk heb deernis metdeschare,wantzijzijn nu reedsdrie dagen
bijM ijen hebben nietste eten.

3 Als Ik hen zonder voedsel naar huis zend, zullen zijonderweg
bezwijken, en sommigen van hen komen van ver.'

4 Toen antwoordden zijn leerlingen Hem: 'Vanwaar zaliemand
dezen hierin de wildernis metbrood kunnen verzadigen?'

5 Dan zeide Hij: 'Hoeveel broden hebt gij?'
En zijzeiden: 'Zeven.'

6 Nu gebood Hijde menigte op den grand te gaan aanliggen.
Hijnam de Zeven Broden, dankte, brak zeen gafzeaan deleer-

lingen om zehun voor te zetten; en zijzetten zede schare voor.

7 Ook hadden zijenkele visjesen na dezegezegend tehebben zeide
Hij,datzijook die aan de schare moesten voorzetten.

8 Toen aten zijen werden verzadigd.
Zijnamen hetoverschot derbrokken op,zeven korven vol.

9 Het waren ongeveer vier duizend mensen, die Hijdaarop uiteen
lietgaan.

10 Terstond daarop ging Hijmetzijn discipelen aan boord en kwam
in hetgebied van Dalmanoetha.

100



BROOD DER VELEN

VIII

W anneer zich weer veel ongerechtigheid verzamelt, die zichzelf 1/3

nietvoeden kan,roept Hijzijn volgelingen tot zich en doordringt
hen van Zijn medelijden methetreedslang bijHem samenscholend
kwaad,datnietsheeftom zichzelftevoeden en dateenmaalbijHem
komend evenmin terug kan keren totzijn ouden vorm.

De leerlingen beseffen niet,vanwaar hetBrood kan komen, dat 4

het wachtend saamgeschoolde kwaad verzadigt in het ongebaande
van dezieltemidden derTien Oergestalten.
De M eester vraagt hoeveel gestalten van dit Brood zijzelf be- 5

zitten.
Dan eersterkennen zij,datzijzichzelfverzadigen aan de Zeven 6

heilige Essentiesvan God's geopenbaarde Kracht.
De M eester doethetsaamgeschoolde kwaad, dathongert, rusten

op hetweerstandsvlak derstof;en watZijn leerlingen bezitten aan
bewustzijn van God's Kracht, dat neemt Hij, en Hij breekt dit
leerlingenbewustzijn tot een passende hoeveelheid voor hethonge-
rende kwaad,dathetnietvan den M eester maar van Zijn leerlingen
ontvangt.
Ook neemtHijwatdeleerlingen aan Offerkracht bezitten en ook 7

datwordt door de volgelingen doorgegeven, nadat de M eester het
gezegend heeft.
Zo wordt hetkwaad metHemels Goed gevoed enkomt desaam- 8/9

geschoolde ongerechtigheid toteen bewustzijn van de veelheid van
gerechtigheid. En het verdwijnt. En wat de leerlingen zo gevend
overhouden issteedsmeerdan zijtevoren hadden.
Zodra ditwerk volbracht is,gaatdeM eestermetzijn volgelingen 10

in de geboden mogelijkheid om zich in de M ysterien te begeven,
naar de sfeerdie Paasgedachte isvan de bekering van bezoedeling,
maardan door Heiliging, wantdoor deHeiliging ontstaat de Over-
tuiging.

IOI



HET TEKEN VAN DE PHARISfEERS

VITI

II Toen gingen dePharisreersuiten begonnen metHem tedisputeren.
Zijverlangden van Hem een Teken, om Hem op deproef testellen.

I2 Tot in den geestbeledigd zeide Hij: 'W aartoe begeert ditsoort
een Teken?
Voorwaar, de mensen van dit type zullen nooit een Teken

krijgen!'

I3a Toen lietHijhen aIleen.
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BROOD DER PHARISiEERS

VIII

De Vormverstardheid komt tot Hem om door veroordeling van II

Hem toteen gevoelvan zelf-rechtvaardiging te komen.
W at zijvan Hem begeert is: demonstratie van de dienstbaar-

making van hetbovenaardse aan het aardse,terwijl Hijjuist door
dienstbaarmaking van hetaardse aan den W il desHemels 'wonde-
ren'verricht.
De zelfbezetenheid doorschouwend waarin haar redeneren wor- 12

telt,verwijst Hijdezevrager naarhaardoel.
Zijvraagt niet om verlost te worden van haar zelfbestendiging,

maar om rechtvaardiging tevinden voor die zelfbestendiging.
Nooit zalde M eester ietsofiemand doen beleven wat de ik-ge-

bondenheid versterkt.
Altijd verdwijnt Hij voor degenen, die ditvan Hem vragen en 13a

Hijlaathen in hun onverzadigdheid alleen.
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HET ENE BROOD DER VOLGELINGEN

VIII

13b Toen ging Hijweder scheep en vertrok naar de overzijde.

14 Nu hadden zijvergeten broden mede te nemen zodatzijbehalve
een Brood niets bijzich hadden in hetschip.

IS Hijwaarschuwde hen: 'Hoedt u voor den zuurdesem der Phari-
sseersen voor den zuurdesem van Herodes!'

16 Toen overlegden zijmetelkander, datzijgeen broden hadden.

17 M aartoen Hijditbemerkte, zeideHijtothen: 'W aaram overlegt
gijmet clkander, datgijgeen broden hebt? Hebt gijnog geen be-
grip ofinzicht? Hebt gijeen verhard hart?

18 Hebt gijogen, maar zietgijniet,en oren maar hoort gijniet?
19 Herinnert giju niet, toen Ik de Vijf broden brak voor de Vijf

Duizend, hoeveelkorven volbrokken gijhebtopgenomen?' En zij
antwoordden Hem: 'Twaalj.'

20 'En toen Ik erZeven brak voor deVierduizend?' Toen zeiden zij:
'Zeven.'

21 Daarop sprak Hijtothen:
'Verstaat gijhetnu nag niet?l'
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BROOD DER M YSTEN

VIII

De M eester leidt zijn volgelingen weg van dezen drang naar zelf- I3b

verzadiging en voert hen •etzich •ede in deM ysterien,
De leerlingen vergeten zelfs een enkele gestalte uit de sfeer der 14

vor•verstarring •etzich •ee te ne•en. In de •ogelijkheid o• in
de M ysterien te zijn bezitten zijslechtseen Gestalte die hun honger
stilt:dievan den M eester zel£
Hijzegthun: 15

'Hoedt u voor hetgeen devor•verstarring en de aardverknocht-
heid voedt!'
Eerstdan beseffen zij,datzijgeen enkele gestalte hebben •eege- 16

no• en o• zich onderweg te sterken.
En alsde M eester die beko••erdheid be•erkt, dan strie•t Hij 17

hun bezorgdheid •etZijn diepbescha•ende verwijt:
'W aara• verdiept giju in het ontbreken van hetgeen de zelf-

bestendiging zou voeden?
Hebt gijdan nag geen geestelijk bewustzijn, nag geen Inzicht?
Zijtgijdan toch 66k innerlijk verhard?
Hebt gijook oren die niethoren en ogen, dienietzien? 18

Herinnert giju dan niet •eer, datIk de Vijf gestalten brak tot 19

frag•enten van geestelijk bewustzijn, en hoeveel er voor u nog
overbleef?' En dan belijden zij:
'De volle M aatvan de frag•enten dezer Oergestalten werd door

onsverza•eld ...' m
'Herinnertgijuook niet•eerdeZeven Beelden derBewustzijns- 20

centra,waarvan passendefrag•enten aandeOngerechtigen gegeven
werden totverkrijging van Bewustzijn van Gerechtigheid? en hoe-
veelgijernaderhand van hebtverza•eld?'
En zijbelijden: 'W ij vergaarden die frag•enten van bewustzijn

totbesefvan Liefde-W ijsheid ...'
Dan verinnigt zich Zijn W oord totdeze ene vraag: 'Begrijpt gij 21

nag niet, W IE de enige Gestalte is,dien gijniet •issen kunt, de
Enige die altijd biju is? '

IOS



GENE ZING VAN DEN BLINDE IN BETHSAIDA

VIII

22 Zijkwamen te Bethsaida.Daar brachten zijeen blinde totHem en
smeekten Hem dien aan te raken.

23 Hijvatte den blinde bijde hand en leidde hem buiten hetdorp,
spuwde in zijn ogen,legde hem de handen op en vroeg hem: 'Ziet
gijiets?'

24 En de man sloeg zijn ogen op en zeide:
'lk ziedemensen,datzijwandelen alsbornen.'

25 Dan weerlegde Hijdehanden op zijn ogen,en deman kon weder
zien en was hersteld.
Toen zag hijallesscherp (Toen doorzag hijalles).

26 Dan zond Hijhem naarhuisen zeide:
'Ga zelfshetdorp nietmeer in.'
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BLINDHEID IN HET ZELFGEREID

VERGADEREN V AN ZIELEN

VIII

W anneer deM eester en Zijn volgelingen komen in devormen van 22

heteigenmachtige vergaderen van zielen,wordt totHem gebracht
deBlindheid welke door Hem daarin tenegeren, moestontstaan.
M aar nu wordt Hem gesmeekt om aanraking van Zijn gestalte!
Hijneemtdieblindheid enHijvathem aan toteen begin eneinde. 23

Hij voert hem buiten deze langvertrouwde, blindelings geaccep-
teerde vormen, en brengt in hetgezichtsvermogen dan de scheiding
tussen alwat oud en afgedaan isen datwat zijn deelmoet hebben
aan hernieuwde circulering in den Tijd.
Alsnu gevraagd wordt: 'Ziet gijiets?'dan wordt de blik ver- 24

heven tothetinzicht, datde mensen metalsmensen,maar alswan-
delende bomen door hetleven gaan.
De M eester treedt in hetoorzakelijk verband metdeze blindheid 25

en in de thansbereikte overgave voltrekt zich snelde loutering van
zien tot doorzien, het herstelde verre-schouwen alsheteigenlijke
Helder-zien.
De zo 'genezen' zielwordt door den M eester in den levensvorm 26

gezonden, waar hij 'thuis'behoort.
En Hijgebiedt hem,zelfsmetmeer terug te keren in de vormen

van hetzelfgereide ziele-werven,
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HERKENNING VAN DEN CHRISTUS

Eerste Lijdensaankondiging

27 Toen vertrok Jezus met zijn discipelen naar dedorpen van Csesarea
Philippi en onderweg vroeg Hij zijn leerlingen: 'w ie zeggen de
mensen, datlk ben?'

VIII-IX

28 Zij antwoordden: Johannes de Doper. M aar anderen zeggen:
Elijah,en weer anderen: Een profeet.'

29 Toen vroeg Hijhun: 'M aar gij,wie zegtgij,datlk ben ?'
Petrus antwoordde en zeide: 'Gijzijtde Christus.'

30 Hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken.

31 Dan begon Hijhun te leren,datde Zoon desM ensen veelmoet
lijden en verworpen worden door de ouderlingen, door de over-
priestersen deschrifigeleerden, en gedood worden, doch ten derden
dage weder opstaan.

32 Hijsprak hierover geheelvrijuit.

33 Toen nam Petrus Hem terzijde en begon Hem teberispen.
Doch Hijwendde zich om en,zijn discipelen aanziende, begon

HijPetrus tebestraffen,zeggende: 'Verdwijn achter mij,beproever,
want gijzijtnietop de dingen Godsbedacht, maar op die dermen-
sen!'
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HERKENNING VAN DEN M EESTER

VIII-IX

Vandaar vertrekt deM eester metZijn volgelingen naardesfeervan 27

Openbaring in de wereld.
Op weg daarheen vraagt Hij aan zijn diseipelen: 'W ie zegt de

wereld datIk ben?'
Dan blijkt hoe mensen Hem nietkennen, maar Hem steeds ver- 28

warren met die voor Hem uit gaan alsde Bode voor Zijn aange-
zicht.

God's redding isniethetbesef datalleswatgeschiedtalsGod's genade
totonskomt. (Jehochanan)

God'5 redding isniethetbesef,dataIlekracht in God ligten deal-
gehele offering van eigen krachtdeW eg isnaarZijn troon. (El-i-jah)
Het Luisteren der zielverheven boven de restricties van zintui- 29

gelijk en van verstandelijk ervaren, herkent den Ongekende alsden
hemelsen Verlosser, die de mensheid uithaar slavernij terugvoert
naardeVrijheid in den Vader.
M aar ditgewijd Herkennen zalgeen volgeling ontwijden mogen 30

totonderwerp van een gesprek.
Na dit Herkennen zalde M eester dadelijk de diep-onwelkome 3I/32

verwachting schenken, dat de Drager der Verlossingskracht op
aarde steedsveellijden moet. Dat Hijverworpen worden zaldoor
allen,en door alles,wathetvoortbestaan van de eenmaal aanvaarde
rituelen, vormen en gedachtebeelden tot hun eigenlijke Doel ver-
heft.En datditalleshem zaldoden in den Tijd; maardatHijdan te
goeder ure opstaatin de Eeuwigheid.
Dit kan hetTijdbelevend Luisteren niet aanvaarden, want hetis 33

voor hem mislukking van de liefste inzet, die hijzich bewust is;
hetbewijs,datallestevergeefs zou zijn.Zo kan wat Hem herkent,
Hem niet erkennen in Zijn onvermijdelijken gang. M aar wilHem
dwingen juistditwezenlijke teverloochenen ennietZijn lijdensweg
te gaan,maar den triomftocht van hetaardsgedijen.
Juistdaarvan wendt deM eesterzich volkomen af,omdat ditisde

tegenstelling van hetgeen de Vader van den Zoon verlangt.
Zodat wie Hem weerhouden wil,isalsGod-omgekeerd, dieniet

in vrijheid voert, maar die beproeft op heimelijk verkiezen van de
aardsezelfbestendiging.
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TRANSFIG URATIE

IX

2 Zes dagen later nam Jezus Petrus,Jacobus en Johannes mede en
leidde hen een hogen berg op, gehee1 aileen.Toen werd zijn ge-
daante voor hun ogen veranderd.

3 Zijn klederen werden blinkend, zo witalsgeen bleker op aarde ze
kan maken.

4/5 Toen verscheen hun Elijah met M ozes, sprekende met Jezus.
Petrus wendde zich totJezusen sprak: 'Rabbi, hetisgoed datwij
hier zijn;laten wijdrie tenten maken, een voor u,een voor M ozes
en een voor Elijah.

6 W ant hijwistmetwat hijzeggen moest, omdat zijgehee1over-
meesterd waren door vrees.

7 Toen kwam ereen wolk, diehen overschaduwde en uitdiewolk
kwam een stem:

'Dit ismijn geliefde Zoon,
Luistertnaar hem!'

8 En plotseling, toen zijrondkeken, zagen zijniemandmeer bijzich
danJezusalleen.

9 Terwijl zijvan den berg afdaalden,verbood Hijhun aaniemand te
vertellen watzijgezien hadden, v66rdat de Zoon desM ensen uitde
doden zou zijn opgestaan.

10 Deze woorden hie1den zijvastin hun geheugen en zij trachtten
onder elkaaruitte maken, wathetwas: 'uitde doden opstaan!'

II Zijvroegen Hem: 'W aarom zeggen de profeten, datElijah eerst
moet komen?'

12/13 Toen antwoordde Hij: 'Elijah komt wel eerstom ailes te her-
stellen;maarhoe staaterdan van den Zoon desM ensen geschreven,
datHijveelmoet lijden en veracht moet worden? M aar Ik zeg u,
datElijah reedsgekomen is,en men gedaan heeftmethem watmen
wilde,gelijk van hem geschreven staat.
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TRANSFIG URA TIE

IX

De M eester neemt in de vervulling der wetmatigheid van circu- 2

leren in den Tijd tot Zich: het Luisteren, de Verdringing en de
Genade; en voert hen opwaarts in een zeerverheven eenzaamheid.
Eerstdaarverandert Zijn,voorheen zohaastvertrouwd geworden, 3

Ervaarbaarheid voor hen in ongenaakbare Verhevenheid.
En datwaarin Hijhun verschijnt wordt lichtend van een boven-

aardsereinheid.
Aileen in dit verheven-zijn met Hem, onthult zich Zijn Drie- 4

vuldigheid van Gods Zoon, Leeraar-priester, en Bevrijder.
Het Luisterend beleven in den tijd wildan een tijdelijken Vorm,

alseen drievuldige tabernakel voor deDrie.
Dat is de enige responsie van de ziel,omdat er angst is in het 6

Horen, de Verdringing en in de Genade.
Toch wordt hetLuisteren nu vaag denVaderzelfgewaar,dieailes 7

lichtend overschaduwt, en het hoort Zijn Stem, die altijd tot het
luisteren naarden Geliefde maant.

Uit die verheffing tot het meer vertrouwde schouwen weder- 8

kerend,zienzijnog aileen maarHem,dien zijaltegemakkelijk 'den
M eester'noemen en dien zijeenmaalhoorden aangewezen alsGod's
Eengeboren Zoon.
Terwijl zijmet den M eester wederkeren tot de wereld, verbiedt 9

Hijhun van ditBeleven iets te zeggen, v66rdat de in den tijd ge-
storven Zoon zalopgestaan zijn in deEeuwigheid.
En tevergeefs proberen zijditnog voor hen gesluierde M ysterie IO

door redeneren te onthullen.
Dan presenteert zich in de zielde profetie: waarop de Schrift- II

geleerden willen steunen, maar die geleerdheid nimmer zalher-
kennen, alszijin vervulling gaat: 'de Bode voor Zijn aangezicht!'
En wederom verwijst deM eester hen,nietnaar deBode, dien zij I2

hopen te herkennen, maar naar die andere profetie, waaraan de
komst en de aanwezigheid desM eesters te herkennen is:hetLijden
en Verworpen worden.Juistdaaraan zuilen zijHem kunnen kennen.
W anneer de M eester bijonsis,dan isde Bode erreedslang ge- I3

weest,doch nietherkend.
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GENEZING VAN EEN BEZETEN JONGEN

IX

14 Bijdediscipelen komend zagen zijeen grote schareom hen heen en
schriftgeleerden methen aan hetredetwisten.

15 Zodra de gehele schare Hem zag,waren allen zeerverrast, en op
Hem toelopende, begroetten zijHem.

16 Toen vroeg Hij hun: 'W aarom zijt gij met hen aan hetrede-
twisten?'

17 Een uitde schare antwoordde Hem: 'M eester, ikheb mijn zoon
tot U gebracht, die aan een stomme bevangenheid lijdt.

18 W aar dezehem ook aangrijpt, wordt hijneergeworpen, krijgt hij
schuim op den mond, knarsthijmetzijn tanden en verstijft.
Ik heb uw leerlingen gezegd,datzijdezezouden verdrijven. M aar

zijhebben hetnietgekund.

19/20 Toen antwoordde Hijhun (de schare): '0, ongelovige mensen-
soort! hoe lang zalIK nog biju zijn? Hoe lang nog zalIk u ver-
dragen? Brengt hem totM IJ.'
Toen brachten zijdenjongen totHEM .
Zodra dewaanstructuur Hem waarnam, deed diedenjongen stuip-

trekken, zodat hij op den grond viel en zich met schuim op den
mond rondwentelde.

21 Nu vroeg Hij den vader: 'Sinds wanneer gebeurt hem dit?' Hij
antwoordde :'Van zijn kindsheid af.
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BEW USTW ORDING VAN ONGELOOF

IX

UitdieVerheffmg weer teruggekeerd temidden van deoergestalten, 14

zien zijveelkwaad, datdeze sferen van gestalte-geving omringt.
Ook worden zijgewaar hoe hetverstandelijk benaderen zich met

hen in een twist begeven heeft om uit te maken, wat met uit te
maken is.
W anneer in dit milieu den M eester wordt ontwaard, dan is er 15

hevige verbazing; dan wordt Hijsnelgenaderd en begroet.
De M eestervraagt waartoe hetredenerend twisten dient? W aar- 16

om wilmen verstandelijk bepalen watten enenmale buiten hetver-
standelijke ligt?
De schijnrechtvaardiging van deze soortonzaligheid ligtaltijd in 17

een aanklacht:
W at door hetkwade, hetonreine,isverwekt, isvan den aanvang 18

afgefolterd door een zwijgende bezetenheid: drang tot destructie,
diezichin zijn blinde felheid altijd weeralszelf-vernietiging bewijst.
Die altijd weer ten valbrengt, die in een machteloze bewegings-

kramp doetwoeden, en die tenslotte in een doffe starheid doetver-
stijven.
W ie dit'kwaad' heeftgegenereerd, verzoekt den Volgelingen om

hette 'genezen', maar geraakt reeds tot de overtuiging, datzijhet
metkunnen, v66r deM eester isverschenen. W ant hetaanmatigend
verstand leidttoteen oordeel, datde Oorzaak en hetwezen van het
gegevene metkent!
Die aanklacht bij den M eester openbaart de oorzaak van de 19/20

krankheid alsdeblinde arrogantie van den 'vader'.
Daarom verzucht deM eester overdeverstoktheid van hetzich in

onbewustheid genererend 'kwaad', datin ontmoeting metHem zich
vermeet de Volgelingen aan te klagen,datzijde gevolgen metge-
nezen,waar deoorzaak nog metiserkend!
Hoe lang nog zalde M eesterhetverdragen, datwijtotHem ko-

men en genezing eisen van den geeseldien wij zelf formeerden,
zonder allereerstin deemoed te belijden,datwijzeIfde oorzaak van
diekrankheid zijn?
Hoe lang ervaren wijreeds,datde boom gekend wordt aan zijn 21

vruchten? Hoe lang reeds kwellen ons de wrange vruchten? Hoe
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GENEZING VAN EEN BEZETEN JONGEN

22 Dikwijls heefthijhem ook inhetvuur en inhetwater gedreven
om hem om te brengen. M aar alsGijietskunt doen,help ons;heb
deernis metons.'

23 Toen sprakJezus: 'Als Gijkunt? ..Allesismogelijk voor hem die
gelooft!'

24 Terstond riep de vader uit: 'Dat geloof ik! Kom mijn ongeloof
te hulp!'

25 Toen nu Jezus zag,datde schare aangroeide, sprak Hijde waan-
structuur scherp toe: Jij,diespreken en luisteren verlamt, Ik beveel
je,ga heen uithem en keernietweer terug!'

26 En onder luid geschreeuw en hevige stuiptrekkingen verliet dat
zieledrijven hem. Toen werd dejongen alseen dode, zodat zijal-
gemeen dachten dathijgestorven was.

27 Doch Jezusvatte hem bijdehand en deed hem oprijzen.
Toen stond hijop.

28 Nadat Hij een huis was binnengegaan, vroegen zijn leerlingen
met Hem aileen zijnde:
'Datwijhem nietkonden uitdrijven !

29 Toen zeide Hijtothen:
Dit soort bevangenheid wordt door niets opgeheven dan door

gebed.
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BEW USTW ORDING VAN ONGELOOF

lang reedsteistert ons 'Destructie' alsde aangeborene 'bezetenheid'
van hetdoor onsverwekte 'Kind'?
Hoe vaak reedsheeftdieblinde drang ditKind gedreven totver-

wonding en vernietigings-psychosen ons een val bereidend in de
sferen van de stof,en van den geesten van deziel?
En nag bezinnen wijonsniet! 22

Nog vragen wijalsblinde huichelaars den M eester om Zijn hulp
en medelijden metons,ALS Hij'iets'kan doen!
En eerstwanneer Hijerop wijst,datallesafhangt van Geloof,dan 23/2.1,

slaathetlicht van de bezinning door de zelfgemaakte duisternisin
ons.Dan geven wijonsover,alsdeeigenlijke 'faler'en dan smeken
wijom: watonsalte zeerontbreekt!
De M eester, ziende hoe hetkwaad tezamenstroomt onthult Zijn 23

wu

En wie dien W i! verneemt, wordt door den drang naarzelf-ver- 26

nietiging verlaten!
W eI zalhijzonder deze eerstnog 'alseen dode'zijn.
W eI zalde wereld, die dien drang voor Leven aanziet,hem als

een gestorvene beschouwen.
M aar alsde M eester dezen 'dode' bijde handen vat,betekent dit 27

voor hem heteinde van hetoude en deaanvang van hetnieuwe, dat
als werveling van geest zijn zielverrijzen doet tot eeuwigheids-
beleving.
W anneer de M eester in een vorm van feitelijk gebeuren binnen- 28

treedt, dan vragen Zijn discipelen terwijl zijmetHem samen zijn:
ofzijdien zielekramp niethadden kunnen ophefferi?
Hij antwoordt dan: Door niets kan deze soort van zelfgegene- 29

reerde dwaling uit de zielverdwijnen dan door Bezinning op en
overgave aan
den W il desVaders.
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EERZUCHT DER DISCIPELEN

Tweede Lijdensaankondiging

30 Vandaar vertrokken zijnde reisden zijdoor Galilea.Hij wilde met
datiemand hette weten kwam.

IX

31 W ant Hijwas bezig zijn discipelen te onderrichten. Hijsprak tot
hen:
'De Zoon desM ensen wordt overgeleverd in dehanden dermen-

sen en zijzullen Hem doden.M aarHijzalten derden dage opstaan.'
32 Nu begrepen zijdeze woorden wel niet, doch waren huiverig

Hem ernaar te vragen.
33 Zo kwamen zijteKapharnahum. En toen Hijthuisgekomen was,

vroeg Hijhun: 'W aarover hebt ge onderweg gesproken?'

34 Toen zwegen zij,want zijhadden het onderweg met elkaar er
over gehad,wie van hen de beste zijn zou.

35 Hijging zitten,riep deTwaalve en zeidetothen: 'Indien iemand
de eerste wilzijn,die zou de alierlaatste moeten wezen en alierdie-,
naar.

36 Hij nam een jongetje en lietdatin hun midden staan,sloothet
in zijn armen en zeide tothen:

37 'W ie eenvan zulke kinderen ontvangt in mijnen Naam, die ont-
vangt M IJ.
En wie M ijontvangt, ontvangt metM IJ,maar Hem die M ijge-

zonden heeft.'
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ONTV ANGEN VAN DEN M EESTER

IX

Verdwijnend uitdie sfeerhervat HijmetZijn leerlingen den Gang 30

door vele oergestalten. Hijwilniet,dateen buitenstaander hetver-
neemt.
W ant nu onthult Hijaan Zijn volgelingen, datdeZoon desM en- 3I

sen wordt gegeven in de handen van den animalen mens,die Hem
zaldoden.
N ochtanszalHijten derden dageopstaan uitdenstoffelijken dood.
Doch alsZijn leerlingen dithoren, dan begrijpen zijZijn W oor- 32

den niet,en zijzijn huiverig Hem naarden zin hiervan tevragen.
W anneer zijmet Hem wederkeren in Zijn Vorm van Troost- 33

verzoening, vraagt Hijhun:
'W aarover spraken jullie met elkander onderweg?'
Dan zwijgen zijbeschaamd, omdat zij'onderweg' elkander altijd 34

vragen, wie van hen 'hetverste'of 'de beste'welzou zijn.
Hijechter,roepthen aIleTwaalf en zegttothen: 'Indien ereende 35

eerstevan u zijn wil,diezijdeallerlaatste en deknechtvan allen.'

Hijneemt eenjongen Levens-vorm en plaatstdie in het midden 36

van Zijn volgelingen en zondert dien door Zijn 'omhelzing'vanhet
mechanistisch circuleren dezeraarde a£
En dan verstaan Zijn volgelingen datHij daarmee tot hen zegt:
'W ie zulkjong leven inM ijn Naam ontvangt, ontvangt M ij.En 37

wie M ijontvangt, ontvangt nietM ijmaar Hem die M ijgezonden
heeft.'
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ERGERNIS

IX

38 Johannes zeide totHem: 'M eester, wijhebben iemand die onsniet
volgt, in uw naam ziekelijke strevingen zien verdrijven, en hebben
hem datbelet,omdat hijonsnietvolgde.'

39 Doch Jezus zeide: 'Belet het hem niet; want niemand die een
machtdaad verricht in M ijn N aam,zalspoedig daama M ijkunnen
smaden.

40 W ant wie niettegen onsis,dieisvoor ons.
41 W ant wie u ook maar een bekerwater geeftomdat gijleerlingen

van den Verlosserzijt,voorwaar, Ik zeg u,datzijn loon hem zeker
nietontgaan zal.

42 M aar wie ook maar eenvan deze kleinen die geloven, doetstrui-
kelen, het ware hem beter dat een molensteen om zijn hals werd
gedaan en hijin zeegeworpen werd.

43 W anneer uw hand u ten valbrengt, houw haar a£ Het isbeter
verminkt ten leven in te gaan dan met twee handen ter helle te
varen in hetonuitblusbaar vuur.

44/45 En alsuw voetu ten valzou brengen, houw hem a£ Hetisbeter,
datgijkreupel ten leven ingaat, dan datgijmetuw beide voeten in
de helgeworpen wordt.

46/48 En alsuw oog u ten valzou brengen, ruk hetuit.Hetisbeter,met
eenoog hetKoninkrijk Godsbinnen te gaan,dan mettwee ogen in
dehelgeworpen teworden, waar hun worm nietsterften hetvuur
nietuitgeblust wordt.

49 W ant iedereen zalgezouten worden metvuur.

50 Zout isietsgoeds,maaralshetzoutzijn smaak verliest,waarmede
zultgijhetweer smakelijk maken?
Hebtzoutin uzelf,envrede onder elkander.'
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ERGERNIS

IX

Als de Genade merkt, dat iemand zonder hem, en zijn bewust 38

verbonden-zijn, toch in den Naam desM eesters waanstructuren uit
de zielverdrijft, dan neemt hijdaaraan aanstoot en tracht hette be-
letten.
. De M eesterzegt: 'Belethetniet!W ant erisniemand dieeengees- 39

telijken daad zalkunnen doen in M ijn Naam, en M ijspoedig daarna
voor dewereld kan verloochenen.
W ie nietin wezen tegen onsis,dieisv66r ons. 40

W ie u hetLevenswater schenktin Naam van den Verlosser,om- 41

datgijvolgelingen van Hem zijt,voorwaar, de vruchten van dien
daad ontgaan hem niet!
En omgekeerd, wie een van deze kleine gelovenden een val be- 42

reidt,beter zou hethem vergaan, indien hijzo gebonden ware aan
de stof,dathijzou zinken alshijin hetongeopenbaarde werd ge-
worpen.
Indien uw mogelijkheid tothandeling u een valbereidt, ontneem 43

u die.W ant hetisbeterdadeloos ten leven in tegaan,dan handelend
ute bezoedelen totonvermijdelijke, smartelijke reiniging door den
onsterfelijken geest.
En alshetgeen waarmee gijstaande gaaten gaande staat,u toteen 44/45

valzou worden, doe hetweg.W ant hetisbeter hinkende te leven,
dan te wandelen in den dood.
En alsuw Zien u tot misleiding wordt, offer ditzien op.W ant 46/48

beterishetam halfziende in dehemelse orde in tegaan,dan helder-
ziende te dolen in de sferen van vernietiging en eindeloze loutering
door geest.
W ant alleswordt verduurzaamd en bestendigd door de werking 49

van den geest.
Bestendiging is goed, maar als dat wat bestendigt onbestendig 50

wordt, waarmee zou hetverduurzaamd kunnen worden?
Hebthetbestendigende in uzelfen houdt den onderlingen Vrede.
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HUW ELIJK EN ECHTSCHEIDING

X

1 Toen stond Hijop en vertrok vandaar naarde streken vanJudea en
Transjordanie, W eder stroomden de scharen bij Hem samen en
wederom begon Hijhen teonderrichten, zoalsHijdatgewoon was.

2 N u kwamen erPharisseers Hem -om Hem op den proef testellen
- vragen ofheteen man geoorloofd iszich los te maken van zijn
vrouw.

3 Hijantwoordde hun: 'W at heettM ozes u geboden?'

4 Zijzeiden: 'M ozes heeft toegestaan een scheidsbrief te schrijven
en haarweg te zenden.'

5 Toen sprak Jezus: 'Om de hardheid van uw hart heeft hiju dit
voorschrift gegeven.

6 Doch van den aanvang derschepping afheeft God hen mannelijk
en vrouwelijk gemaakt.

7/8 Daarom zaleen mens zijn vader en moeder verlaten en de 'twee'
zullen tot een lichaam worden. Zo zullen zijnietmeer 'twee' zijn,
maareenlichaam.

9 Hetgeen God dan verenigd heeft,scheide de mens niet.'

10 Thuis vroegen de discipelen Hem weer hiernaar.

II Toen zeide Hij tot hen: 'W ie zich losmaakt van zijn vrouw en
een andere huwt, pleegt echtbreuk jegens haar.

12 En alszijzichlosmaaktvan haarman en een anderen huwt, pleegt
zijechtbreuk.
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x

W anneer de M eester opstaat en uitZijn Troostverzoening naar de r

sfeer der neophieten gaat, alsook naar hen, die over de verschan-
singen van hetW ereldgebeuren heen den M eester zien,verzamelt
zich onreinheid om Hem heen en wederom leertHijhen,zoalsHij
ditpleegtte doen.
Dan komen zij,die nietgelijk de kinderen, in onbezorgde over- 2

gave leven naar den geest,maar die hun heilverwachten van het
moralistisch formuleren en angstvallige betrachting van hun zelf-
correctie tot illusoire zelf-perfectie, tot den M eester om Hem op
den proef testellen,vragende:
'Isheteen man geoorloofd om zijn vrouw weg te zenden?'
De M eester, die in het Oorzakelijke ziet,verwijst hen naar het 3

W oord van M ozes,
en wanneer zijzich beroepen op dienssanctie, 4

houdt Hijhun voor,datM ozesditalleengedaan heeftomdathijhun 5

hardheid kende.
Daarop verheft Zijn W oord zich van den vorm totin hetwezen 6

van hetHuwelijk.
Van hetbegin derschepping heeft God de mensen mannelijk en 7

vrouwelijk gemaakt.
Daarom verlaatdeM ens dietotdeware rijpheid komt, deTwee- 8

heid,diezich tevergeefs totpseudo-eenheid heeftgecombineerd, en
komt tot de Vereniging van deze Twee tot EEN.

Eerstdan zijn ernietlanger Twee, maar Een,zelfsin de stof!
Hetgeen aldus door Gog.is saamgevoegd, dat worde door den 9

M ens nietvan elkaargescheiden; opdat deparadijsgeschiedenis zich
nietherhaalt.
W anneer de volgelingen in Zijn vorm der aan de orde zijnde 10

feiten zijn gekomen, vragen zijHem weder dienaangaande.
Alsdan leertHijhun aIdus:
'W anneer een man de vrouw uitzich verbanten metem vrouw II

huwt, pleegthijechtbreuk jegens haar.
En alseen vrouw den m an in zich verlaat en met een m an huwt, 12

pleegtzljoverspel.'
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[Dan zijn deleerlingen ontsteld en vragen: 'W anneer hetmethet
Huwelijk aldus gesteld is,ishetbeter mette trouwen!'
De M eester echter, zegttothen:
'Niet iedereen begrijpt ditW OORD,doch hij,wien hetgegeven is.
W ant ziet: Er zijn geslachtelozen, die aldus geboren zijn; en er

zijn erdie door mensen alduszijn gemaakt.
M aar erzijn ook mensen,die zichzelfgeslachteloos doen worden

om derwille van hetKoninkrijk desHemels.
W ie ditkan vatten, diebeseftook wathijheefttedoen.']

[M ATTHEUS XIX: 10-12]
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KINDEREN

X

13 Zijbrachten kinderen totHem, opdat Hijzezou aanraken; doch de
discipelen bejegenden hen (die datdeden) afkeurend.

1+ Toen Jezus datzag,werd Hijverontwaardigd en zeide tot hen:
'Laatde kinderen totM ijkomen en verhindert hethun met.W ant
voor dezulken ishetKoninkrijk van God.

15 Voorwaar, Ik zeg u: W ie het Koninkrijk van God met alseen
kind ontvangt, diezalerzekermetbinnentreden.'

16 Toen omarmde Hijze,legde hun dehanden op,en zegende ze.
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HET JONGE LEVEN

x

Veelvormen vanJong Leven worden Hem gebracht, opdatdiedoor 13

Hem worden aangeraakt, omdat eenogenblik.metHem verbonden
zijn betekent: voortaan Zijn invloed in onsdragen,dietegoeder ure
totgestalte komen zal.
M aar Volgelingen voelen ditalsmisbruik van Zijn hoge Kracht

en willen den niet-volgenden beletten ditte doen.
Doch ditiswat de M eesterjuist nietwil.Hijwil,dataIlejonge 14

leven tot Hem komt en daarin nimmer wordt belemmerd. W ant
juist hetjonge leven pastde goddelijke hierarchie.
Hijzegt: 'Voorwaar, wie dezehierarchie nietaanneemt zoalshet 15

jonge, onbevangen Leven,die zalhaarzekernietin zich verwerke-
lijken kunnen.'
W ant alwatjong issluitdeM eesterin Zijn armen, drukt hetaan 16

Zijn harten behoedt hetin heilige afzondering.
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DE RIJKE JONGELING

x

17 Toen Hijvertrok om Zijn W eg tevervolgen, sneldeiemand op Hem
toe,vielop zijnknieen en vroeg Hem: 'Goede M eester,watmoetik
doen om eeuwig leven te beerven?'

18 Jezus zeide tothem: 'w aarom noemt ge M ijGoed? Niemand is
goed, dan God aileen.
Gekent de Geboden :
Gijzultnietdoden;
Gijzultnietechtbreken;
Gijzultnietstelen;
Gijzultnietvalsgetuigen;
Gijzultnietsontvreemden;
Eertuw vaderen uw moeder.'
Hij antwoordde Hem: 'M eester, ditailesheb ik vanjongs afin

achtgenomen.'
TerwijlJezus hem aanzag,kreeg Hijhem liefen zeide tothem:
'Een ding ontbreekt u.Ga heen,verkoop alwat ge hebt en geef

het aan arme mensen;zo zult ge een schatin den hemel hebben.
Kom dan hier en volg M ij.'

19

20

21
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HEM ELS BEZIT

x

W anneer de M eester voortgaat op Zijn W eg, komt altijd weer de 17

M ens, die Eeuwig Leven wil verwerven; de mens die voor Hem
knielt, die Hem den Goeden M eester noemt, en die Hem vraagt:
'W at moet ik doen?'
DieHem nietvolgt enHem metkent,maardiehetfalenvan deeigen

methodiek ervarend, trots en zelfgenoegzaamheid heefiingeboet;
dieradeloos geworden is,omdat heteigenlijk bedoelde onbereikbaar
bleef,maar door dieradeloosheid juist den M eester heeft bereikt...
en die zich tach vermeet Hem met een 'oordeel' te begroeten.
De M eesterwijstditoordeel af,en wijsthem dieperfectie van de 18/20

W etsbetrachting heeftverwacht op hetontbreken van hetPositieve
in de formulering derGeboden.

En heterkennen van deontoereikendheid van devanjongs afaan 21

betrachte levens-methodiek (determinering van met'dit',nih 'dat')
maakt, datde M eester van hem houdt.
Eerstdan,wanneer hijdeze onmacht openlijk voor Hem belijdt,

onthult Hijhem wathem ontbreekt:
W aar wij hetEeuwig Leven trachten te verwerven, daar toont

HijdeVerlossing van hetvastgegroeid zijn aanillusiesvan den Tijd.
W aar wij OTIS heil van Hebben en van Zijn verwachten, daar

vraagt HijhetOffer en de algehele Overgave, aan Zijn Leiding.
Een ding ontbreekt OTIS allen,diezo totHem komen: heengaan en

verkopen ALLES wat wij hebben en de opbrengst aan de 'armen'
geven.En dan tot den M eester wederkeren, NIET m et de bezieling
van hetafstand-doen, maarmetdevreugde van een 'schat'tehebben,
groter dan hetgeen wijooitbezaten.
Dan, en nieteerder,kunnen wijHem volgen.
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DE RIJKEJONGELING

22 M aar hijvoelde zich door deze woorden gekrenkt en ging be-
droefd heen,want hijhad vele bezittingen.

23/24 Toen zeideJezus,terwijlHijrondzag, tegen Zijn discipelen: 'Hoe
bezwaarlijk zullen mensen die bezittingen hebben, het Koninkrijk
Godsbetreden!'
De discipelen waren door Zijn woorden zeerontsteld, maarJezus

nam weer hetwoord en zeide tothen: Jongens, hoe moeilijk ishet
hetKoninkrijk Godsbinnen te gaan!

25 Gem akkelijker gaateenkabeldoorhetoog van eennaald,dan dat
een gegoed mens hetKoninkrijk ingaat!'

26/27 Toen waren zijnog meer verslagen en zeiden tegen elkaar: 'W ie
kan dan behouden worden?'
Jezus zag hen aan en zeide: 'Bijmensen ishetonmogelijk, maar

nietbijGod.W ant allesismogelijk bijGod.'

28 Toen begon Petrus tegen Hem: 'Zie,wijlieten alleslosen zijn U
gevolgd ...'

29 Jezus antwoordde: 'Voorwaar, Ik zeg u,erisniemand, die huis
of broeders of zusters,of moeder of vader ofkinderen, of akkers
heeftlosgelaten om M IJen om de GOEDETIJDING,

30 ofhij ontvangt honderdvoudig terug: Nu, in deze tijdenronde,
huizen, broeders en zusters,en moeders en kinderen en akkers,met
vervolgingen en in dekomende aeoon Eeuwig Leven.

31 M aar vee!eersten zullen laatsten zijn en laatsten eersten.'
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HEM ELS BEZIT

M aar altijd weer isjuist de mens,die door verwerving van vol- 22

m aaktheid tothetEeuwig Leven dachttekomen, vervan hetkind,
datvan hetogenblik zijn heilverwacht.
En altijd isdestrevernaar 'verwerven' ongenegen om hetwaarde-

volvergaarde loste laten en zichzelfte geven.
En daarom laten wijhet onvergelijkelijke Heil voor wat hetis,

en wenden wijons 'treurend' van den M eester a£
Ook die Hem volgen zijn bezorgd, wanneer Hij hun verklaart 23/24

hoe moeilijk zijdie iets 'bezitten' in de hemelse verhoudingen ge-
raken.

W ant hetbesefdatalle aardse binding en fataalobstakel vormen 25

om in hemel-sferen te verschijnen, wekt inde volgelingen hetbe-
wustzijn, datook zijditeigenlijk nietkunnen.
Dan iserin den volgeling verslagenheid, want alzijn pogen lijkt 26/27

vergeefs.
De M eester echter ziethem juist om deze onmacht aan en biedt

de enig ware Troost: voor mensen is het inderdaad onmogelijk,
maar nietvoor God.
Het Luisterende Tijdsbeleven vindt den moed den M eester voor 215

tehouden, datdevolgelingen alleshebben prijsgegeven en Hem zijn
gevolgd.
Hem zegtde M eester niet,dathun verslagenheid bewijst, datzij 29/30

juist lang metalleshebben prijsgegeven. M aar watzijhebben prijs-
gegeven, dat zullen zij tot bewustzijn van volkomenheid terug-
ontvangen, hoewel met vervolging door de wereld, daar het zich
verworpen ziende aardsprincipe zich zo wreekt.
Doch in hetTijdeloze vindt devolgeling hettijdeloze Leven.
Daarom zalveelwat hier naar aardse maatstaf vergevorderd en 3r

vooraanstaand heet, in geestelijken zin juist achterlijk en nog on-
bruikbaar zijn.
En omgekeerd zalveelwat hier slechtslaag wordt aangeslagen,

geestelijk aanvaardbaar en verhefbaar zijn.
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VOLGEN VAN DEN M EESTER

Derde Lijdensaankondiging

32 Zijwaren nu onderweg, opgaande naarJerusalem.Jezus ging hun
v66r enzijwaren zeeronthutst; endiehun volgden waren bevreesd.
Toen riep Hij de Twaalve weder tot zich en begon tot hen te

spreken over hetgeen over Hem zou komen.

x

33 'Zie,wijgaan op naarJerusalem en deZoon desM ensen zalover-
geleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden.
Die zulIen Hem terdood veroordelen enHem overleveren aan de

andere volken.

34 Deze zullen Hem bespotten en bespuwen, geselen en doden.M aar
ten derden dage zalHijopstaan.'

35 Toen kwamenJacobus enJohannes, dezonen van ZabdaitotHem
en zeiden: 'M eester,wijzouden willen datGijonsdeedt,watwijU
vragen zullen.'

36 Hijzeidetothen: 'W at wiltge,datIk u doen zal?'
37 Toen zeiden zij: 'Vergun ons,datwijde een aan uw rechterzijde

en deanderaan uw linkerzijde mogen zitten in Uw Glorie.'
38 DochJezus zeide tothen: 'Ge weet metwat ge vraagt! Kunt gij

den bekerdrinken, dien Ik drink? Ofgedoopt worden metdeonder-
dompeling, waarmee Ik word gedoopt?'

39 Zij zeiden: Ja, datkunnen wij.' Toen antwoordde Jezus: 'Den
bekerdien Ik drink,zultgijook drinken, en den doop dien rk ont-
Yang,zultgijontvangen.

40 M aar hetzitten aan mijn rechter- oflinkerzijde staatmetaan M ij
te geven,doch isvoor wien hetisbereid.'

4I Toen de Tien (anderen) dit hoorden, werden zijverstoord op
Jacobus enJohannes.

42 Jezus riep hen totzich en zeide tothen:
'Gijweet,datzijdieregeerders dervolken heten,hen knechten en

datde hooggeplaatsten autoritair optreden tegen hen.
43 Zo ishetonder u met.W ie groot wilworden onder u,diezaluw

dienaar zijn.
44 En wie de eerste onder u wilwezen, die zalalIerslaafzijn.
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PAASM ANDAAT

x

Terwijl zij opgaan naar het Hart, gaat Hij hun VOOL Verbazing 32

is er in degenen die Hem vergezellen. Bevreesd zijn, wie Hem
volgen.
Opnieuw wendt Hij zich tot de Oergestalten en begint hen te

doordringen van hetgeen Hem overkomen moet:
W ij naderen hetHart. Daar zalde Zoon van God worden over- 33

geleverd aan dogmatisch fanatisme en verstandelijk determinisme.
Die zullen Hem terdood veroordelen enHem overleveren aan de

stoffelijke machten.
En deze zullen Hem bespuwen, geselen en doden.
M aar Hijverrijst ten derden dage. 34

Dan kornen de Verdringing en de Genade, vruchten van God's 35/37

Gave,totden M eester en vragen om Hem in hun midden tebezitten
alsbeleving van Zijn heerlijkheid.

De M eester antwoordt hun: 'Gijweetniet wat ge vraagt. Kunt 38

gij het Lijden dragen, dat rk heb aanvaard? Kunt gijden Doop
doorstaan, waarmee Ik word gedoopt?'
Zijmenen het te kunnen en zijzullen het daarom ook moeten, 39/40

m aar Zijn heerlijkheid en Zijn aanwezigheid beleven in het Paas-
verbonden en Paaswerkend samenzijn,isnieteen voorrecht, datals
gunst verleend wordt. M aar het wordt geschonken aan degenen
voor wie hetisbestemd.
W anneer de andere volgelingen dithoren, voelen zijditvragen 41

alsverraad aan de verhouding onderling.
Dan wijstdeM eesterop demethodiek deraarde diedehunne niet 42/43

m ag zlJn.

W ie groot wil wezen in de methodiek des hemels, zoekt geen 44

voorrechten en macht, maarDienst.
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VOLGEN VAN DEN M EESTER

45 W ant oak de Zoon desM ensen isnietgekomen am zich telaten
dienen, maar am te dienen, en Zijn leven te geven tot een losprijs
van velen.'
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PAASM ANDAAT

De Zoon desM ensen komtnietom teheersen,maarom Dienende 45

Zijn Leven te geven alseen losprijsvoor velen.
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GENEZING VAN BAR TIM AI

X

46 Zijkwamen teJericho en terwijl Hijmetzijn discipelen en een tal-
rijke schareJericho verliet, zatde Zoon van den Bezoedelde, Bar
Timai, een blinde bedelaar aan den W eg.

47 Toen deze hoorde, dathetJezus van Nazareth was,begon hijte
roepen: 'Zoon van David, heb medelijden metmij!'

48 Velen berispten hem,opdat hijzwijgen zou.
Doch hijriep desteluider: 'Zoon van David ontferm u overmij!'

49 Toen hieldJezusstilen zeide: 'Roept hem.'Zijriepen den blinde
en zeiden tothem: 'Hebt goeden moed! Staop,Hijroept u.'

50 Toen wierp hijzijn mantelaf,sprong overeind en ging naarJezus.

51 Jezus sprak tot hem en vroeg:
'W at wilt ge,datIk u zaIdoen?'
De blinde zeide: 'M eester aller M eesters! dat ik ziende moge

worden! ...'
52 Toen zeideJezus tothem:

'Ga heen,uw geloof heeftu verlost.'
En terstond werd hijziende,en voIgde Hem op Zijn W eg.



GENEZING VAN GEVOLGEN DER

ZIELSBEZOEDELING

x

Zo wordt de aandacht van de Volgelingen op het ingezette Paas- 46

verbinden met den Paaszetter gericht.
W anneer de M eester met Zijn volgelingen daaruit heengaat en

door veel onreinheid is omstuwd, dan toeft de vrucht der ziels-
bezoedeling alsBedelende Blinde op Zijn W eg.
Vernemend datde M eester nadert, belijdt die blinde zijn geloof 47

en smeekt Hem om erbarmen.
Dan iseraltijd veelwatdaaraan aanstoot neemt en het beletten 48

wil.Doch ondanks dezen weerstand groeit hetblind erkennen van
God's Redding totsteedsluider Roepen van de ziel.
Dan toeftde M eester en Hijlaatde bedelende blinde vrucht der 49

zielsbezoedeling totzichroepen.Zijn boden komen enverkondigen :
'Houd moed, staop!De M eester roept u!'
Die boodschap innerlijk verstaan, betekent: de omhulling weg- 50

doen,zich verheffen inzijn ongecamoufleerde schamelheid en aldus
totden M eester gaan.
Hem dan de blindheid alsgevolg van zielsbezoedeling belijden, 51

zich aan Hem als den Enen groten M eester overgeven, en Hem
smeken om te mogen ZIEN.

Door het Geloof datzo tot daad geworden is,isdeverblintling 52

opgeheven. De zieldiezelfsden W eg nietzag waaraan zijbedelende
zat,ziet nu den M eester alsden W eg, en gaatHem achterna.
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INTOCHTINJERUSALEM

XI

I Toen zijJerusalem naderden, zijnde bijBeth-Phage] en Beth-Anij
aan den Berg der Olijven, zond Hijtwee van zijn discipelen uiten
zeide tegen hen:

2 'Gaat naar hetdorp tegenover u en zodra gijdaaraankomt, zult
ge een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit een mens
gezeten heeft.
M aakt hetlosen brengt hethier.

3 En indien iemand tegen u mocht zeggen: 'W at doet gijdaar?'
Zegt dan: 'De M eester heeft het nodig en Hij zendt het dadelijk
terug.'

4 Zijgingen heen en vonden een veulen vastgebonden aan een in-
gang aan een zijweg; ditmaakten zijlos.

5 Enkelen van hen die daar stonden, zeiden: 'W at doet gijdaar,
datge datveulen losmaakt?'

6 Zijantwoordden hun zoalsJezus hun gezegd had,en toen lieten
zijhen begaan.

7 Nu brachten zijhetveulen aanJezus,legden hun klederen erop,
en Hijging daarop zitten.

8 Velen spreidden hun klederen op den weg, en anderen takken
groen, die zijvan de velden haalden,

9 Die voorop gingen en die volgden riepen: 'Vedos toch nul Ge-
zegend Hij, die in den Naam van God komt!

10 Gezegend hetkomende Rijk van onzen Vader den Geliefde! Ver-
los toch nu, (Gij)in den Hemel!'

138



INTOCHT VAN DEN M EESTER IN HET HART

XI

Naderende metZijn volgelingen tothetHart,doorschrijdt deM ees- r

ter allevormen derKleine M ysterien, rijpe en onrijpe, aan den op-
gang totde Zalving.
Een tweetalvolgelingen zendtHijvoor zich uiten zegt:
'Gaatin deactuele figuratie tegenover u. 2

Zodra gijdaarin binnengaat, zultgijhetonvolgroeid lichamelijke
vinden, datnog nimmer drager van hetware M enselijke isgeweest.
M aakt datlosuitzijn bindingen en brengt hettotM ij.
Alsiemand u verantwoording mocht vragen, zegthem dan: De 3

M eester heefthetnodig, en hijlaatu dadelijk begaan.'

Zo gaan zijen zijvinden het lichamelijke onvolgroeide leven 4

vastgebonden bijden ingang van een actuelen vorm, die aan een
samenvloeiing van twee W egen isgelegen.
Dan maken zijhetlos.
M aar sommige derstrevingen, diein die vormenconstellatie toe- 5

Yen,willen zich ermee bemoeien.
Dan spreken de discipelen zoalsde M eester hun gezegd heeft,en 6

zijlaten hen begaan.
Zijbrengen hetden M eester en bedekken hetmetdatwaarin zij 7

zelfgewoon zijn te verschijnen. En deM eester laatzich doorhetz6
voor Hem geschiktgemaakte dragen.
Veelwataanwezig is,spreidtzijn beschutting totverzachting van 8

Zijn W eg. En vee!bedekt dehardheid van Zijn Pad metin heton-
gebaande groeiend leven.
Alwatvoorafgaat en watvoIgt, verenigt zich in een verlangen: gIro

N u bevrijd te worden! en in een belijdenis: Gezegend, alwat van
den Vader komt! Gezegend, de zich nu voltrekkende omwending
totdegoddelijke Orde! Bevrijdt onsnu,in hemelsferen!
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DE ONVRUCHTBARE VIJGEBOOM

XI

II Hijkwam teJerusalem, in den Tempelho£ Nadat Hijallesrondom
had aanschouwd, vertrok Hij- daarhetreedshat was- naarBeth-
Anijmet de Twaalve.

12 Den volgenden ochtend, toen zijvan Beth-Anij kwamen, kreeg
Hijhonger.

13 Toen Hijvan verre eenvijgeboom zag,diein blad stond,ging Hij
daarheen om te zien ofHijerook iets aan vinden zou.M aarerbij
gekomen, yond Hij niets dan bladeren, want hetwas nog niet de
tijd voor vijgen.

14 Als antwoord daarop sprak Hij tot den boom: 'Nooit in der
eeuwigheid eteiemand meer enige vrucht van u!'
Dathoorden zijn discipelen.

15 Zijkwamen teJerusalem en den Tempelhofbinnengaande, begon
Hijhen,die in den Voorhof verkochten en kochten, te verdrijven.
De tafels der geldwisselaars en de banken der duivenverkopers
keerde Hijom.

16 En Hijlietniet toe,datiemand enig gereidoor den Tempelhof
droeg.

17 Dan leerde Hijen sprak: 'Staaternietgeschreven, datM ijn Huis
een bedehuis genaamd zalworden voor aIlevolkeren? Gijhebt het
echter toteen rovershol gemaakt.'

18 De overpriesters en schriftgeleerden hoorden heten zochten een
middelom Hem tedoden.W ant zijvreesden Hem, omdat degehele
menigte diep getroffen was door Zijn onderricht.

19 Toen hetavond was geworden, gingen zijde stad weer uit.

20 Den volgenden ochtend langsden vijgeboom komende, zagen zij,
datdezevan den wortel afverdord was.

21 Petrus herinnerde het zich en zeide tot Hem: 'M eester, zie,de
vijgeboom dien Gijvervloekt hebt, isverdord!'
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FALEN VAN HOEDER DER KLEINE M YSTERIEN

XI

Te goeder ure treedtdeM eesterbirmen in hetheiligdom desharten. II

Als Hij allesdaarin overzien heeft, gaatHij - daar het uur van
rusten voor hethart gekomen is- weer met de Oergestalten in de
constellaties van de Kleine M ysterien,
M aar alsde circulering in den Tijd hetuur van aanvang brengt, 12

keert Hij uitdie M ysterien terug.
En dan verlangt Hijallengsnaar de vruchten dezerInitiatie.
Van verre ziende een zieldie ingewijd is en zich tooitalsofzij 13

daarvan ook de vruchten draagt, gaatHij daarheen ... maar vindt
alleen de tooi, omdat de tijd van vruchtdraging nog niet is ge-
komen.
Dit isverzaking van de allerduurste plicht. 14

De M eester zegt: 'Nu moge nooit meer enige vrucht van u ge-
noten worden!'
Zijn volge!ingen horen het.M aar ofzijhetverstaan?
Dan keertHijweder in den Voorhof van hetHeiligdom desHar- 15

ten en beginthetsjacheren daaruitteverdrijven; deberekening ont-
neemtHijelkebasis;en hetmisbruiken van inwijding ontneemt Hij
de mogelijkheid zich daarneer te zetten.
Hijlaatniet toe ditHeiligdom alsdoorgang voor onheilige be- 16

langen te misbruiken.
Zo doetHijonsgedenken hetProteten-woord: 17

M IJN W oning zaleen Oord van Inkeer heten bijde ganse mens-
heid!
'Gijechter,'zegtdeM eester,'hebthettoteen rovershol gemaakt!'
Alshetdogmatisch fanatisme en deletterzifterij dithoren,zoeken 18

zijden M eester om te brengen in hethart.Zijvrezen Hem, orndat
alwatonrein en boosiswordt verbijsterd door hetgeen Hijleert.
W anneer hetHart opnieuw terrusteneigt,verlaatdeM eesterhet 19

tezamen metZijn volgelingen.
M aar alsdezielhaardagtaak weerhervat, dan gaan zijhartwaarts 20

langs den slechten Hoeder der Kleine M ysterien, en zien datdeze
van den wortel afverdord is.
HetLuisteren herinnert zich hetW oord desM eesters en hetzegt: 21

'Zie toch,dien Gijveroordeeld hebt,ishelemaalverdord!'
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DE ONVRUCHTBARE VIJGEBOOM

22/23 Toen antwoordde Jezus hen: 'Geloof in God. Voorwaar, lk zeg
jullie, wie tegen dezen Berg zou zeggen, 'hefje op en werp je in de
zee',eninnerlijk mettwijfelt,maargelooftdatwathijzegt,gebeurt,
hetzou aldus geschieden.

24 Daarom zeg Ikjullie, alwat ge bidt en wenst, gelooft datge het
hebtontvangen, en hetzalu ten deelval1en.

25 W anneer ge echter staat te bidden, vergeeft al wat ge tegen
iemand hebben mocht, opdat uw Vader in de hemelen uw over-
tredingen vergeven moge.

(26) (Indien gijechter niet vergevend zijt,zalook uw Vader in de
hemelen uw overtredingen nietvergeven.)'
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FALEN VAN HOEDER DER KLEINE M YSTERIEN

De M eesterechterzegt:'Verbaastuniet, maarhebtgeloofin God.' 22

Voorwaar, wie totden Berg derW ijding zegt: Verhef u en ver- 23

zink in de M ysterien! en in zijn hartmettwijfelt, maar vertrouwt,
datgaatgebeuren wathijzegt,hetza.1aldusgeschieden.
Daarom, watgijvan God verlangt, gelooft datgijhethebtont- 24

vangen en hetzalaldusgeschieden.
M aaralsgijinkeerttotden Vader,vergeeftalwatgijtegen iemand 25

hebben moogt, opdatuw zielzichopentvoor debovenaardse Vrede,
die vergeving door den Vader wordt genoemd.
Indien gijechter metvergeeft, dan blijftuw zielgesloten en ont- 26

vangt dehaargezonden liefde niet.
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BEVOEGDHEID VAN JEZUS

XI

27 Zijkwamen weder in Jerusalem. En terwijl Hij in den tempelhof
wandelde, kwamen de overpriesters, de schriftgeleerden en de
ouderlingen totHem en vroegen Hem:

28 'Op grond van welke bevoegdheid doetgijdeze dingen? Ofwie
heeftu deze bevoegdheid verleend om deze dingen te doen?'

2<) Toen antwoordde Jezus hen:
'Ik zalu een vraag doen. Alsgijmijdaarop antwoord geeft,zal

Ik u zeggen krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe.
30 De Doop vanJohannes, wasdievan den hemelofvan demensen?

Antwoordt M ij.'

3I Toen overlegden zijmet elkaar: 'Alswijzeggen: van den hemel,
dan zalhijzeggen: W aarom hebt gijhem dan metgeloofd?

32 M aar alswijzeggen: van de mensen...'daarvoor vreesden zijhet
yolk tezeer,wantallenhieldenJohannes inderdaad voor eenprofeet.

33 Toen antwoordden zijJezus: 'W ij weten hetmet.'
Daarop sprak Jezus: 'Dan zeg Ik u ook niet op grond van welk

gezag Ik deze dingen doe.'
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BEVOEGDHEID VAN DEN M EESTER

XI

Terwijl de M eester weerkeert in het Hartenheiligdom en daarin 27

voortschrijdt, komen dogmatisme, letterzifterijenvormverstardheid
tot Hem met de vraag:
'Op grand van welk gezag doetgijditalles?W ie geeftubevoegd- 28

heid ditte doen?'
De M eester zalzich nooit verantwoorden.
Hijsteltalleen eenwedervraag. Isdiebeantwoord, dan ontsluiert

Hijook hetgezag waarmee Hijisbekleed:
'De Onderdompeling door de Genade in den Stroom desLevens, 30

geschiedtdie op hethemelse gezag,ofop gezag van mensen?'
Daarvan hangt allesaf!
W anneer die vraag niet door de mensenziel beantwoord wordt,

dan blijftook hetgezag desM eesters onbekend.
Als deze vraag gesteld wordt, redeneert de pleiter van de zelf- 31

gereide krachten in deziel:indien wijzeggen,datde Onderdompe-
ling hetW erk desHemels is,dan zalHijzeggen: 'W aarom hebtgij
dan daarin nietgeloofd?'
M aar als wij zeggen: M ensenwerk!... zelfs het verstand durft 32

eigenlijk de intuitie niettrotseren.
W anneer nu deoneerlijkheid een mensdwin.gtom tezeggen,dat 33

hijhetnietweet...dan openbaart deM eesterhem ook nietop W iens
Gezag Hijallesdoet!

29
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DE BOZE PACHTERS VAN DEN W IJNGAARD

XII

I Hijbegon tothen in gelijkenissen te spreken.'Een mensplantte een
wijngaard en zette er een ornheining om; groef een persbak en
bouwde een toren. Toen verhuurde hijhem aan wijnbouwers en
ging naarhetbuitenland.

2 Te rechter tijd zond hijeen knecht naar de pachters om van hen
zijn aandeelindevruchten van den wijngaard inontvangst tenemen.

3 Zijgrepen hem, sloegen hem en zonden hem metledige handen
weg.

4 W ederom zond hijiemand en dien mishandelden en beschimp-
ten zij.

5 Toen zond hijeen anderen dien doodden zij,ennog vele anderen,
die zijmishandelden ofdoodden.

6 Nu had hijnag eenover,zijn beminden zoon.Tenslotte zond hij
dezen tothen,zeggende: 'mijn zoon zullen zijontzien.'

7 M aar die pachters zeiden tot elkaar: 'Dit is de erfgenaam; laten
wijhem doden, dan zalde erfenisaan onskomen.'

8 Zij grepen en doodden hem en wierpen hem buiten den wijn-
gaard.

9 W at zalde eigenaar van den wijngaard doen? Hijzalkomen en
de pachters verdelgen en hijzalden wijngaard aan anderen geven.

10 Hebt gijditSchriftwoord nietgelezen?:
De Steen,dien de bouwlieden verworpen hadden,
iseen hoeksteen geworden;
deze isvan God gekomen

II en hetiswonderlijk inonze ogen.'
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FALEN VAN HOEDERS DER GROTE M YSTERIEN

Xli

Tot deze slechte herders, die het antwoord op de Ene Vraag niet
willen geven, en dus 66k niettot den Aanvang derVerlossing ko-
men, begint de M eester weer te spreken in versluiering:
Temidden van hetonbewuste circuleren in den Tijd heeftGod de

sfeer gesteld, waarin de Eeuwigheid van Leven weer verworven
worden kan.
Daarin isalleswatdemensenzielbehoeftom zelfhet Levenswater

te bereiden.
Daarheen wordt iedereen geleid,aan wie hetHoeden derM yste-

rien wordt toevertrouwd, opdat zij- it) God's Dienst - zichzelf de
eeuwigheid bereiden en daarmee aan God hetZIJNEbieden.
Terechter tijd zendt God Zijn Boden om hetHem gewijde in 2

ontvangst te nemen.
M aar ziet, die het verwierven willen het niet Geven! en nus- 3/5

handelen wie alsGod's Knechten tothen komen.

Totdat Hij, eindelijk, Zijn Zoon zendt, alshet Iaatste en meest 6

eigen,meest beminde ... alswat zeker welerkend en aangenomen
worden zal.
M aar in de Hoeders der M ysterien regeert de niets ontziende 7

drang naar zelf-verzadiging, naar zelfbeschikking en naar zelf-ver-
heffmg; die drijfthen totvermoording van God's Zoon.
Zo denken zijdeHeilige M ysterien temaken toteen apparaatvan 8

zelfgereide M acht.
W at zalGod doen met deze trouwelozen? Hij zal hun Leer- 9

lingschap tenietdoen,en den Tuin derInitiatie openstellen voor de-
genen,diehetwaardig zijn.
Hebt gijditSchriftwoord nietverstaan: 10

Het element totvorming van structuren in de stof,datdoor het
menselijke drijven wasveroordeeld, ditisgeworden tothetW ezen
van deW ending!
Van God isditgekomen, enhetisverbijsterend voor onsverstand! II
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DE BOZE PACHTERS VAN DEN W IJNGAARD

12 Toen trachtten zijHem te grijpen, maar zijwaren beducht voor
de menigte. W ant zijbegrepen datHij met die gelijkenis op hen
doeIde.
Zo lieten zijHem ongedeerd en gingen heen.

HET RECHT DER AARDE

XII

i3 Zijzonden enigen van dePhariseeers envan deHerodianen om Hem
met een strikvraag te vangen.

14 Deze kwamen en vroegen Hem: 'M eester,wijweten, datGijop-
rechtzijten u am niemand stoort; want gijzietdemensen nietnaar
deogen,maar Gijleertden W eg van God inwaarachtigheid.
Ishetgeoorloofd den keizer schatting te betalen ofniet? M oeten

wijhetweidoen ofnietdoen?'
15 M aarHij,hun huicheIarijkennende, zeidetothen: 'W aarom stelt

gijM ijboosaardig op den proef? Brengt M ijeen schelling, datik
dien beschouw.' Toen brachten zijereen.

~I6 Nu sprak Hij: 'W iens beeItenisen opschrift isdit?'Zijantwoord-
den: 'Die van den keizer.'

17 Toen zeide Hijhen: 'Geeft dan den keizer wat deskeizers is,en
geeftaan God watvan God is.'
Zijstonden verbaasd over Hem.



FALEN VAN HOEDERS DER GR'OTE M Y STERIEN

Dan dringt hettothetfanatisme,hetdeterminisme en de vorm- 12

verstardheid door, datzljbedoeld zijn met de trouweloze Hoeders
derM ysterien;
datook door hen de Zoon van God gedood wordt in de ziel,en

datwatzijverwerpen als'verkeerd', nochtans door God gezonden
is,en blijken zalde Grote W ending te bewerken.
Zijzouden Hem nu willen grijpen en vernietigen, maarlaten dit, I2a

om dat zijvrezen,dathetzich verzamelende kwaad nog zelfsteveel
waarachtige erkenning draagt om dezen wandaad te gedogen.
Dus worden vormverharding en aardverkochte sluwheid naar 13

Hem uitgezonden om Hem tevangen meteen dubbelzinnig woord.
M et valse lof,die Hem verlokken wiltot een eenzijdige bevesti- 14

ging in schijn,legtmen Hem voor devraag:
'M oet men deaardsemachtzijn tolbetalen,ja dan neen?'
En altijd zalde M eester hen doorziende, komen met de weder-

vraag:
'W aarom beproeft gijM ij?' 15

En dan dedingen diedeaardsemachtvan onsverlangt aantonend
als'getekend' methetBeeld deraardsheid,zalHijzeggen:
'Geeft de aarde wat de signatuur der Aarde draagt, maar geeft 16

aan God alwatde signatuur desHemels toont.
Enjuist hetGoddelijke wordt versjacherd aan de aardse machten. 17

De M eesterisnatuurlijk metgeen enkelloos alternatief tevangen,
want Hijleeftboven de paren van tegenstellingen.
Daarom wijstHijdevalsetoetsers op hun eigen aardbezetenheid.
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OPSTANDING

XII

2I

I8 Nu kwamen erSadduceers totHem. Die beweren, dat er geen op-
standing is.
Zij ondervroegen Hem en zeiden: 'M eester, M ozes heeft ons

voorgeschreven, dat,alsiemands broeder sterften een vrouw nalaat
zonder kinderen, zijn breeder die weduwe totvrouw moet nemen
en nageslachtverwekken voor zijn broeder.
Nu waren ereenszeven broeders. De eerste nam een vrouw en

lietbijzijn sterven geen kinderen na.
Toen nam de tweede haar en stierfzonder nageslacht na te laten.

Evenzo de derde.
Geen van zevenen lieten zijkinderenna.Hetlaatstvan allen stierf

ook de vrouw.
In de opstanding, wanneer zijopstaan, wiens vrouw zalzijdan

zijn? Immers alle zeven hebben haar totvrouw gehad"

I9

20

22

23

24 Nu sprakJezus tothen: 'Isnietde oorzaak van uw dwaling, dat
gijde Schriften nietkent,noch de Kracht van God?

25 W ant wanneer zijuitdedoden opstaan,huwen zijniet,enworden
zijnietten huwelijk gegeven,maarzijn alsEngelen indehemelen.

26 Doch watbetreft de opwekking derdoden, hebt gijnietgelezen
in het(tweede) Boek van M ozes,in hetverhaal over hetbraambos,
hoe God tothem sprak: 'Ik ben de God van Abraham, de God van
Isaak en de God vanJaakob?'

27 Hijisgeen God van doden, maar van levenden. Gijdwaalt wel,
zeer.



OPSTANDING

XII

Ook komt de Stofverblindheid tot Hem, die beweert dat alle vorm 18

van Opstanding illusie is.
Zich op den letter van de onbegrepen W ET beroepend, wil de 19

Stofverblindheid zelfs den M eester overbluffen met de consequentie
van verstoffelijking van de geestelijke W et.

Indien een zielsterft in haar 'weduwschap' nadat zijzich met zeven 20/22

openbaringen van geest in circulering van den Tijd verbond, wien
van die openbaringen behoort zij dan, wanneer zij 'opgestaan' zal

zijn?

De Stofverblindheid doet het 'Opstaan' van een ziel de waarde 23

hebben van een Opstaan in den Tijd, waardoor die ziel weer met
een Openbaring in den Tijd 'gehuwd' zou moeten zijn.
De M eester, die God's Redder is,toont aan dat onze stofverblind- 24

heid de Schriften met verstaat en evenmin de Kracht van God, en dat
wij buitenstaanders zijn voor wie het allesin versluiering geschiedt.
W anneer wij opstaan uit den geestelijken dood, dan 'huwen' wij 25

niet langer de gestalten van de mee-bevangenen in Tijd, maar zijn
gelijk de Boden Gods ontheven aan de splitsing in de seksen, welke
immers slechts de openbaring in de stofbetreft.
W anneer een zielin waarheid 'zevenmaal gehuwd' is,sinds zijdie

de hoge eenzaamheid niet droeg, in diepen sekse-slaap gedompeld,
de innerlijke 'wederhelft' als 'hulpe-tegenover-zich' verschijnen
zag,sterft zijalsW EDUW VROUW , om dat zijeindelijk deW are W eder-
heft hervindt, en - daarmee huwend - tot de ware volheid van het
Heilig Huwelijk geraakt.
En wat de waan van stoffelijken dood alseinde van de zielbetreft, 26

sprak God met tegen M ozes: 'Ik ben de God derDrie'?

Hij isgeen God van lichamen, die toen reeds lang metmeer beston- 27

den,maar van deDrie, dieM ozes kende alshetfundament van alleZijn.

Zo is de dwaling van de stofverblindheid vele malen groter dan
zij in haar sluwe zelfgenoegzaamheid veronderstelt.
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HET GROTE GEBOD

XII

28 Een Schriftgeleerde, diehun twistgesprek had aangehoord, kwam tot
Hem.En wetende, datHijhun voortreffelijk geantwoord had,vroeg
hijHem: 'W at ishetallereerste Gebod?'

29 Jezus antwoordde: 'Het eersteis'Hoor, Israel,deHeer,onze God
isEEN!'

30 GijzultUw God liefhebben met uw gehele hart,metuw gehele
ziel,metuw gehele denkvermogen en metuw gehelekracht.

31 En hetTweede isdit: 'Gijzultuw naaste liefhebben alsuzelC
Een ander Gebod,groter dan deze,iserniet.'

32 Toen antwoordde de schriftgeleerde: '[uist, M eester, Gij hebt
naarwaarheid gezegd,dathijEENis,en datergeen anderisdan Hij.

33 Hem liefte hebben methetgehele hart, methetgehele verstand
en met de gehele kracht, en den naaste liefte hebben alszichzelf,is
meerdan allebrandoffers en slachtoffers.'

34 DaarJezus zag,dathijintelligent geantwoord had,zeide Hijtot
hem: 'Gijzijtnietvervan hetKoninkrijk Gods.'
Toen durfde niemand Hem meerietstevragen.

35 Toen Jezus leerde in den tempel, nam Hijhetwoord en sprak:
'Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen, dat de Christus Davids
'zoon'is?

36 David zelfheeftdoor den Heiligen Geestgezegd: De Heer heeft
totmijn heergezegd: Zitaan M ijn rechterhand, totIk uw vijanden
maak totuw voetbank.

37 AlsDavid zelfHem 'Heer'noemt, hoe kan hijdanzijn'zoon'zijn?'
De grate menigte hoorde Hem gaarne.

38 BijZijn onderricht zeide Hijvoorts: 'W acht u voor deschriftge-
leerden, die ervan houden in deftige kleren rand te gaan en op de
markten te worden gegroet,

39 vooraan te zitten in de synagogen en de ereplaatsen in te nemen
bijde maaltijden;

40 die de huizen derweduwen opeten en voor den schijn lange ge-
beden doen. Zijzullen een deste zwaarder vonnis krijgen.'
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HET ENlG NODlGE

XII

Die welde Schriften kent, maar nietde Kracht van God,komt tot 28

den M eestermetwaardering voor Diens kennis van de Schriften en
hijvraagt:
'W at ishetEnig Nodige?'
Dan zegtde M eester dit: 'Het Enig Nodige is,zich te bekennen 29130

totden Enen die hetalregeert, Hem liefte hebben met geheelons
hart, met onze hele ziel,met ons gehele wil-geleide denken, met
onze hele kracht.
En hetonmiddellijk daarmee verbondene is: onze medemensen 31

liefte hebben alsonszel£
letswaardevollers iserniet.'
De schriftgeleerdheid die ditwerkelijk aanvaardt, alishair voor- 32/34

stelling dan zonder Ziel en met een ander denken, isnietver meer
van verwerkelijking van de Goddelijke Orde.

M aarlerend in hetharten-heiligdom, onthult deM eester hoe on- 35/37

bestaanbaar aIle aards-verstandelijke beelding zijn moet voor den
bovenaardsen Zoon desAllerhoogsten.

Toch hoort veelongerechtigheid de Stem desM eesters graag,die 38/40

zegt: 'W eest op uw hoede voor de ijdelheid der wetenschap, de
zelfverheffing en de hunkering naar aardsen roem en eer,bevoor-
rechting en profiteren van de zwakken, het misbruiken van den
vorm van leerlingschap.
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DE PENNINGEN DER W EDUW E

XII

41 Hijnam plaats tegenover de offerkisten zag aandachtig toe,hoe de
menigte kopergeld wierp in de offerkist.
Veelrijke mensen wierpen erveelin.

42 Toen kwam ereen arme weduwe, dieertwee penningen inwierp,
datiseen halve cent.

43 Hijriep zijn discipelen en zeide tothen: 'Voorwaar, Ik zegjullie,
deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkistgeworpen van
allen die erietsin wierpen.

44 W ant allen hebben erietsvan hun overvloed ingeworpen, maar
zijheeft eriets van haar armoede in geworpen, alleswat zijhad,
haar gehele levensonderhoud.'
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HET W ARE OFFER

XII

De M eesterplaatstzich in hetHartenheiligdom daar,waar demens 41

zijn offers brengt en ziet aandachtig hoe het onverloste daar zijn
liefdegaven schenkt.
En erisveelwatuitzijn overvloed veelgeeft.
M aar daarisook hetweerloze,vereenzaamde, datvan zijn troos- 42

teloze ontoereikendheid nog afstaatwathetmetkan missen.
Dan roept Hijzijn discipelen en zegt: 43

'Voorwaar ditishetgrootste van aIleoffersdiehierzijn gebracht.

W ant alhetandere schenktvan zijn overdaad, maar hierisweg- 44

geschonken uit gebrek, alwat nog maar tot zelfbestendiging had
kunnen dienen.'
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VER W OESTING VAN DEN TEM PEL

XIll

I Terwijl Hijuitden tempelhof vertrok, zeide e~nvan zijn discipelen
totHem: 'M eester, zieeens,wateen stenen!en wateen gebouwen!'

2 Toen antwoordde Jezus hem: 'Ziet ge deze grote bouwsels?
.Geen steen ervan zalop een andere blijven,aileszalvemietigd wor-
den.'

3 NadatHijzich op den Olijfberg tegenover denTempelhad neder-
gezet, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas, met Hem
aileen zijnde,Hem:

4 'Zeg ons,wanneer ditgeschieden zal,en wathetTeken is,datdit
aileszich gaatvoltrekken.'

5 Toen ving Jezus aan hun te vertellen :
'Ziet toe,datniemand u misleidt!

6 Velen zuilen komen misbruik makend van M ijn Naam en zeggen,
datIk hetben.En velen zullen door hen worden misleid.

7 W anneer gijhoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, laat
u nietin verwarring brengen. Die moeten komen, maar hetishet
einde nog niet.

8 W ant yolk zalopstaan tegen yolk,enkoninkrijk tegen koninkrijk.
Er zuilen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen; er zullen
hongersnoden zijn.
Dat ishetbegin derbaringsweeen,

9 M aar gij,weestwaakzaam op uzel£
M en zalu overleveren aan tribunalen en synagogen; gijzultge-

geseld worden en voor stadhouders en koningen gesteld worden
om M ijnentwil, om voor hen te getuigen.

10 (Aan aile volkeren moet eerst de Goede Tijding verkondigd
worden.)

156



HET EINDE IN DEN TIJD

XIII

W anneer de M eester heengaat uit den Tempel van de Schriftge-
leerden en de Phariseers,vraagt steedsde discipel,die in die struc-
tuur nog satisfactievindt: 'M eester,lettoch op de duurzaamheid en
op degrootsheid derstructuur!'
Het antwoord van den M eester luidt: 'Beziet het goed. Het zal 2

totin zijn kleinste samenvoegingen ontbonden worden.'

W anneer Hijzich zo tegenover deze schijn-centraliteit stelt aan 3

den opgang der verheffmg, waar de balsem en de heling van de
wonden diedewereld heeftgeslagen,wordt gevonden, dan komen
Luisteren,Verdringen en Genade bijHem metden M oed,envragen
Hem:
'W anneer zaldit geschieden? 4

En watishetteken, datditallesin vervulling gaat?'
Dan leertde M eester hun: 5

'Ziet toe,datniets en niemand u misleidt!
Veelpresenteert zich alsdeRedder Godsenveellaatzichdaardoor 6

verleiden.
W anneer gijm erkt van strijd ofvoorbereidingen van strijd,be- 7

waartuw innerlijke rust.W ant deze zielespanningen zijn onvermij-
delijk, doch zijn het einde niet.
W ant Kudde zalzich tegen Kudde in u keren; en hierarchie zal 8

zich verzetten tegen hierarchie in u.W at als onwankelbare basis
wordt beschouwd, zalu geen steun meer bieden om uw standpunt
te bepalen en hetvoedselwaar uw zielnaar hunkert, zalhaar met
geworden.
Dat is de aanvang van het sterven en herboren worden in de

Eeuwigheid.
Doch richtuw aandacht op uzel£ 9

Om M ijnentwil zultgijin aardse tribunalen worden voorgeleid.
Collectivistisch dogmatisme zalu striemen en verwonden met zijn
blinde haat.Voor aardse machten en regeerders zultgijverschijnen
moeten om van M IJte getuigen.
Eerstmoet hetGoede Nieuws verkondigd worden aan ailegroe- 10

pen en structuren waar de Kuddegeest regeert.
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VERW OESTING VAN DEN TEM PEL

II W anneer ziju wegvoeren om u over te leveren, moet gijmet
vooraf overdenken, wat gijzeggen zuIt,maar wat u in die ure in-
gegeven wordt, zegtdat,W ant dan zijtgijhetmetdiespreekt,maar
de Heilige Geest.

12 De enebroeder zalden andere overleveren ten dode,en een vader
zijn kind. Kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hun den
dood aandoen.

13 De haatvan allen zult gijte verduren hebben om der wiJIevan
M ijn Naam.
M aarwie ten einde toe volhardt, diezalbehouden worden.

14 W anneer gijdan den gruwel derverlatenheid ziettronen, waarhij
nietbehoort te zijn - wie ditleest,houde hetin gedachten! - laten
dan zijdie inJudea zijn,hun toevlucht nemen in de bergen.

15 W ie op hetdak is,ga metnaar beneden, en metnaar binnen om
ietsmee te nemen uitzijn woning.

16 W ie op hetveld is,kere metterug om zijn bovenkleed tehalen.

17 W ee de zwangeren en zogenden in die dagen!

18 Bidt,dathetnietin den winter moge vallen!

19 W ant die dagen zullen zulk een tijd van nood zijn,alserniet
geweestis,sindsden aanvang van God's schepping, en erook nooit
meer wezen zal.

20 AlsGod die dagen metbekortte, zou geen sterfelijk leven behou-
den blijven, maar om der wille van degenen die Hij uitgekozen
heeft,heeftHijdien tijd verkort.

21 Indien dan iemand totu zegt: 'Zie,hierisdeVerlosser; kijk,daar
isHij!',Gelooft hetniet!!

22 W ant schijnverlossers en schijnprofeten zullen opstaan, tekenen
en wonderen verrichten om - zo mogelijk - ook de uitgekozenen
te verleiden.

23 M aar gij,blijftW aakzaam, want Ik heb hetu voorzegd.



HET EINDE IN DEN TIJD

W anneer gijdoor deonbegrijpelijke W ijsheid diegijnietherkent, II

in deze situaties wordt gebracht, zoekt dan niet in uw denkver-
mogen naarbescheid ofzelfrechtvaardiging.
W ant dan zultgljmetlanger moeten spreken,maar de Geestvan

God door u.
Hetnauwverwante zalelkander overleveren ten dode en wathet 12

aardse zich verwekt heeft,zalhetovergeven aan den dood.
Hetin den tijd verwekte zalzich keren tegen datwaardoor hetis

verwekt en hetdoen sterven.
De haatvan alhetin den Tijd bestaande zultgijteverduren heb- 13

ben,omdat de Redding Gods uw M eesteris.
M aarwie ten einde toe volhardt, diewordt bevrijd.
W anneer gijdan den gruwel derverlatenheid zietheersen waar 14

hijnietbehoort tezijn,datisjulstin hetheiligdom, Uw Hart,-laat
toch delezerditbegrijpen! -dan moge alwatM yste iszijntoevlucht
zoeken slechtsin deverheffmgen derInitiatie!
W at aan dezo fataleschilderzelfafronding isontstegen, daleniet 15

weer afin den ontstegen vorm, om een reedsprijsgegeven waarde
weer aan zich te binden.
W at in hetPaasveld binnen wasgetreden, kere nietterug naarde 16

verlaten sfeerterwille van wat zijn persoonlijkheid beschermt.
W ee wateerstdan hettijdeloze in zich voeltverwekt, ofhet wel 17

baarde,maarnog nietlietgroeien!
Bidt,datditallesnietin een getijvan koude,duisternis en dorheid IS

in uw zielmag vallen.
W ant deze dagen zullen zijn tot een benauwenis zoals ersedert 19

degeboorte van uw zielnog nietgeweestis,enernooitmeerzijn zal.

Indien God deze dagen nietverkort had,zou geen enkele in den 20

Tijd geborene behouden worden, doch terwille van degenen die
Hijzelfheeft uitgekozen, heeftHijdezen tijd verkort.
W anneer dan iemand totu zegt: 'Zie,hierisdeM eester,kijk,dit 21

isde Redding Gods,'gelooft hetniet!
W ant valse M eesters en Profeten zullen komen, Tekens doen en 22

wonderen, om indien mogelijk devolgelingen te misleiden.

Doch gij,blijfwaakzaam, want rk heb hetu voorspeld. 23
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VERW OESTING VAN DEN TEM PEL

24 M aar in die dagen,na dien tijd van nood, zalde zon verduisterd
worden en de maan haarschijnselmetgeven.

25 De sterren zuUenvan den hemelvaUenen hetheirdeshemels zal
wankelen.

26 Eerstdan zalmen den Zoon desM ensen zien komen, in nevelen
gehuld,metgrote macht en glorie.

27 Hijzalzijn hemelboden zenden en de uitverkorenen verzamelen
uitallesferen,van de meeststoffelijke totde meestgeestelijke.

28 Leertdan van den vijgeboom deze les:W anneer zijn hout week
wordt en de bladeren doet uitbotten, bemerkt gij dat de zomer
nadert.

29 Zo m oet ook gij,wanneer gijdeze dingen zietgebeuren, weten,
dathetzeernabijis,alshetware voor dedeur.

30 Voorwaar, Ik zeg u:Ditgeslachtzalzekernietvoorbijgaan, v66r
ditallesisgeschied!

31 Hem el en aarde zullen voorbijgaan, maar M ijn W oorden zullen
nietvoorbijgaan.

32 M aar van dien Dag en van die ureweetniernand,ook dehemel-
boden niet,zelfsmetde Zoon, alleen de Vader.

33 Ziet toe,blijft waakzaam; want gijweet niet wanneer dezeDag
zalkomen,

34 Zoals een mens, die naar het buitenland vertrekt, zijn huis toe-
vertrouwt aan zijn knechten en hun ieder volmacht geeft en zijn
werk, en den deurwachter opdraagt te waken,

35 zo m oge gijwaken,wantgijweetmet,wanneer deheerdeshuizes
komt, laatin den avond ofte middemacht, bijhethanengekraai of
in den ochtend;

36 opdat hiju nietslapend vindt, wanneer hijkomt!
37 W at Ik totu zeg,zeg Ik allen: W AAKT!'

160



RET EINDE IN DEN TIJD

M aarin dedagen komende l1a diebenauwenis zullen deindicators 24

van decirculering in den Tijd uw Pad nietmeerverlichten.
Het mechanisme van het tijdsgebeuren zal ineenstorten en de 25

krachten van deruimte zullen hun vastheid voor u verliezen.
Eerstdan zultgijden Zoon desM ensen zien,gedragen door het- 26

geen deaardsedingen aan hetoog onttrekt, verschijnende metgrate
heerlijkheid en macht.
Hij zalde Hemelboden zenden en het uitgekozene verzamelen 27

uitallesferen.
Leertdan van den Ingewijdein deKleine M ysterien: W anneer de 28

starheid in de Tijd-gebondenheid verandert in de soepelheid van
tijdeloos bestaan,terwijlhetEeuwig Leven in hem graent en aan de
buitenstaanders wordt getoond, dan weetgijdathet tijvan vruch-
tendraging isgenaderd.
Zo moet gijook,wanneer gijditgeschieden ziet,beseffen,dathet 29

Uur gekomen is.
Voorwaar, v66r dezeincarnatie eindigt,zalditallesin vervulling 30

gaan.
De krachten-sferen en het vlak van weerstand gaan als open- 31

baringen voorbij. M ijn W oorden blijven echter inde Eeuwigheid.
M aar niemand kent den Dag dan welhetUur, waarop een mens 32

sterftin den Tijd en wordt herboren in de Eeuwigheid. Dat Tijd-
stip isden hemelboden nietbekend, zelfsnietden Zoon; alleen de
Vader weethet.
Ziettoe,weestwaakzaam, want gijkenthettijdstip niet. 33

Zoals een mens, die naar het buitenland vertrekt,zijn huis ver- 34

trouwd heeftaan zijn knechten, ook den wachter aan de poort op-
draagt dewacht tehouden, waakt gijaldus!
W aakt, want gijweetniet,wanneer deZoon desM ensen komen 35

zal,terwijl gijhunkert naar de langontbeerde rust,terwijl gijin de
diepste zorg en eenzaamheid gedompeld zijt,ofbij heteersteteken
van hetnaderende Licht,ofalshethoge Inzichtu reedsgloort.
Opdat Hij,plotseling verschijnend, u nietslapend vindt! 36

W at Ik totIIzeg,zeg Ik allen: W aaktf' 37
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XIV

I Het was nu over twee dagen Pascha en het feestder ongezuurde
broden.
De overpriesters en de schriftgeleerden overlegden hoe zijHem

met listin handen zouden krijgen en doden.

2 Zijzeiden namelijk: 'Niet op hetfeest,opdatergeen oproer onder
hetvolk komt.'
Terwijl Hij te Bethanie vertoefde, in het huis van Simon den

M elaatse,en aldaaraanlag,kwam een vrouw meteen albasten kruik
volechte,kostelijke nardus-olie.
Zijbrak diekruik en stortte den inhoud over Zijn hoofd uit.

3

4 Toen zeiden sommigen verontwaardigd tot elkander: 'W aartoe
dientdeze verspilling van reukolie?'

5 'W ant deze olie had verkocht kunnen worden voor meer dan
driehonderd schellingen, om die aan de armen te geven.' En zij
vielen haarhard.
M aarJezussprak: 'Laathaarmetrust;waarom valtgijhaarlastig?6

7 Zijheefteen goeden daad aan M ijverricht.
De armen hebt gijimmers altijd biju en gijkunt hun weldoen

wanneer gijmaar wilt.
M ijechter, hebt gijnietaltijd.
Zij heeft gedaan, wat zijvermocht. Zijheeft mijn lichaam van

tevoren ter begrafenis gewijd.
8

9 Voorwaar, Ik zeg u,waarook de Goede Tijding zalverkondigd
worden in de gehele wereld, daar zalook tot haar gedachtenis ge-
sproken worden over watzijheeftgedaan.'
Toen ging Judas Iskarioth, een van de Twaalve, naar de over-

priesters om Hem aan hen over te leveren.
10

162



DE OFFERING DER ZIEL

XIV

Ten derden dage voor de Nacht del'Heilige Bescherming beramen
wat zich vastklampt aan Leerstelligheid en wat zijn heilverwacht
van W eten, hoe de Redding Gods, die hen ontmaskerd heeft als
machtigste belemmeringen voor Verlossing van den mens,met list
gevangen en tenietgedaan zou kunnen worden.
Niet op hetUur dataan Bezinning op Verlossing isgewijd! om- z

datdekudde dan in opstand komen zou.
Terwijl de M eester in de constellatie van de Kleine M ysterien, in 3

den actuelen vorm van het Onreine Luisteren aanwezig isen daar
hetHem gebodene aanvaardt, breekt deHem innig toegewijde ziel
den brazen, bijna transparanten Vorm van haargestalte en gietwat
zijdaarin aan kostbare waarachtigheid alswonderbalsem had ver-
zameld,alsW ijdings-offer over Zijn Gestalte uit.
W at van dien daad de hoge waarde nietbeseft,ishevig veront- 4

waardigd en grandt zijn oordeel op persoonshandhaving en op
overwegingen van aardse nuttigheid.
M aarin dien wrok ligtjuisterkenning van degeestelijke meerder- 5

waardigheid van deze overgave.

De M eester zegt: 'W aarom verzet giju? Laathetbegaan; want
deze weldaad isterecht aan M ijvolbracht.
W at gljgewild had,kunt gijaltijd doen,indien gijwilt.M aar dit

isalleen mogelijk waarIK aanwezig ben.

6

7

Het allerhoogste wat een mensenziel kan doen, is de ge- 8

stalte waarin IK verschijn, de eer bewijzen die de wereld hem
nietgunt.
Voorwaar, waar dezeGoede Tijdillg ook verkondigd worden zal, <;)

door de gehele wereld, zalditOffer ook verkondigd worden ...en
te goeder ure ook volbracht.'
Dan zwichteenLeerling,namelijk deGestaltegeving, diedoor het 10

juist aanschonwde Offerwelhetpijnlijkstwerd getroffen,voor den
inhaerenten drang den M eester in de wereld nit te dragen in den
VORM , dien deze wereld slechtserkent.
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II Toen Zijdathoorden, waren zijverheugd, en beloofden hem geld
te geven.
Judas zocht naar een marrierom Hem bijeen goede gelegenheid

over te leveren.



DE OFFERING DER ZIEL

Daardoor maakthijzijn M eester toteenvoorwerp van leerstellig-
heid,toteen gevangene van dogmatisme.
Hoe zou het dogmatisme zich dan met verheugen, alshet den II

Gevreesden, Onerkenden, M eesteraangeboden krijgt in dezen door
geweld en listgebonden, machtelozen staat?
Hoe zou hetmetbereid zijn om watvan zijn 'zilver', van zijn zelf-

gereide, secundaire W eten, te betalen alseen kostprijs voor diton-
verhandelbare 'Goud'?
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XIV

12 Op den eersten dag derOngezuurde Broden, waarap men hetPaas-
lam plachtteslachten,vraegen Zijn discipelen Hem: 'W aar wiltGij
datwijheengaan en toebereidselen maken, opdatGijhetPascha eet?

13 Toen zond Hijtwee van Zijn discipelen en zeide tot hen: 'Gaat
naar de Stad; daar zaliemand IItegenkomen die een waterkruik
draagt. VoIgt dezen

14 en zegt tegen den heer van het huis waar hij binnengaat: 'De
M eester vraagt, W aar ismijn eetzaal,waar Ik met mijn leerlingen
hetPascha eten kan? .

IS Dan zalhijueen grate bovenzaalwijzen,dieingerichtisengereed.
Bereid hetonsdaar.'

16 De leerlingen gingen heen, kwamen in de Stad en vonden alles
zoalsHij gezegd had. Toen maakten zijden Paas-maaltijd gereed.

17 Toen hetnu avond was geworden, kwam Hij met de Twaalve

18 en terwijl zijaanlagen en aten,zeideJezus: 'V oorwaar, Ik zeg u,
eenvan u zalM ijoverleveren, eendiemetM ijeet.

19 Toen werden zijbedroefd en begonnen Hem een voor een te
zeggen: 'rk toch niet?'

20 Hij zeide hun: 'Ben van de Twaalf die met M ij indoopt in de
schotel.

21 De Zoon desM ensen gaatwelheen,gelijk van Hem geschreven
staat,doch wee dien mens,door wien de Zoon desM ensen over-
geleverd wordt. Hetware hem goed indien hijnietgeboren ware.'

22 Terwijl zijaten nam HijBrood, sprak den zegen uit,brak het,gaf
hethun en sprak: 'Neemt, ditisM ijn Lichaam.'
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BROOD DER ZIEL

XIV

W anneer hetuur gekomen is,waarop hetPaasoffermoet worden 12

toebereid, dan vragen Zijn discipelen: 'W aar wilt Gijdatditoffer
door onswordt bereid, opdat Gijdaaraan deelhebt?'
Dan zendt de M eester een Paas-werkend paar der Hem reeds 13

dienende gestalten uiten zegt:
'Gaat in de grote vormen-constellatie van hetHart. Daarin zult

gijontwaren, wat hetLevenswater draagt. VoIgt ditwaar hetden
vorm der actuele feiten binnentreedt en spreek dan tot hetgeen in
dezen vorm regeert:
De M eesterzegt:W aar isdespecifiekevorm, waarin IK,methet- 14

geen M I]voIgt, Ontstijging aan de Tijdbevangenheid kan vieren?

Dan wordt u in dien vorm waarin hetLevenswater u isvoorge- 15

gaan,een hogere,wijdse Vorm geopenbaard, diealhetnodige voor
de Paas-offering bevat.
Bereid onsdaarhetOfferderBevrijding.'
Zo gaan die volgelingen in de vormenconstellatie van hetHeden 16

en zijvinden allesaisde M eester heeftgezegd. AIdaar bereiden zij
het Offer VOOL

Aisnu de Nacht der Heilige Bescherming isgedaaId,verschijnt 17

de M eester met de Oergestalten die Hem volgen in dien voor-
bereiden en verheven Vorm.
Terwiji zijzichversterken spreektdeM eester: 'Een van u diemet 18

M ijeetvan hetonstoffelijke Brood, zalM ijoverleveren ...'
Dan worden zijbedroefd en vragen Hem in bange ongewisheid 19

eenvoor een :'rk zalhettoch nietdoen?'
Hij antwoordt slechts: 'Een van de Oergestalten die M ij voI- 20

gende in dezeW ijding hetBovenstoffelijke Brood de smaak doen
hebben die door M I]daaraan gegeven wordt, zalM I]ook over-
Ieveren.
De Zoon desM ensen gaatwelheen zoaisvan Hem geschreven 21

staat,doch wee hetgeen waardoor HI] in de macht van het Hem
hatende gegeven wordt! Hetware voor hetaldusfalendebeternooit
totgestalte gekomen te zijn.'
Terwiji zijdie met Hem vergaderd zijn zich sterken,neemtHI] 22
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23 H ij nam een beker, dankte, gaf hun dien en zijdronken allen
daaruit.

24 Toen sprak Hij tothen: 'Dit isM ijn bloed van hetVerbond, dat
vergoten wordt voor velen.

25 Voorwaar, Ik zeg u,Ik zalvoorzeker met meer van de vrucht
desW ijnstoks drinken tot den dag,waarop ik haar nieuw drinken
zalin hetKoninkrijk van God.'
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bovenstoffelijk Brood, zegentheten breekthetin fragmenten, geeft
hun die en spreekt: 'Neemtdit,hetisM ijn tastbaarste Gestalte.'
Hijneemt een lijdensvorm volLevenswijn, dankt God daarvoor 23

enreikthun dezen enenV orm,waaruit hetLevenswater tothen allen
komt.
En zegt: 'Dit is het bloed waarmede ik M ijn testament bekrachtig tot 24

Verbond waardoor de W et, die zo lang slechts in steen gebeiteld werd, in
vele harten wordtgeschreven.
Voorwaar, Ik zalM ij niet meer laven aan het Levenswater der 25

M ysterien, totdat Ik het vernieuwd zaldrinken in de Goddelijke
Orde.'



VERLOOCHENING VOORZEGD

XIV

26 Nadat zijden Lofzang gezongen hadden, gingen zijnaar den Olijf-
berg.

27 Toen sprakJezus tothen: 'Allen zultgijaanstoot aan M ijnemen.
W ant er staatgeschreven: IK zalden Herder slaan en de schapen
zullen verstrooid worden.

28 W anneer Ikechterzalherrezen zijn,zalIKuvoorgaan naarGalilea.'

29 N uzeidePetrus totHem: 'AIzouden allen aanstootaan U nemen,
ik toch niet!' .

30 Jezus sprak tothem: 'Voorwaar, Ik zeg u,heden,in dezen nacht,
voordat de haan ten tweeden male heeftgekraaid, zultgijM ijdrie
maalverloochend hebben.'

31 Hijechter,zeide desteheftiger: 'AImoestikmetU sterven,ver-
loochenen zalik U met!'
Op dergelijke wijze spraken ook de anderen.
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ZELFOVERSCHATTING VAN HET L UISTEREN

XIV

Nadat Lofin de zielisopgeweld, komt deze door verheffing totde 26

eigenlijke W ijding voor hetsterven in den Tijd.
Dan spreektdeM eester: 'Nu komt allesin zijn oordeel over M Il 27

ten val.W ant wanneer God den herder treft, geraakt de kudde in
verstrooiing.
M aar wanneer rk herrezen ben,zalIK u voorgaan in den Kring 28

der Openbaring.'
Nu spreekthetLuisteren derZiel: 'AIzou ook allesaanstoot aan 29

U nemend U verloochenen, ikzekerniet!'
De M eester antwoordt hem: 'Voorwaar, v66rdat de duisternis go

waarin gijthans verkeert, zalwijken voor het Licht, zaluw ver-
loochening drievuldig totgestalte zijn gekomen!'
M aar desteheftiger beweert hetLuisteren derziel:'AIzou ik met gI

U m oeten ondergaan, verloochenen zou lk u met!'
Op soortgelijke wijze spreken ook deandere zielekrachten dieden

M eestervolgen.
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XIV

32 Toen kwamen Zijaan een hof,genaamd Gethsemane. En Hijsprak
totZijn discipelen: 'Zet u hierneder,terwijl Ik bid.'

33 Petrus,Jacobus enJohannes nam Hijmet zich mede. Toen werd
Hijdoor ontzetting en voorgevoelen aangegrepen en Hij sprak tot
hen:

34 'M ijn zielisdiep bedroefd, totstervens toe.Blijfthier en waakt.'

35 Hij ging een weinig verder, wierp zich ter aarde en bad, datals
hetmogelijk zou zijn,dituur aan Hem voorbij mocht gaan.

36 Hijzeide: 'Vader, allesisU mogelijk; neem deze beker van mij
weg.Doch metwatIk wil,maar wat Gijwilt.'

37 Hijkeerde weer en yond hen slapende.Toen zeiHijtegen Petrus:
'Simon, slaaptgij?W aart gijmetbijmachte om eenuurtewaken?

38 W aakt toch en bidt, datgijnietin beproeving komt. Uw geest
iswelgewilliig,maaruw natuur iszwak.'

39 W eer ging Hijheen en bad dezelfde woorden.

40 W ederom kwam Hijterug en yond hen slapend; want hun oog-
leden waren zwaar. Zij wisten niet wat zij Hem moesten ant-
woorden.

41 Ten derden male komend, zeide Hij: 'Slaapt dan maarvoort en
rust; hetisgenoeg. De ure isgekomen, Ziet, de Zoon desM ensen
wordt den zondaren in handen gegeven.
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HET ONAFW ENDBARE

XIV

Zo komen zijalIengswaar uitde rijpe zielevruchten balsem wordt 32

geperstdiewonden heeltenlevensvormen aanhetalIerhoogste wijdt.
Daar spreekt de Redding Gods totde XIIzielefuncties die Hem

volgen: 'Blijftin deze sfeer,terwijl IK inkeer tot den Vader.'
AIleen hetLuisteren derziel,de Liefde voor hetleven en de Ge- 33

nade vergezelIen Hem daarheen een wijle.
Dan wordt Hijaangegrepen doorbesefvan naderende overgang.
Hijzegttothen: 'M ijn zielisdodelijk bedroefd om de nabijheid 34

van hetonafwendbare.
Blijftgijin ditbesefen W AAKT.'

In deze sfeervan dodelijke angsten droefheid hetLuisteren, de 35136

Liefde en de Genade achterlatend, gaatdan Hijdienog alleen maar
voortgaat alsGod's Redding, een weinig verder in volkomen een-
zaamheid, alsZoon die zich aIleen maar tot Zijn Vader wendt in
diens almachtigheid en smeekt ofdeze lijdensvorm voorbij mocht
gaan.M aar zich terstond daarop toch aan den W il desVaders over-
geeft.
Dan keert Hijweder totde drie dieHijverzocht tewaken,maar 37

bevindt datzijmetwakend zijn gebleven. En Hijvraagt hetLuis-
teren: 'Hadt gijnieteenuurkunnen blijven luisteren,alhoordet gij
M ijniet?
Blijf toch opmerkzaam, biddend, datgijniet mocht worden op 38

deproef gesteld!De Geestiswelbereid en gaarne willend, maar de
vorm waarin hijwoont, versaagt.'
W eer gaat de Redding eenzaam tot den Vader met dezelfde 39

droeve smeking, die hijdadelijk tenietdoetdoor volkomen over-
gave aan hetonafwendbare.
Opnieuw keert Hijterug tot waar Hij 'Luisteren' en 'Liefde'en 40

'Genade' achterliet. En wederom zijn zijin Zijn afwezigheid be-
vangen door illusies,en beschaamd datHijhen aldusvindt.
W anneer Hij hen, ten derden male tot hen komend, wederom 41

bevangen vindt, spreektHij: 'Gaat dan maar voort gelijk gijdoet.
Hetisgenoeg. Het Uur waarop God's openbaring in den M ens
gesteld wordt ter beschikking van het nog in dierlijke methoden
jammerlijk gebondene, ishier.
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42 Staatop en laatonsgaan.Ziet,die M ijoverlevert isnabij.'

43 Terstond daarop, terwijl Hij nog sprak.,kwam Judas, een der
Twaalven, en met hem een schare met zwaarden en stokken, ge-
zonden door de overpriesters, schrifigeleerden en ouderlingen.

44 Die Hem overleverde had methen eenTeken afgesproken: 'W ien
ikzalkussen,dieishet;grijptHem envoertHem welverzekerd weg.'

45 Zodra hijaankwam, liep naar Hem toe en zeide :'M eester" en
kuste Hem.

46 Toen sloegen zijde handen aan Hem en namen Hem gevangen.
47 Ben der aanwezigen trok zijn zwaard en trof den slaafvan den

hogepriester en sloeg hem een oor a£

48 Jezussprak tothen: 'Alstegen een rover zijtgijuitgetrokken met
zwaarden en stokken, om M ijgevangen te nemen.

49 Dag aan dag wasIk.biju,lerend in den Tempelhof; toen hebt gij
mij met gegrepen. M aar dit geschiedt, opdat de Schriften in ver-
vulling gaan.'

50 Toen lieten zijHem allen in den steek en vluchtten.

5I Benjonge man, die een linnen kleed om hetnaakte lichaam had
geslagen,liep mede.

52 Dien grepen zij;maar hijliethetlaken in hun handen achter en
ontvlood naakt.

53 Nu leidden zijJezus weg naar den hogepriester; en alde over-
priesters,ouderlingen en schriftgeleerden kwamen bijeen.
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Verrijsttothogereaanschouwing en ontwaart: DatwatM ijover- 42

levert,isaltijd NABI].'

Terwijl Hij deze woorden spreekt, verschijnt reeds de Gestalte- 43

geving, een der ziels-principes die Hem voIgen. M et dezen komt
Onreinheid, die geweld en fanatisme draagt, dat uitgaat van het
dogmatisme, hetdeterminisme en devorm-verstardheid.
Het ziels-principe datHem overlevert geeft dengenen die Hem 44

willen grijpen, steeds het Teken dat geen reine streving ooit ge-
bruiken ofaanvaarden zou: Gebaar van Liefde en Verering op het
ogenblik van Ontrouw en Verraad.
Zo komt Gestalte-geving die zich in den dienstgesteld heeftvan 45

deniet-verlossende, maarbindende strevingen derzielen W I]ST dien
blinden drangen, die den M eester zelfnooit zien,met vaIs gebaar
van Leerlingschap de Redding Gods waar die tot reine openbaring
kwam.
Niet eerdervalthun Zijn gestalte in de handen. 46

Terstond 'valt' een der volgende principes: het Luisteren grijpt 47

op zijn wijze naar geweld en treft het stoffelijke luisteren van een
'slaafvan dogmatisme'.
De zo 'gevangen' God's Zoon spreekt: 'M etfanatisme en geweld 48

zijtgijgekomen om M ijin uw macht testeIlen,alsofIxeenmisdaad
had begaan.
Toch wasIK aIledagen biju,lerend in hetheiIigdom desharten, 49

zonder datgijM ij gevathebt. M aar God's W oord moest aIdusin
vervulling gaan.'
W anneer dit onverwachte Heilige Aanvaarden wordt beleden, 50

dan verlaatHem alleswatHem dusver was gevolgd.
Nochtans voIgtop een afstand denog onvoIgroeide, diezich nog 51

tot geen persoonIijke gestalte heeftbekend,
en die,wanneer hijdoordemachten dezeraarde wordt gegrepen, 52

zijn ziellaat in hun handen om hetIijfmaar te behouden.
(Ditishetomgekeerde van de Overgave aan hetOnafwendbare,

het nederige beeld van hem, die in dit Evangelie toch het onbe-
schrijfelijke in woorden heeftgevat.)
Zo wordt de Redding Gods in ieder M ens geleid voor de bij- 53

eenverzameling van dogmatisme, vormstarheid en determinisme,
die onder Ieiding van hethoogstbereikbare daarin: hetIK, zich tot
veroordeling gedwongen voelen om derwille van hun zelfbehoud.
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54 Petrus volgde Hem van verre tot op de binnenplaats van den
hogepriester.
Daarzathijtussen deslaven van den hogepriester en warm dezich

b~jhetvuur.
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HetLuisteren derZiel,datwelden M eester heeftverlaten, maar 54

Hem toch van verre isgevolgd, geeftzich een plaats temidden van
de slaven van het IK en warmt zich aan den zielverkochten gleed, .
waaraan zich ook die slaven warmen.
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XIV

55 Nu trachtten de overpriesters en de gehele Raad een getuigenver-
klaring tegenJezus tevinden om Hem terdood tekunnen brengen.
M aar zijkonden ergeen vinden.

56 W ant velen legden een valse getuigenis tegen Hem af,maar hun
getuigenissen stemden nietovereen.

57 Erstonden enigen op dieeen valsegetuigenverklaring tegen Hem
aflegden,zeggende:

58 'W ij hebben Hem horen zeggen: Ik zaldezen met handen ge-
maakten Tempel afbreken, en in drie dagen een anderen bouwen,
die metmet handen gemaakt is.'

59 M aar zelfszo washun getuigenis nieteensluidend.

60 Toen stond de hogepriester op, trad naar voren en ondervroeg
Jezus aldus: 'Geeft Gijgeen antwoord? W at getuigen deze mensen
tegen U?' .

61 M aar Hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. W ederom
ondervroeg de hogepriester Hem en sprak: 'Zijt Gijde Verlosser,
de Zoon van den Gezegende?'

62 Toen zeideJezus: 'Dat ben Ik.En gijzultden Zoon desM ensen
zien,gezeten aan de rechterhand der Almacht en komend met de
wolken deshemels.'

63 De hogepriester scheurde zijn klederen en zeide: 'W aarvoor heb-
ben wijnog getuigen nodig ?

64 Gijhebt de godslastering gehoord: W at is uw oordeel?' Allen
oordeelden Hem desdoods schuldig.



VEROORDEELD DOOR DE IK-STRUCTUUR

XIV

Nu trachten dogmatisme, en alles wat tezamen daarmee God's 55

Dienst doet ontaarden in een instituut van macht, de gestalte
van de Redding Gods op grond van vals getuigen des doods
schuldig teverklaren. M aarzijslagen daarin niet!
W ant in hun valsheid spreken de gedachtegangen zichzelftegen. 56

Enkele verklaren datHijheeftgezegd: 'Ik zalhetHeiligdom van 57/58

dogmatisme, fanatisme en determinisme vernietigen en, in drie
phasen,in zijn plaats hetonvergankelijke Heiligdom van God ge-
stalte geven.'

M aar zelfsnog in de formulering hiervan stemmen de getuige- 59

nissen van de machtverslaafde denk-impulsen nimmer overeen.
HetIK wordt door hetzwijgen derAanwezige Verhevenheid al- 60

tijd ontzeten trachtditzwijgen provocerend teverbreken.

M aar alsditniet gelukt, werpt het zijn troebele constructie op 6r

gelijk de dobbelstenen voor hetKruis in deze ene Vraag:
'Zijt gijde Koning-priester, Zoon van God?'
W aarin hetinnerlijke W eten ligt, waarvan de Ik-constructie de 62

bevestiging nietkan verdragen.
W ant deze,die de hemelse Geboden dacht te kunnen vangen in

een compromis metaardsewaarden, formuleerde juist door zijn er-
varing van de zwijgende Aanwezigheid van den Verhevene zijn
Vraag.
En daarom zalhetIK voortaan den welervaren en tach nietbe-

leden Zoon desM ensen altijd (moeten) zien als:ZOON VANGOD,
totdat hijniet aIleen zijn Hogepriesterkleed verscheurt ten teken 63

van denauwelijks bewuste nederlaag, doch zich volkomen afwendt
van zijn machts-systeem, en zich naakt neerwerpt aan de V oeten
van den M eester.
Totzolang sterfthijnietalswath~iis,maarvelthijonophoudelijk 6+

hetdodelijke vonnis overden verworpen Zoon van den Gezegende,
zoals de boze wijngaardpachters dezen Zoon vermoorden alsHij
komt.
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SANHEDRIM

XIV

65 Toen begonnen sommigen Hem te bespuwen en zijn gelaatte be-
dekken en Hem te stompen, zeggende: 'Profeteer nu eensl'En de
bedienden sloegen Hem in hetgezicht.

66 Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was,kwam daar een
derslavinnen van den hogepriester.

67 Toen deze Petrus zich zag warmen, keek zijhem aan en zeide:
'Ook gijwaart bijdien Nazarener jezus!

68 M aarhijloochende heten sprak: 'Ik weetmeten begrijp metwat
gijzegt.'
Dan ging hijnaar hetvoorportaal.

69 M aar toen de slavin hem daar zag,begon zijopnieuw tegen de
omstanders te zeggen: 'Die man behoort bijHem.'

70 Hijloochende hetechter wederorn.
Even later zeiden de omstanders weer tegen Petrus: 'Inderdaad,

gijzijteen van hen,want gijzijtook een Calileer.'
7I M aar hijbegon te vloeken en te zweren: 'Ik ken dien mens met,

over wien gijspreekt!'

72 Terstond kraaide dehaan voor detweede maal.
Toen werd Petrus indachtig hetW oord, datJezus tot hem ge-

sproken had: 'Eer de haan twee maal gekraaid heeft, zult gijM ij
driemaal verloochenen.'
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VERLOOCBEND DOOR BET L UISTEREN

XIV

En m et zijn sanctie wordt het heilige gehoond, door "slaven" 65

in hetaangezicht geslagen.

TerwijlhetLuisteren derzielzichkoestertbijde slaven van hetIK,66/67
herkent en signaleert een van die slaven het als vergezellende de
Redding Gods gedurende diens Rondgang door de ziel.

En dan verloochent hetzijn Leerlingschap, maar hetverlaat met- 68

een den gloed die hem niet pasten zoekt onopgemerkt te blijven
waar hetniet-Ik in de Ik-constructie overgaat.
Opnieuw ontdekt, opnieuw beschuldigd van zijn wezenlijke 69

leerlingschap, verloochent hijhetandermaal.
En toch herkennen wederom de Ik-structuur vazallen het als 70

principieel behorend tothetgeen den M eester 'voIgt'.

Zijn heilige verbondenheid ten derden maleloochenende om der 7I

wille van de gunst der Ik-structuur vazallen, ontkent het Ziele-
luisteren bekendheid metden M eester,dien hethad herkend.
Dan rijsthetLicht van Inzicht in de toetsing en het falen diep- 72

beseffend,overmant hem leerlingen-berouw ...
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XV

I Des morgens vroeg namen de overpriesters met de ouderlingen en
schriftgeleerden, de gehele Raad, een beslissing:Zijboeiden Jezus,
Ieidden Hem weg en Ieverden Hem over aan Pilatus.

2 Pilatus ondervroeg Hem: 'Zijt Gij(nu)de Koning derjudaeers?'
Hijantwoordde hem: 'Zoals gijzegt.'

3 Nu brachten deoverpriesters veelbeschuldigingen tegen Hem in.

4 W ederom sprak toen Pilatus tegen Hem en vroeg: 'Geeft Gijin
het geheel geen antwoord? Zie,hoeveel beschuldigingen zijtegen
U inbrengen.'

5 DochJezus gafgeen enkelantwoord meer,zodatPilatus verbaasd
was.

6 Nu washetzijn gewoonte op hetFeesthun eengevangene vrijte
laten,voor wien zijditverzochten.

7 Er was een zekere Bar-Abbas in de gevangenis met de oproer-
makers, die bijhun oproer een doodslag hadden begaan.

8 De volksmenigte kwam opdagen en begon te verlangen, dathij
deed wathijgewoon was.

9 Pilatus antwoordde hun: 'W ilt gij,datik u den Koning derJu-
daeers vrijIaat?'

10 W ant hijwist,datde overpriesters Hem uitafgunstovergeleverd
hadden.

II M aardeoverpriesters stookten hetvolk op,dathijhun lieverBar-
Abbaszou vrijIaten.

12 Pilatus antwoordde andermaal en sprak: 'W at wiltgijdan,datik
doe metHem, dien Gijden Koning derjudaeers noemt?'
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KRUISIGING

xv

Terzelfder urestolthetzelfverweer derIk-constructie totdendaad:de I

gestalte van God's Redding beletten zich te roeren en Hem zo te
plaatsenalsbeklaagde voorhetaandeaardsemachtverkochte Intellect.
Toch zalzelfshetVerstand,datdoor zijnIk-gebondenheid nietde 2

Verhevenheid ontdekt wanneer dievoor hem staat,vermoeden dat
hier ishetHeiligwaardige, en ditbelijden door het stellen van de
vraag:
'Isditwat door inwijdelingen wordt gehuldigd en gehoorzaamd

alshun Koning?'
Reeds in hetstellenvan dievraag ligtdeerkenning van hetboven-

rationele alshetmeerderwaardige, en daarmee de aanvang van de
zelf-ontstijging.
Daarom verdedigt zich deIk-structuur terstond metpresentering 3

van hetaangerande dogmatisme.
En dan verwondert zich hethierdoor dadelijk geimponeerde in- 4/5

tellect,datde beschuldiging met zwijgen wordt beantwoord.
W ant daarin onderscheidt de M eester zich van alle onverloste

wezens dezer aarde, dat Hij alle blaam en schijn-beschuldigingen
zwijgend laatbetijen.
W anneer een zieltot enige verruiming-in-beleving komt, ishet 6

verstand altijd bereid iets'vrijtelaten'watvoordien terwille van de
zelfhandhaving wasgebonden.
Altijd isdaarbijwatnietsandersisdan een gevolg van Circulering 7

in den Tijd, doch zich alsdeelder kudde tegen deze kudde heeft
vergrepen.
W anneer de ongerechtigheid nu vaardig wordt, eistdie de vrij- 8

lating,waaraan hijisgewend.
Dan antwoordt hetVerstand dathetaffectin de beschuldigingen 9/10

door hetdogmatisme opgemerkt heeft:
'W ilt gij, dat ik u nu vrijlaat,W at u uit de Tijdbevangenheid

verlost?'
Het dogmatisme evenwel, verleidt de ongerechtigheid de Circu- II

lering in den Tijd te prefereren.
Z6 wordt hetIntellect gedwongen om te vragen wat hetdoen moet 12

m et hetgeen Ontstijging aan de Tijdbevangenheid regeert.
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13 Toen schreeuwden zij: 'Kruisig Hem!'

14 Pilatus vroeg hun: 'W at voor kwaad heeft Hij dan gedaan?'
M aar zijschreeuwden desteheftiger: 'Kruisig Hem!'

15 Pilatus achtte hetgeraden hetyolk zijn zin te geven; hijliethun
Bar-Abbas vrij en gafJezus, na Hem gegeseld te hebben, over om
gekruisigd te worden.

16 Toen voerden de soldaten Hem weg totbinnen in hetpaleis,dat
ishetpraetorium, en riepen de gehele bezetting bijeen.

17 Zijdeden Hem eenpurperen mantelaan enzetten Hem eenkroon
op,diezijvan doomtwijgen gevlochten hadden.

18 Toen begonnen zijHem te begroeten: 'W ees gegroet, Koning
derJudaeersr

19 Zij sloegen Hem met een rietstok op het hoofd en spogen op
Hem; zijvielen op deknieen en huldigden Hem.

20 En toen zijHem gehoond hadden, trokken zijHem den purperen
mantel weder uiten deden Hem Zijn opperkleed weer aan.
Toen leidden zijHem weg om Hem te kruisigen.

21 Zij dwongen een voorbijganger, een zekeren Sjimeon van Cy-
rene, (den vader van Alexander en Rufus), diejuist van het veld
kwam, om Zijn Kruis te dragen.

22 Zijbrachten Hem op een plaatsGolgotha, hetgeen vertaald luidt:
'Hoofdschedel.'

23 Zijboden Hem wijn metmirre gemengd aan,maarHijnam dien
met.

24 Toen kruisigden zijHem.
En Zijn klederen verdeelden zijonder elkaar door te loten wat

elk daarvan krijgen zou.



KRUISIGING

Dan schreeuwt de ongerechtigheid om dezen Geesttebinden aan 13

de wetten dermaterie.
En tevergeefsvraagthetVerstand: W at heeftHijdan voor kwaad 14

gedaan?
HetIntellectachthetgeraden om de ongerechtigheid haarzin te 15

geven.En daarom laathetaltijd weerdeblinde circulering vrij,doch
striemtdelevende gestaltevan deRedding Godsmetzijnaggressieve
incapabelheid en laatHem over aan hetaards geweld om Hem tot
onmacht te doen binden aan de dynamiek der Stof
Zo leidtdan ditGeweld Hem in zijn sfeer;omhult Hem met de 16/17

m et door Hem gewilde waardigheid en tooit Hem met hetjuist
voor Hem in bron van leed veranderde Symbool van M acht.

En hoont Hem met de groet dieHijin liefde en in overgave had 18

verdiend;
En wondt Hem metzijn dorre, starre denken; 19

En besmeurt Hem met zijn onverteerde scheidingmaking tussen
oud en nieuw;
En huldigt Hem alleen in schijn.
En alsditallesHem isaangedaan, ontdoet hetHem weer van de 20

aardse waardigheid en laat Hem weer het eigen, onvervangbare
Gewaad.
Zo voert het Hem tot in de uiterste gebondenheid alsde doel-

treffendste vergelding voor Zijn Boodschap van Bevrijding.
Het Luisteren der ziel,datvan hetPaasland naar de aardse figu- 21

ratie wederkerend, deze dingen aanziet,wordt gedwongen om den
lastvan dezemechaniek bewust te dragen.
Zo wordt de levende gestalte van de Goddelijke Redding heen- 22

gevoerd totwaar de mens de hoogste, tegelijk de meestfatale zelf-
afronding van persoonlijk leven heeftgeconstrueerd.
Daarbiedtdewereld Hem (altijd)hetmengselvan opwekking en 23

bedwelming, datHijnietaanvaardt.
Daar bindt hettriomferende Geweld derIk-structuur de levende 24

gestalte van God's Redding aan de dode tyrannie der stoffelijke
methodiek. En doodt daarmee het 'Lichaam' van den ZOON VAN

GOD.

Daar werpt de wereld onophoudelijk hetLot om wat zich met
verdelen laat,noch nemen ...Zijn onaantastbare Gewaad.
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25 Het was tegen negen uur in den morgen toen zijHem kruisigden.

26 Het opschrift dat Zijn schuld vermeldde, luidde: De Koning der
judaeers,

27 Tezamen met Hem kruisigden zijtwee rovers een aan Zijn rech-
terzijde en een aan Zijn linkerzijde.

28 Zo is het W oord vervuld, dat zegt: HI] W ORDT TOT DE M IS-
DADIGENGEREKEND.(Jesajah 58 :12)

29 De voorbijgangers schudden hun hoofd en hoonden Hem: 'Ha,
jij die den tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt!

30 Red jezelf! door van het Kruis af te komen!'

3I Evenzo spotten de overpriesters onder elkaar en ook de schrift-
geleerden; en zijzeiden:

'Anderen heeft Hij behouden, maar zichzelf kan Hij niet be-
houden!'

32 De Verlosser, de Koning van Israel kome nu af van het Kruis,
opdat wij het zien en geloven!'
Ook die met Hem gekruisigd waren beschimpten Hem.

33 Tegen den middag kwam er duisternis over het gehele land tot
drie uur in den namiddag.

34 En om drie uur riep Jezus met luide stem:
ELoI, ELoI, LAM M A SABACHTHANI?

hetgeen vertaald luidt:
M I]N GOD,M I]N GOD,W AARTOEHEBTGI]M I] VERLATEN?

35 Enkelen van de omstanders die dit hoorden, zeiden: 'Hoor lhij
roept Elijah.'

36 En iemand liep snel toe, drenkte een spons met zuren wijn, stak
de spons op een riet en gafHem te drinken, terwijl hij zeide: 'Stil,
laat ons zien of Elijah komt om Hem er afte nemen.'

37 Jezus slaakte een luide kreet en gaf den geest.

38 En het gordijn des Tempels scheurde in tweeen van boven tot be-
neden.
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Altijd de Derde Ure. 25

W ant de Aanvang van de dagelijkse bezigheid der Kudde isde
aanvang van de Kruisiging van God de Zoon.
De formulering van Zijn 'schuld' zal- goed verstaan - nooit 26

anders luiden dan,datHijde M eester isvan allen die in Zijn M ys-
terie worden ingewijd.
En tegelijk metHem bindt dagelijks de onverloste mens dat,wat 27

hijaan opstandigheid gewaar wordt in den kuddegeest, opdat dezo
intens begeerde rnijmering bestendigd blijft...
W ant alsverstoorders van de M ijmering waarin de kuddegeest 28

zichzelfverliezen wil,zijn 'rovers' en de Zoon van God gelijkelijk
misdadig!
Zijdie 'voorbijgaan' aan de hoogheid van dittijdeloos M ysterie, 29

schudden altijd weer hetquasi-wijze hoofd
enlasteren hetHeiligwaardige, omdat zijafschuw voelen voor die 30

'onmacht' en dat'onverdiende' Leed.
Zo spotten ook het dogmatisme en determinisme (evenals de 31

blindelings daarin verstrikte priesters en geleerden) over deze open-
baring van God's Redding, diedeeigen,weerloze, Gestalte nimmer
redt.
Nog altijd tarten deze in de zelfverzadiging verstrikten om het 32

Teken, dathun nietgegeven worden zal.

Zo worden dan de uren die de lichtste zouden kunnen zijn,de 33

duisterste door dodelijke marteling,
totdatin uiterste vertwijfeling delaatsteVraag dieooiteenschepsel 34

op kan zenden tot zijn schepper, uitgebracht wordt. Als een ster-
vensklacht,diein dediepsteduisternistochjuistdeeersteschemering
van Lichtbevat: W AARTOE?

Zo wordt Elijah inderdaad 'geroepen', albegrijpt wat buiten- 35

staander is,datniet.
En tevergeefs wordt altijd nog beproefd de schijnbarmhartigheid 36

derwereld op teheffen totdelippen dieden 'zuren wijn'nietwillen
drinken.
Een 'buitenstaander' zietElijah nimmer komen, maarhoort alleen 37

de doodskreet die hijnietverstaat.
Dan, en niet eerder, scheurt het grauwe floers,dat God's Aan- 38

wezigheid aeonenlang verborg ...
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39 Toen de hoofdman die daar bijstond zag,datHij z6 den geest
gaf,zeidehij:'W aarlijk, dezemenswaseen Zoon van God l'

40 Erwaren ook vrouwen die uitdeverte toeschouwden, onder wie
ook waren M aria M agdalena en M aria, de moeder van Jacobus
minor, en van Josesen Salome,

41 dieHem,toen Hijin Galileawas,gevolgd waren enHem gediend
hadden; en vele anderen, die metHem waren opgegaan naarJeru-
salem.

42 Toen de avond reeds gevallen was kwam, omdat hetde dag der
voorbereiding, datisVoorsabbat, was

43 Joseph Ramathaim, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het
Koninkrijk Godsverwachtte.
Deze verstoutte zich naar Pilatus te gaan en om hetlichaam van

Jezus te vragen.
44 Hetbevreemdde Pilatus,datHijreedsgestorven zou zijn;hijont-

bood den hoofdman en vroeg dezen ofHij reedsgestorven was.
45 En toen hijhetvan den hoofdman vemomen had,schonk hijhet

lichaam am Joseph.

46 Deze kocht linnen; nam Hem van hetKruis af,wikkelde Hem in
hetlinnen, legde Hem neer in een graf datin een rots was uitge-
houwen en wentelde een steen voor den ingang van hetgra£

47 M aria M agdalena en M aria,demoeder vanJoses,zagen waar Hij
nedergelegd was.
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AIleen hetleidend elementvan aardsgeweld,datop bevelvan het 39

Verstand den wil der Ik-structuur ten uitvoer brengt, doch deze
marteling verrichtend tevens waameemt HOE de doodsstrijd zich
voltrekt, beseftter stonde dathijGOD'SZOON heeftaanschouwd.
En zalditopenlijk belijden.
Van verre wordt dit 'sterven'waargenomen door watden M ees- 40/41

ter bijZijn Rondgang in de zieleen wijle isgevolgd en Hem ge-
diend heeft. Alles wat Hem vergezelde bijZijn Opgang naar het
Hart.

W anneer het duister dat voorafgaat aan het Licht der Paas- 42

beleving, reeds gedaald is,komt hetTweewerfverheven inzicht dat
God GEEFTDOORDATHI]NEEM T.
Ditintegrerend deelderIk-structuur hoopt nochtans op de God- 43

delijke Orde; en waagthetaan hetIntellecttevragen om: den doden
Vorm derRedding Gods.

Het Intellect verwondert zich dat deze Vorm reeds 'dood' zou 44

zijn,maarhetvertrouwt op debevinding van 'tgeweld.
Zodra dathem gerustgesteld heeft, laathet grif den levenlozen 45

Vorm derRedding Gods aan hetzo rijke maarnietvrije inzichtdat
God nemend geeften gevend neemt.
De Dode Vorm der Redding wordt nu ingekapseld in hetziele- 46

weefseldatditInzichtzich verschaft.
En weggelegd waarDode Vormen worden opgeborgen, moeilijk

genaakbaar door kristallisatie in de Stof
En van deZieldoor wie aldushetZwaard datSjimeon bedoelde, 47

isgegaan,ontwaart aIleenhetLustbevrijde en hetgeen hetInzichtin
God's GEVENbaarde, waar de eenmaal Levende Gestalte van God's
Redding isgebleven.



OPSTANDING

XVI

I Toen de Sabbath voorbij was kochten M aria M agdalena, M aria de
moeder vanJacobus en Salome specerijen om Hem tegaanbalsemen.

2 Zeer vroeg op Zondagmorgen gingen zijnaar het graf, toen de
zon opgekomen was.

3 Zijzeiden tegen elkaar:' W ie zalden steen van de grafmgang af-
wentelen voor ons?'

4 M aartoen zijopzagen,ontwaarden zij,datdesteen,diezeergroot
was,reedsweggewenteld was.

5 En toen zijin hetgrafgegaan waren, zagen zijaan derechterzijde
eenjongeling zitten, gekleed in een lichtend gewaad.
Toen werden zijontsteld.

6 Hijsprak tothaar: 'W eest metontsteld.Jezuszoektgij,den N aza-
rener, den Gekruisigde. Hijisverrezen; hier isHijmet.Ziedaar de
plaats,waar zijHem gelegd hadden.

7 M aar gaatheen,zegtaan Zijn discipelen,en aan Petrus,datHiju
voorgaat naar Galilea.
Daar zultgijHem zien,zoalsHiju gezegd heeft.'

8 Toen gingen zijnaarbuiten en vluchtten weg van hetgraf,want
rillingen van ontzetting bevingen haar.
En aan niemand zeiden zijiets;want zijwaren bevreesd.

9 [N adatHijin den vroegen ochtend van dienZondag wasverrezen,
verscheen Hijeerstaan M aria M agdalena, uit wie Hij zeven boze
strevingen verdreven had.



OPSTANDING

XVI

W anneer de zielsverheffing door bezinning op den Vrijheidsgang I

dien God-aIleen doetgaan,voorbij is,dan verschaffen zich hetLust-
bevrijde en die Opstandigheid waaruit de Liefde wordt geboren,
die het schijnbaar waardevolle doet vervangen door het Enig-
waardevolle (en aidus de M oeder van het Ene W elzijn (Sjaloom)
is)de geestelijke waarden, die den doden vorm derRedding Gods
bestendiging verlenen.
Reeds bijheteerste gloren van hetLichtvan Inzicht alsde aan- 2

yang van een nieuwe Ievensphase, komen deze twee fragmenten
van de ziel,daarwaar de dode vorm derGoddelijke Redding in de
starheid van de stofwerd ingekapseld.
Zij kennen niet de kracht die het obstakel v66r de toegang tot 3

dien vorm wegneemt, zonder datzijerom vragen!
Alszijhun Zien verheffen,merken zijdatditobstakel,hoebelang- 4

rijk ook,reedsweggenomen is!
En alszijkomen waardedode Vorm wasweggeborgen in deziel, 5

ontwaren zijeen reine, onverouderde, Gestalte wachtend aan de
goede zijde; en hetzien van Deze ismeerdan zijkunnen dragen ...
Doch Deze maant hen juist tot innerlijke rust en zegt: 'Gods 6

Redding, de Gestalte van den Godgewijde, die aanhetIeed door de
triomf derstofgebondenheid gestorven is,isopgestaan!
HijIeeftopnieuw, maartoeftnietwaardedode Vorm werd weg-

geborgen!'
HetisdeTaak vandeze Twee om aan hetgeen den M eester voIgt 7

en aan hetLuisteren derZielte zeggen, datde Redding Gods zijn
volgelingen voorgaat in den Kring van Openbaring. Daar, in de
circulering van hetbeelden in de oergestalten, wordt Hij ook 'ge-
zien',zoaisHijheeftvoorzegd.
Alsdan verlaten zijde sfeervan 'Dood' en 'Ledigheid', omdat zij 8

uit de zelfbegrenzing van hun wezen zijn gevoerd tot hogere be-
Ieving.
En VREES aIleenbelethennog om van ditalleste getuigen.
W anneer Hijbijheteerste dagen van hetNieuwe Leven opstaat 9

in de mensenziel,wordt Hijheteerstervaren door hetzinnenieven,
datHijheeftgelouterd van deIusten diehetgansbeheersten.
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10 Zij ging heen en berichtte het aan hen, die bijHem waren ge-
weest,en nu treurden en weenden.

II Toen dezen hoorden, datHijleefde en door haargezien was,ge-
loofden zijhetmet.

12 Daarna verscheen Hijin een andere gedaante aan Twee van hen,
terwijl zijnaarhetland gingen.

13 Ook dezen gingen hetaan de anderen berichten. Doch ook hen
geloofden zijmet.

14 Daarna vertoonde Hijzich aan deBIven,terwijlzijaan tafelwaren
en berispte hen om hun ongeloof en verhardheid van hartomdat zij
hen, die Hem na Zijn Opstanding gezien hadden, methadden ge-
loofd.

15 Hijsprak tothen: 'Gaatheen in degehelewereld enverkondigt de
goede tijding aan aIlemensen.

16 Alwie gelooft en zich laatdopen, zalbehouden worden.
M aar wie nietgelooft, die zalveroordeeld worden.

17 Hen,diegeloven,zullen dezeTekenen begeleiden: In M ijn Naam
zullen zijdeboze zielestrevingen verdrijven. Nieuwe Talen zullen zij
spreken.

18 Slangen zulIen zijopnemen.
Alszijietsdodelijks drinken, zalhethun nietschaden.
Aan zieken zullen zijdehanden opleggen; dan zullen zijgenezen

worden.'
19 De HeerJezusis,nadatHijtothen had gesproken, opgenomen in

den hemel, en heeftzich aan derechterhand van God nedergezet.
20 Toen gingen zijvandaar en predikten overal, terwijl de M eester

medewerkte enhetW oord bekrachtigde doordeTekenen, dieerop
volgden.]

***



OPSTANDING

Juistditgedeelte van de zielgaatdan terstond naar die gebieden, 10

die den M eestervergezelden en nu diepbedroefd zijn om Zijn wan-
hopigmakende afwezigheid.
M aar diegeloven hetdan niet! II

Daarna manifesteertHijzichalsOnbekende aantwee volgelingen, 12

die op weg zijn naarhetPaasland.
Ook dezegaan terstond deVreugdetijding brengen aan de andere 13

fragmenten van de zieL
M aar ook ditenthousiast getuigen wordt toch nietgeloofd!
Eerstdan verschijnt Hijaan de Ziel,wanneer zijeetvan het on- 14

stoffelijke BROOD.
En Hijverwijt haar, datzijniet geloofd heeft de getuigenis van

watHem werkelijk aanschouwde.
Dan zegtHijdit: IS

'Gaat heen in de gehele levens-sfeer, verkondigend de Goede
Tijding aan alwatisgeschapen.
W ie zich laatonderdompelen in den stroom derzieleroerselen in 16

hetvertrouwen, datdithem ten heildient, wordt behouden voor
het Leven in de Eeuwigheid. W ie daarin met vertrouwt, bereidt
zichzelfeen oordeeL
De Signatuur van allen die geloven is,datzijin M ijn Naam de 17

verdoolde strevingen verdrijven uitde zieL Zijzijn de Dragers en
de Sprekers van hetLevend W oord, datieder hart verstaat, en de
verwarring tussen mensen die ontstaan is door het zelfgereide,
propaganda-makend 'praten' opheft in een onbegrensde Breeder-
schap.
En zelfshetdodelijke datzijuitdewereld in zich nemen, zalhun 18

nim mer schaden.'

W anneer Hij dit gesproken heeft, wordt Hij verheven in de 19

hem elsfeer en openbaart zich alsde Kracht van God.
De ingewijde M ysten echter, gaan de wereld in en prediken het 20

W oord, terwijlde ONGEZIENEM EESTERsteedsaanwezig isen telkens
weer ditW OORD bevestigt door de signatuur, die HI]aan de ge-
beurtenissen schenkt.

AM EN
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HetEvangelie naarM arcus werd ongeveer dertig jaar na de Kruisi-
ging teboek gesteld.Hoewel tientallen Arameismen bewijzen,datde
Schrijvergeen Griek was,wijstnietsop eenArameesorigineel.Even-
min bewijzen enige Latinismen,dathetboekje oorspronkelijk in het
Latijn geschreven zou zijn.De taalisongedwongen vulgair Grieks.

Hoewel het onbewijsbaar is wordt aangenomen, dat Johannes
M arkos, die tolk van Simon Petrus isgeweest,de Schrijveris.Deze
Johannes M arcus was dan een neefvan Barnabas en vergezelde ook
Paulusenigen tijd.In Zijllmoeder's huisteJerusalem kwamen volge-
Iingen van Jezus vaak samen. (Hand. XII :12).Johannes M arcus
waswellichtdejongeman (adolescens, datwilzeggen tussenzeventien
en dertig jaar oud) die zijn linnen kleed achterlatend ontkwam bij
de gevangenneming in Gethsemane.
Volgens de Kerkvader Irenaeus (ca 130-200) heeft M arcus zijn

Evangelic eerstna den dood van Petrus en Paulus geschreven, datis
na AD 64. Eusebius deeltechter mede, datin zijn tijd (ca 260-340
n.Chr.)overM arcuswerd gezegd,datdezezijnEvangelie teAlexan-
drie schreefen daarreedsin hetachtstejaar van N era,datisAD 62,
alseerste bisschop werd opgevolgd door Annianus.
Volgens de overlevering zou Petrus hem niet hebben weer-

houden hetEvangelic op schrifttestellen,maarhetook niethebben
aangemoedigd.
Reeds zeervroeg werd aanmerking gemaakt op de 'ordening' der

feiten in ditEvangelie. Volgens een door Eusebius van Papias (ca
70-140) overgenomen mededeling, deed M arcus niets dan zorg-
vuldig teboekstellen alles wat hij als tolk van Petrus door dezen
Apostelhad horen zeggen,doch sprak Petrusnooit theoretisch doce-
rend,maar steedsin onmiddellijk verband methetgeen aan de orde
werd gesteld.
W esterlingen vatten dezekritiek op de 'ordening', die ook in den

aanhefvan hetEvangelic naar Lukasnaklinkt, onwillekeurig op als
foutieve weergave in tijdsvolgorde. De kritiek der ouden richtte
zich evenwel nietallereerstop historische accuraatheid, doch op de
zuiverheid van den indruk, die hetgeschriftga£
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Dit isdeste helangrijker, omdat hetimmers ook den Joden, en
waarlijk nietaIleenphiloJudaeus in diensallegoriseren,in hun heilige
geschriften niet te doen was om strikte historiciteit, maar om de
raakheid dergestaltegeving van hetTijdeloze in de dingen van den
Tijd.
Zo werden deverhalen deraartsvaders totGelijkenis.En zo hiel-

den zijzichzelf de Uittocht uitEgypte voor alsde door God he-
schermde gang der menselijke zieluit de knechtschap der aardse
zelfbestendiging (Egypte) naarhetBe ooEeLan .

7 W at dus kan haperen aan hetEvangelie naar M arcus zou in deze
richting moeten liggen.W ie echter zal'het onheschrijfelijke' beter
te hoek steIlen?
In zijn soberheid juist ishetEvangelie naarM arcus voor M ysten

hettoegankelijkste Vademecum.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM

VAN HET EVANGELIE VOLGENS M ARCUS

m





1:1

Evangelie. Euaggelion (EuayyEALOV) betekent Goede Tijding, Goede
Boodschap. De quasi-eigennaam Evangelie isontstaan uithetgebruik van
hetwoord alsEtiket zonder begrip. HetEvangelie omtrent Jezus Chris-
tus isduseen pleonasme.
De Goede Tijding omtrent Jezus Christus was de aankondiging van

hetgoede datHijhad geleerd en gedaan.Hetherhalen daarvan metwoor-
den werd alsverkondigen (prediken) beschouwd.
Hetisechter metmogelijk teprediken op grond van kennis.De Goede

Tijding is geen boodschap, welke met verstand ~el kan worden
gevat.Hetisdebeelding van M ysterien, welke aileen geopellbaard en be-
leefd kunnen worden, doch nimmer begrepen.
Door deze openbaring, deze zelf-beleving onder leiding, wordt het

'verstand' van den myste geopend, zodat hij 'de Schriften' verstaat. Dit
'verstaan' isin het geheel geen verstandelijk begrijpen, maar een open-
bloeien van het vermogen om den vorm, den schijn-inhoud te ont-
krachten door onthulling van heteeuwig wezenlijke in heteigen nu voor
ieder mens.
De Goede Tijding isdeTijding van hetTijdeloze in den Tijd.
Vertolking van hetEvangelie isdaarom:
Ontheffing uitbegrenzing van eenmalig, individueel gebeuren tot al-

tijdig,algemeen, toteigen zijn te maken kwaliteit.

1 :2

M al'achi.De naam M alachi komt in de manuscripten met voor. W aar-
schijnlijk ishet citaat uit dien profeet dus toegevoegd; wat in ditgeval
geen tekstverminking betekent, omdat het geciteerde niet minder gees-
telijk waar en terzake isdan hetdaarop volgende citaatuitJesajah.M alachi
betekent: M ijn Bode.
In hetboek van dien profeet staat: 'voor M ijn aangezicht uit.'InM arcus

wordt echter gezegd: voor uw aangezicht. In beide gevailen isde geeste-
lijke zin dezelfde. am dergelijke tekstvariaties hebben mensen elkander
gehaat en vermoord. De ware exegese draagt echter aile tegenstrijdige
interpretaties, tot verzoening opgeheven, in zich.
Zoals de M aan alssymbool van de Heilige Geestvoor het aangezicht

van de Zon, als symbool van den Zoon, uitgaat, zo gaat ook voor de
mensen op aarde individueel 'hun' M aan voor 'hun' Zon uitin de sym-
boliek van maanden enjaren hunner levens.

Jezus Christus.Jehoshua. Joshua,Jeshua: God redt, Redder. Dien wijniet
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ESOTERISCH VOCABULARIUM I :2

kennen, maar dien wijzo noemen, omdat wijervaren en te goeder ure
ookbeseffen,datGod ons door Dezen redt,datisDE M EESTER.
Noch God,nochJezus Christus kunnen wijooitnaderen met onsver-

stand. W ij kunnen Hem aileen ontmoeten als ons denken ophoudt en
ons oor beluistert wat het W oord isboven de gebieden van het onder-
scheidende en combinerende verstand.
-ezuszuilen W i"nlctkennen dan oordat wijin Hem stervend, alson-
en aar eet'e van en Christu~ eeeuwigheiJ bestaan.
Den M eester, ien men Jezus noemde, en wiens naam aldus vervlakt

werd en ontledigd van het diep erkennen dat er in het Hebreeuws uit
sprak, isniet te vangen in wiskundig-philosophisch ofin psychologisch
redeneren noch in het deterrninerend formuleren van belijdenissen en
godsdienstige systemen.
W ij kunnen Hem nooit naderen metwetenschap.
W ij kunnen Hem aileen ontmoeten en onsaan Hem overgeven terge-

nezing.
W ij zijn bezeten door onreine dynamieken en wij schreeuwen luid,

wanneer ons schuldig hart Hem in de samenkomst bespeurt. W ij liggen
alsde schoonmoeder van Simon ziek te bed.W ij zijn door onze ziekte en
onreinheid uitgesloten van gemeenschap methetheilige en onze zielisin
dedynamiek derstofverlamd. W ijzitten opgesloten in het'tolhuis', waar
wijonsleven methetinnen van den cijnsder medeslaven in de stofver-
doen.En onze hand isdoor hetnooit verrichten van een geestelijken daad
verdord. Hetzaad in onskomt tot ontkiemen niet; ofhet verdort omdat
hetnietkan wortelen; ofdraagt geen vrucht, omdat hetwordt verstikt.
W ij leven op het kerkhof van de langontzielde vormen en wij zijn de
zwijnen, die zich van de rotsen werpen alshet legioen van boze dyna-
mieken in onsvaart.
Ons zielekind isschijnbaar dood,juist alshet tot gestalte komen zou,

want onze zielissedertde geboorte van dit 'kind' aan haar onzuiverheid
verbloed.
W ij nemen aanstoot aan de methodiek deshemels en verwerpen wat

de methodiek deraarde nietalseerste en alszekerste erkent.
Daarom isJezus: Die ons deze dingen doet erkennen, die ons daarvan

losmaakt, en onswerkelijk verlost.

Johannes. Jehochanan, Iohanan: Godsgenade, God schenkt genadig. De
beelding totPersoon sluierthetessentiele,de eeuwig-wisselende gestalte.
W at voor den M eester, voor den Redder, uitgaat is het bovenver-

standelijk besef,datwat onswordt geboden Toeval isnoch Vloek, maar
een in Liefde en in W ijsheid toegemeten Deel, dat ons kan voeren tot
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 1 :3- 1 :4

den M eester, alswijhetaanvaarden en alsleraarvolgen. Alsleerling van
Johannes leerteen mens ontwaren: hetLam Gods.

1:3

W ildernis.Grieks 'Erernos' van: ~ ep'YJfLoc;xwprx, het verlaten land; ep'YJfLoc;

is:eenzaam, verlaten, onbewoond.
W oestijn is dus niet primair, maar overdrachtelijk. Noch in Jesajah,

noch bijJohannes gaat het om 'woestijn'. Het betreffende gebied in
Judea is ook geen woestijn, maar wildernis, onontgonnen dorre streek,
waar aIleen in hetvroege voorjaar bloemen zijn te zien,maar daarna nog
slechtsdoornen en verdorde planten, tengevolge van dedroge hitte en de
dunne laag teelgrond op de bergen. Daarom een treffend symbool van
die gebieden derziel,welke tengevolge van deaardbezetenheid dermen-
sen, na de prille jeugd 'verdorren' tot een ongebaande wildernis vol
doornen, eenzaam en verlaten.

Roepende in de wildernis.De woorden 'in de wildernis' slaan strikt ge-
nomen nietop den Roeper, maar op het 'bereiden' van den W eg. Door
onbegrip ishetstarre beeld van Roeper in dewoestijn ontstaan, dateven-
welnietkon dolen buiten den geestelijken Zin, zoalshierboven bedoeld.
Het banen van den W eg en het effenen der paden is niet buiten ons,

maar binnen ons.

1 :4

Zielewending. M etanoia (fLE't'rxVO'i:rx): (Bekering) Innerlijke Ommekeer,
Omkering dergezindheid (Hebr. Sjoeba)d.w.z. Omkering die essentieel
isvoor de wekking van nieuw Leven.
De term Bekering isverzwakt en verschrompeld door deeeuwen heen

tot een bezinning in berouw en een morele intentie tot betering.
Hetgaatechter nietom moraliteit ofgedwongen conformiteit meteen

stelselvan zeden en gewoonten, maar om de fundamentele verplaatsing
van eigen centraliteit naar het ene,ware Centrum, GOD.
De M etanoia isnietdedaad van een ogenblik alsaanvang, maar devol-

brenging van een schijnbaar bovenmenselijke transmutatie van de struc-
tuur der ziel.
W ie alsleerling den M eester voIgt, verandert door die transmutatie

aIlengs in Apostel, datis:(door God) Gezondene.

Vrijwording vanfalen z.g.Vergeving van zonden: 'ArpEQ'~C; O:fLrxP't'~wv. De
grondbetekenis van hamartia ishetniet-treffen van hetdoel: misslag.Dit
falen is het gevolg van onreinheid van ziel,verdorvenheid door aard-
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bezetenheid; verslaafdheid aan zelfhandhaving, zelfverheffing en zelf-
bezatting aan materiele gedijing en vervulling van begeerten.
Hetherhaald, zichzelfbevestigende, 'falen'alsgevolg ismen zonde gaan

noemen, zonder belangstelling voor de oorzaak van hetfalen tetonen, te
willen ofte dulden.
Aphesis isvrijlating van gebonden zijn aan schuld.

1:5

Joodse Land;Jerusalem.De geographische namen hebben aIlehun functie
in verband met de grondbetekenis der woorden. Hoewel de Verlossing
der XII Stammen Israelsin de occulte beelding nietuitsluitend in Judah
zijn Ingang heeft,wordt metJudea (Judah) toch in hetNieuwe Testament
over het algemeen de Aanvang bedoeld. Judaeers zijn dus Neophieten.
Jerusalem staatvoor hetHart, dattot het Geestelijke Hart getransmu-

teerd zalworden, hethemelse Jerusalem.

1:4

Onderdompeling.Brl7t't"LO"fLrl (Doop). Baptisma heeftinzich debetekenis van
geheel ergens in 'onder' zijn en daarin benauwenis beleven. De rituele
sprenkeling metwater symboliseert de oppervlakkigheid van hetgeen de
kerken bedoelen en verrichten. AIwat God schenkt isGenade en het ge-
loof,datalleswattotonskomt werkelijk in wezen Genade is,hoezeer het
ook een straf moge schijnen en een vernietigende invloed op ons Zijn
moge schijnen tehebben, dat'vertrouwen' hebben is:Johannes in de ziel
hebben gebaard en hem alsleerling volgen.
De totstikkens toe doorleefde Onderdompeling in dieGenade-werking

'bereidt' deZielewending VOOL Hetisontheffing uitdeparen van tegen-
stelling.

1:6

Kameelhaar en lederengordel.De Genade Gods komt in vermomming, in
veelal ondoorzichtige sluier, in verschrikking van ervaringen: Leed,
ziekte, dood, teleurstelling, onvervuld hartsverlangen, scheiding, schade,
schande.
Datishet 'ruige kleed', passend bijhetdoorkruisen van de 'wildernis'.

Sprinkhanen enwilde honing.God's Genade wordt gevoed nietdoor watde
mens zichzelf als spijs verschaft, maar door datgene wat de 'wildernis'
hem biedt.

) :7,8

Verkondigde.Er staat EXy)pUO"O"<:, hetgeen betekent: 'was verkondigende'.
Hetgeen voIgt isdan ook geen prediking, maarverkondiging.
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De boodschap van Johannes isvooral deaankondiging, dathijherautis,
datmen hem alswegbereider zien moet. Hijisde Roeper en de W ekker,
die de aandacht vestigt op hetKomen van den Langverwachte.
Doopt hij met water, dat reinigt, die na hem komt, zaldopen met

vuur, datloutert.
Roept hijop tot wending van de ziel,die na hem komt, roept op tot

ziele-overgave, ziele-offering.

1:9

Nazareth. Galilea. Plaatsvan Godgewijde afzondering totverwerkelijking
van het Zoonschap.
Galilea komt van Hebr. galal,wentelen. Oorspronkelijk werd in Pa-

lestina met Galilea een kleine landstreek aangeduid bij het M eer van
Gennesareth; in den loop der eeuwen breidde de streek die met dezen
term werd aangeduid zich uittothetgebied derviernoordelijke stammen.
De Rondgang of Ommegang van de Verlossende Kracht door de

Oerbeelden van gestaltegeving wordt in het Evangelie aangeduid met
Galilea.De Gang van den Zoon van God door deTekens van den Dieren-
riem alsOpenbaring van den Vader in dewereld.

Jordaan. Inde sluiering gebruikt voor: Rivier desLevens,Levensstroom,
Stroom van Zielewater (vloeiend ervaren).

1:10

Hemelen scheuren: Het opengaan niet als gebeurtenis van een moment,
maar de gewaarwording van het vaneenscheuren; de beleving van het
geschieden, nietvan het voltooien.

Als een Duif. Zoals Raaf den leerling aanduidt, zo duidt Duif aan de vol-
tooide inwijding, hetvolkomen verloste wezen datin goddelijken Dienst
den mensverschijnt, en dan door den onverlosten mensaltijd wordt neer-
gehaald tot datwathetnietis:persoonlijke mens.
De onverloste menswilailewezen (zelfsGod)verlagen totpersoonlijk-

heid metmenselijke restricties. Datishetgevolg van's mensen onmacht
en hunkering naar eigenheid uitangst.

Naar Hem: Grieks de; odrrov. Zeker niet 'op',Inhet Nederlands wordt
Geestgedacht alsin ofover een mens te zijn,niet 'op'hem.

1 :11

Stem uitden Hemel. Deze passage ishet voorwerp geweest van veel ge-
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theologiseer. Definierend dogmatisme heeft aangerand wat met geen
dogmatiek benaderd worden kan.De sluierisbestand tegen elke poging
totaanranding metspeculaties.
AIleen wie zich alsGodgewijde (Nazireeer) laatonderdompelen in den

stroom van ziele-ervaringen tot stervens toe benauwd door de Genade,
die als schijn-meedogenloze wisseling van goed en kwaad den mens
benardt, beleeft het boven deze marteling 'uitrijzen' en daardoor het
'vaneengaan' van de hemelsluiers, de nederdaling van Geest 'als' een
Duif, en de Stem uit den hemel, die zich alszijn VADER, die hem lief-
heeft openbaart.
Dit allesisniethistorisch eenmalig, maar eeuwig actueel daarwaar de

Doop voltrokken is,nietalsceremonie, maar in waarachtigheid.

1 :12

W egdrijving in hetongebaande. De zielewending veroorzaakt het wegge-
voerd worden door den geest,weg van het welvertrouwde en het iso-
leren in hetstructuurloze, hetongebaande; aileen in ditisolement kan een
zielworden beproefd op dewaarachtigheid van haarinzet,zonder datzij
zichzelf kan corrigeren, zonder datzijkan steunen op haar orientering,
haar vastigheid aan gevoel en verstand.

1:13

Veertig dagen, symbool van de volle gerechtigheid, bewustwording van
gerechtigheid.

Satan, letterlijk: achtervolger, vijand. W ezenlijk: hetAangezicht van den
Almachtige, dat 'tegenstelling' isvan hetgeen wij 'de Goede God' noe-
men en dan bekleden met de halfheid van onze voorstelling van 'goed.'
Daemon estDeus inversus, de duivel isGod-omgekeerd. Gevangen in

de paren van tegenstellingen, kunnen wijHem, die ten enenmale boven
die paren van contrasten verheven is,slechtsin tegenstellingen ervaren.
Ons 'goed' en 'kwaad' wordt door God's onvoorstelbare Goedheid

omvat. Altijd heeft de mensheid geleden aan de eenzijdigheid van haar
Godsvoorstelling. Altijd heeft zijgefantaseerd over 'boze goden'. Steeds
hebben zij,de weinigen, die hun zielhadden verheven boven deze be-
nauwenis, de hogere Gods-ervaring beschreven aiservaring die de mens
in radeloosheid als ervaring van duivelse boosaardigheid beoordeelt ...
totdat de ten dode toe benarde zielverrijst in de herkenning van den
waarlijk Almachtige. Dit iso.a. de strekking van het gehele Boek Job,
waarin Job tenslotte komt tot de belijdenis van het herkennen van den
Almachtige, die meer isdan 'de Goede God', diehem metbeziten voor-
spoed had gezegend. lob = 'die vijandigheid ervaart.'
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De hoge zin van 'Johannes' alskind baren in deziel,laten opgroeien, en
alsM eester volgen, isook juist de verruirning van de ziel,de verheffing
boven het 'gevailen' onderscheiden tussen goed en kwaad.

Dieren. 'Hij was bijde Dieren'. Bijde 'Dieren' zijn, betekent: in de XII
Oergestalten van den Dierenriem zichzelfverheffen tottijdeloze, onver-
gankelijke, onveranderlijke Aanwezigheid.

Engelen (be)diendenHem. De ervaring datEngelen (Boden van God) den
mens dienen en bedienen, hem verschaffende alleswathijwerkelijk van
node heeft,isvoor dengene die,enigermate standhoudend (nietstrijdend)
in deBeproeving zich tothetzijn bijdeDieren verheft.
Voor ons beperkt ervaren komt GOD nimmer zelf.Hijkomt tot ons

alsEngel, datishijwordt door onsaileen ervaren, gehoord, gezien, ge-
voeld, alswezen dat de menselijke gestalte nadert, zonder M ens te zijn!
20 kwam de Engel Gods, wanneer God tot zijn schepsel sprak. 20

komt totin dereeuwigheid 'Een Engel Gods'alsonvermijdelijke schakel
tussen Zijn Almachtig Alomtegenwoordig Eeuwig zijn, dat wij niet
kunnen 'ontvangen' en onsklein persoonlijke bestaan.
En welde mens die alsM aria zegt: 'M ij geschiede naar uw woord.'

1 : 14

Overgeleverd.Grieks 7t"OI:pOl:(haUl[J.L - overleveren, - 7t"pUlaLaUl[J.L verraden.
Ernstige verwarring kon aileen ontstaan, omdat de mens zich lietmee-

slepen door den schijn, door te blijven hangen in het hartstochtelijke
uiterlijk vanJudas'daad.Zo werd en wordt detheoloog dievan verraden
spreekt, waar overlevering staat,zelftotJudas.
Overlevering, Traditie isnog steedsdeterm voor deheilige boodschap

welke deJaden bewaren, zonder deze echter te kennen en na te volgen,
geheelzo in den vorm verstrikt alsde zogenaamde Christenen.
Het Heilige, het verlossende, wordt den mens als Traditie 'overge-

leverd'.Johannes alsM ysterie wordt overgeleverd aan den mens.Daarna
treedt hetM ysterie van God's Redding in den Kring van Openbaring.
Ook die Redding wordt 'overgeleverd' en helaas doen de overpriesters,
schriftgeleerden phariseeers en heidenen nog altijd wat zij met den
historischen Jezus hebben gedaan ...

Evangelie,GoedeTijding. Hetiseen anachronisme en verwarrend om hier
het Nederlandse woord Evangelie te gebruiken, omdat het Griekse
woord toen ook nog slechts zijn algemene betekenis van Goede Tijding
had.
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1 :15

De Tijd isvervuld. De Volheid van den Tijd beduidt de voleindiging van
een cyclische ontwikkeling. Daarop voIgt niet herhaling, alsin een me-
chanisme, doch Opgang naar een hogere spiraal van circulering in den
Tijd. Vandaar de eis tot wending van de gezindheid en de eis te ver-
trouwen in de verkondiging van het Goede Nieuws.

1 :16

Zee van Galilea. Het meer van Galilea een 'zee'te noemen ison-Grieks.
Inde M ysterie-taal staatditmeer voor 'het Ongeopenbaarde', wat van-
ouds alszee ofoceaan gedacht is;en dus ook voor de M ysterien.

Sjimeon betekent: luisterende. Andreas betekent: moedige.
Alspersonen dus de Luisterende en de M oedige, alsziele-functies: het

Luisteren derziel,en ziele-rnoed.
De eerste functies die de M eester aantreft in een ziel,die zich tot Hem

wendt, zijn het Luisteren en de moed tot luisteren, die alszijn broeder
(onafscheidelijk) isgedacht.
Natuurlijk zijn die functies voorshands verre van volmaakt, lang niet

Bekeerd, lang niet 'vedost'! HetLuisteren vemeemt maar altevaak juist
niethet essentiele,en de M oed blijkt moed derwanhoop, lafheid.
M aar alsde M eester langs den oever van het ongeopenbaarde voort-

schrijdt, zijn het die Twee, die beiden 'vissen' in het Ongeopenbaarde,
en die Hijroept om achter Hem te komen en alsZijn Volgelingen zich
tot Visserste bekwamen die de mensenzielen vissen.

1 :19

Jacobus enJohannes. De zielefuncties die deM eester daama tot Zijn dienst
roept, zijn: de Kracht die in het Hart woont, de ware Liefde voor het
Leven, die alshoge Dienst verdringt (Ja'aqob) ofuitzet, wat alsballast,
alsondeugdelijke rommel onsvervult, opdat de Geest,hetLeven in ons
woning kiezen kan. Alleen de ware Liefde isbereid om plaats te maken, waar
geen plaats gelaten is.
,En Johannes, de Genade iszijn 'broeder', want zonder de Genade be-
zitten wij die Liefde voor hetLeven niet, die onsverwijderen doet, wat
wijalsdwaasheid alsillusie van vervulling in onshebben opgehoopt.

Zebedeus. Bebr. Zebadjah,= Gods gave,later: Zabdai= M ijn Geschenk.
W at wij beseffen moeten is,dat deze twee ons zijn Geschonken van

omhoog, datwijzezelfnietin onsverwekken. Zijzijn de 'kinderen', de
vruchten van: God's geschenk'
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1 :21

Kaphar Nahum. M en isnietgeheelzekeromtrent deligging van ditstadje.
Ruines zijn er genoeg, maar het identificeren gaat op grond van waar-
schijnlijkheid.
Het gaat in het Evangelie niet om oudheidkundige topografie, maar

om geografische uitdrukking van wat boven tijd en ruimte isverheven.
Gelukkig het land, welks plaatsnamen aile zulke hoge waarden uit-
drukken!
Kaphar Nahum betekent Oord van Troost, Troostoord, dieper:

Troost-verzoening, hetGeestelijk Tehuis van Christus op aarde,want de
enige ware Troost wordt verworven in deVerzoening, dienietligtin het
horizontale, doch in hetverticale, de Troost die aileen ligtin hetinzicht,
datailezieledoling opheften dedoor diedoling gewekte conflicten tussen
W il van God en wilvan mens verzoent. Veelwordt verzoend zonder tot
onvergankelijke Troost te leiden, maar de verzoening die tussen God en
M ens voltrokken wordt, dat is de W are Troost-verzoening en daarin
woont Christus.
W anneer de M eester in die Troostverzoening binnengaat met Zijn

discipelen,dan ishetin deziel'terstond' Sabbath, Dag desHeren. Dan is
er ziels-bezinning (synagoge), de concentratie, de tezameuroeping van
de zielekrachten. En dan blijkt daarin terstond het storend element, de
bezetenheid, luid te schreeuwen.

Onreine Geest.De Geestisnooit ourein. De zielisourein, doordat zijon-
reine intenties, destructieve streving heeft toegelaten in haar structuur,
die natuurlijk ailengs tot een pseudo-autonoom complex wordt; frag-
mentvan persoonlijkheid, in conflictmetdeeigenlijke persoon, maar ge-
voed door de gezamenlijke levenskracht en er op uit om de leiding te
nemen, naardemacht te grijpen,watzich dan alsbezetenheid openbaart.
De toelating gescheidt op een moment van zwichten voor het ver-

langen van onmiddellijke verzadiging, maar ditmomentverdwijntuitde
herinnering en de zielvoelt zich opgescheept met de woekerende dyna-
miek. De M eester zietin het oorzakelijke en plaatst zich daar, waar de
overgave aan Hem, de uitdrijving der ongerechtigheid inhoudt.

1 :29

Het Huis van Simon. HetHuis waarin deM eester treedt, issteedsdeVorm
der aan de orde zijnde feiten.

1 :30

Schoonmoeder van Simon. W anneer de M eester in den Vorm der actuele
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feiten binnentreedt, neemt HijhetLuisteren, den M oed, deVervangings-
kracht en de Genade metZich mede.
Dan vindt Hijdaarin hetVerleden krank aan zijn verkeerdheid en voor

de ogen van hettijdbelevend luisterende Heden grijpt Hijditzieke ver-
leden aan en doethetaan zichzelfontstijgen genezen,enaldusveranderen
van een obstakel tot een Dienares.

1 :36

Gingen Hem achterna. Aileen de ziele-functies die reeds 'volgen' zijn in
staatden M eester achterna te gaan in Diens eenzaamheid en Hem aldaar
te vinden, waar Hijinkeert tot den Vader.

1:40

M elaatse. Zielsbezoedeling leidt ailengs tot geisoleerdheid, tot het uitge-
sloten zijn van gemeenschap methet heilige.
In die onreinheid hangt de Redding afvan de verootmoediging voor

Hem, die hetverlorene behoudt.
M elaatsheid in zijn aardse ongeneselijkheid isde meest treffende aan-

duiding van die verdorvenheid waaruit het 'onmogelijk' heet zich te
verheffen.

2 :2

Schare,M enigte. W at zich rondom den M eester ophoopt, isniethetbrave,
maar hetkwaad, de ongerechtigheid. Het isdat,wat welnadert, aange-
trokken door zijn Krachten en Zijn Leer, maar wat zich toch niet aan
Hem overgeeft, en Hem nietvoIgt. W ie Hem welhoort, maar nietver-
staat,welzietmaar nietherkent, op zijn nabijheid teert,nietaangegrepen
en genezen wordt, maar Hem aileen maar metdelippen eert.
De schare ishet, die 'obstakel' isvoor die Hem zoeken en die zich af-

wenden uit afkeer voor de ongerechtigheid die Hem omgeeft. Zo zijn
vanouds de schijnbekeerden, de lippendienaars, phariseeers en schrift-
geleerden zonder zich ervan bewust te zijn, de grote belemmering ge-
weest voor velen die den M eester zochten.
De M eester verdraagt dien ring van kwaad om zich heen. Door deze

schare heen te dringen isde taak van iedere zieldie Hem bereiken wil.
Het isde eerste toets; welhem die dezen toets doorstaat.

2:3

Verlamde. De methodiek der aarde, door den mens aanvaard alslevens-
methodiek, verlamt de ziel,maakt haar onmachtig zich te bewegen in de
sferen van den geest.En degenezing komt aileen van metterdaad belijden
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van de bovenstoffelijke methodiek, trotserende de macht der aardver-
kochten.

Gedragen doorVier.Ditzijn vier 'zuilwachters'. Hetiseen speciale functie
om degenen die debetreffende hunkering opbrengen, te dienen door hen
diezelfden M eester nietbereiken kunnen, totHem 'te dragen'. De kwa-
liteit derhunkering rechtvaardigt den Dienst.

2 :4

Dakbedekking. De vreselijkste 'dakbedekking' die demensheid boven zich
gevormd heeft isde structuur van mentale bouwsels, die alskristallijne
paleizen enorm veellevenskracht eisen,zonder enige zegenrijke werking,
maar die alshet ware een adamant plafond vormen dat demens tussen
God en zichzelf geformeerd heeft.
AIle eenzijdig mentale training en bezigheid vormt om de zieleen

uiterstharde 'schil'dievroeg oflaat 'gevangenis' van leven blijkt te zijn;
de grote algemeenheid van deze kwaal in deze beschaving maakt, dat
men zich hiervan nietbewust is.
Integendeel de illusie dat rnentale bouwsels het leven verrijken, be-

vorderen, ofverheffen isalgemeen.
De minst stoffelijke sfeervan het sterfelijke deeldesmensen wordt al

te licht een zelfkant, die als 'wijsheid en verstandigheid' toch altijd on-
machtig blijken zal,waar het om hetbovenverstandelijke gaat.

2 :11

Sta opt Grieks: 'EYELpe:! Hebr. Koem!
W anneer de M eester in I:3Ide handen van de schoonmoeder van

Simon vat,dan richtHijhaarnietop!Datiseentheologische verminking.
Hijdoethaar oprijzen!
De Septuagint, de Vertaling van de Zeventig, welke enkele eeuwen

v66r Christus tot stand kwam, bewijst het verband tussen Koem en
egeire, in dien zin, dat de diepe betekenis die in M arc. I:3Iaan het
'doen verrijzen' te hechten is door allen die beseffen, dathier niet een
oude vrouw werd overeind getrokken, dat die diepere betekenis lag in
het Hebr. werkwoord. W anneer in Richteren III:9-15 de Kinderen
Israelsroepen tot God, dan 'verwekt' God hun een Verlosser. Ditisnog
welietsanders dan overeind trekken. M aar hetisgeestelijk hetzelfde als
wat in aIle gevallen geschiedt, waarin Jezus Sta op zegttot een zieke,of
een dode. Het isde werking van den geest, die opspiraling in de ziel,
waardoor deze 'verrijst' boven haar staatvan verstriktheid en derhalve
een graad van verlossing bereikt.
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ESOTER1SCH VOCABULARIUM 2: 14-2: 23-28

Aileen wie zelfdeze werking van Christuskracht heeft ondergaan, kan
beseffen wathierwordt bedoeld. Voor ailebuitenstaanders schijntheteen
kwestie van 'weten' tezijn en ailedetermineren in die richting isijdel.

2: 14

Levi, Gezel, kameraad. Alpheiis, vergriekst-verlatijnst van Hebreeuws
Chalphai,opvolger.
Jacobus deJongere en Levizijn beiden 'zonen' van een Chalphai. Bei-

den zijn deze 'namen'van juist tegenover elkander liggende Oerge-
stalten (Jacobus minor - Ram, Levi (M attheus) - W eegschaal) dus ge-
stalten wier karakteristiek gedeeltelijk daarin ligt, datzij'kinderen' van,
datwilzeggen, vruchten van, het principe van opvolging zijn,inzetting
van een nieuwe phase van openbaring, dez.g.uitgaande en thuiskomende
boog.
Levi iseen toilenaar, omdat hij zich in zijn onverlosten staatbevoor-

deelt met hetgeen zijn naasten onder den druk des levens en de angst
voor wereldse verdrukkers afitaan.

In dezen Vorm nu,treedt deM eester, diehem alsGezelgeroepen heeft,
om hem temaken totM attatjah - God schenkt! De M eester treedt in dien
Vorm binnen alsCast bijhetafscheidsmaal van Levi,alstoilenaar.

2:18

Phariseeers, van Hebr. pharasj- afzonderen.
Phariseeer isalwie zich afzondert in den waan alsdan geen aandeel te

hebben aan de zonden der medemensen. De neiging om door exc1usivi-
teit, vemauwing van levenssfeer, de eigen verlossing te willen bevor-
deren, hetgeen niet kan, omdat het altijd leidt tot zelfbewustheid, zelf-
perfectionnering, met tot zelfvergetelheid, zelfovergave, die de M eester
juist verlangt.
Daarom was en isieder Phariseisch levend mens altijd hevig geergerd

door de woorden, de daden en de gehele houding van Jezus en Zijn
volgelingen.

2: 22

W ijn.W ijn ishetLevenswater der Grote M ysterien, Overal waar in het
Evangelie de W ijnbouw wordt vermeld, wordt gedoeld op de Grote
M ysterien (Boom desLevens).Overal waar gesproken wordt van Vijgen-
boom en vijgen, wordt gedoeld op de Kleine M ysterien (Boom der
Kennis).

2: 23-28

Brood, Toonbroden. Overal waar in het Evangelie gesproken wordt van

210



ESOTERISCH VOCABULARIUM 3 :1-3 :8

Brood, daar wordt bedoeld het Brood der Ziel, het bovenstoffelijke
Brood, Parrissupersubstantialis, 'Ap't"oc; hwucrwc;.
Toonbroden waren de Twaalf Broden alsvolmaakte gestalten onder

de XII Stammen Israels (Tekens van den Dierenriem).
De wereld neigt steedsweer tot hetbetrekken van Jezus'woorden op

het stoffelijke Brood. (Zie het Onze Vader: 'dagelijks' Brood.) De op-
vatting der eerste eeuwen, die in hetLatijn hetwoord supersubstantialis
deed ontstaan,wordt platweg door theologen verworpen als'gevolgvan
rnisplaatste vergeestelijking van Jezus'woord'.
Reeds bijzijn leven verzuchtte Jezus echter: 'Begrijpt gijniet,datIku
., 'b d' k?'metvan ro en spra .
M en wileenvoudig niet.M en wilhetBrood datvan den hemel neder-

daalde,niet. M en wilhetstoffelijke Brood; en veelerop!

3:1

Verdorde Hand. Het werktuig tot den daad,het daadvermogen van den
mens 'verdort' wanneer en in zovereen menszijn werkzaamheid beperkt
tot nuttige verrichting in de stof,bepaald door hetstoffelijke regime.
Alleen door op bevelvan Christus ditstof-regime nietmeertebedienen

maar te doen wat Hijons zegt, de aardse methodiek en haar 'gezag' ten
spijt,geneest de Hand, herstelt zich hetvermogen om tehandelen in din-
gen van den geest.En ditisaltijd nag wat 'de Verdorden' ertoe brengt
om metgeweld, gewetenloos, verraad en moord teberamen op een Vol-
geling van Christus. Dit alles isniet slechts een beeld, maar letterlijke
waarheid, dieverwerkelijking vinden zal,zowel in stoffelijke alsin ziele-
feiten.

3:6

Herodianen. Die hun aard en debelangen van hun 'naasten' verloochenen
terwille van hetcomprornis methetniet-eigene, datdewereldse macht in
handen heeft, en zich daardoor een gunstiger, voordeliger wereldse situ-
atie verschafien; aard-verkochten, opportunisten.

3:8

Judaea. Sfeerder Neophieten in de M ysterien van Jezus.(Jehoshua.)

Jerusalem. Jerusalem, de 'hoofdstad', staatvoor het Hart, in den zin van
levenscentrum en tegelijk als de zetelvan alle verlangens en begeerten,
met het geheel daaraan verslaafde denken.
Het isdit Hart, waarin de M eester te Zijner tijd Zijn Intocht houdt,

waarin hetHosiannah, en hetKruisigt Hem! weerklinkt. Hetisdewoon-
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plaats van de overpriesters, phariseeers, schriftgeleerden, en hetvolk, het
is in handen van de heidenen, Pilatus heeft er zijn paleis, maar 66k
Herodes.
Hethemelse Jerusalem is het Verloste Hart.

Juda. De StarnJudah (Jehudah - Geprezen!) isdeingang totdeM ysterien,
ook deJoodse. M aar niet de enige.Judah, deJood, isaangegeven als de
Drager van hetM ysterie,zowelalsVolk onder devolkeren deraarde,als
ook alsnaam van Neophiet, alsenkeling die tot de Initiatie komt en aan-
genomen wordt voor inwijding; juist daarom ishijmeer dan ieder ander
volk, of ieder andere enkeling, 'bedreigd' door de waarschijnlijkheid,
haastdoor hetLot!,JUDASte blijken.
Het Pad issmalalshet scherp van een zwaard. Niemand iszo haast-

zeker 'bestemd' om den M eester te 'verraden' aan de aardse macht en
methodiek, aan de verstarde, onwaarachtige godsdienst-vormen, als hij,
die als Volge1ing van den M eester van nature geroepen is om hier op
aarde Vorm tegeven (Judah-Judas-Capricornus- Vormgeving) aan hetgeen
de M eester leert.
Dit wordt des te duidelijker als men bedenkt dat 1tCt.PCt.~~~W fL~ niet

'verraden' betekent maar 'overleveren'. Judas levert over... den M eester
(voor zover hijdatkan) aan dewereld, datisaan deoverpriesters, schrift-
geleerden, phariseeers, aan deM ensen; aan deheidenen wordt de M ees-
ter dan overgeleverd door deze onwaardigen aan wie Judas hem 'over-
levert'. Daarorn aileen komt Judas niet aan het Kruis, omdat hij den
M eester nietin diensLijden volgt. Hijverhangt zichzel£ Hijvalt teraarde
en 'verbloedt' daaraan. Hij is de eeuwig falende, de eeuwig vallende,
wiens hoogste bewustwording ligt in het erkennen: 'Ik heb onschuldig
bloed verraden.'
Judas begeleidt den Volgeling van Jezus dag aan dag.

3:8

Idumea. Edom, de nakomelingen van Ezau.
Zij, die gedwongen afstand hebben gedaan van stoffelijke waarden,

niet door eigen Inzicht, maar door de sfeerwelke de M eester deed ont-
staan.

Transjordanie. Stoet, die over de verschansing van het wereldgebeuren
heen den M eester ziet.

Streken van Tyrus en Sidon. Bewustzijn van Inwijding.
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3:9

Schip,Een schip,seheepje ofboot staatvoor een mogelijkheid om in de
M ysterien in tegaan,dewateren van hetongeopenbaarde te doorkruisen.

3:11

Gijzijt deZoon van God.Onreine ziel-strueturen herkennen den (reinen)
M eester steedsonmiddellijk en traehten door snelen openlijk belijden de
onmiddelijk ervaren 'aantasting', de terstond aanvangende loutering, te
ontgaan.
M etditdoelwerpt de onreine streving zich desnoods op alsheraut of

propagandist van den M eester. De M eester kiestechter zelfZijn herauten.
Hij wenst geen propaganda en gedoogt niet dat 'onreinheid' Hem aan-
kondigt, want Hij doorziet deze trueom Hem niette volgen! Een true
die zeer algemeen isop kerkelijk en politiek gebied.

3: 13

W ie Hij ZelJ wilde.De M eester kiesten roept Zijn leerlingen. W at men
gemeenlijk M eester noemt, wien men zieh kiestals Leraar of als Leider
Gids,kan nooit een M eester zijn.
Honderden worden M eester genoemd en zijn het niet, maar op zijn

besteen Leraar, dien men in zijn voorbereiding tot het enig ware Leer-
lingschap alsgids begeert.
Zo wordt de kudde allengs massa,en uitdie massa tredend in de een-

zaamheid ontmoet een mens te Zijner tijd zijn M eester, onder wien hij
van den aanvang reeds ressorteert. Een leerling die zieh M eester noemen
laat, iszelfsgeen Leerling in den enig waren zin.
W anneer demensgereed isvoor hetneophietsehap, roepthijonbewust

zijn M eester, die dan dadelijk versehijnt en hem als M eester roept, het
Teken gevend, dat Hem herkenbaar maakt alsM eester. Dat ishet wat
den leerling altijd indachtig blijven moet in zijn perioden van duisternis
en beproeving, wilhijgeen speelbalworden van vertwijfeling.
De kuddemensen hebben hun leidende :figuren binnen de restrieties

van den kuddegeest. M en kiesttot leider wie men wil. Slechtswie zieh
van den kuddegeest bevrijdt, verheft zieh tot het leerlingschap. De ge-
predestineerde M eester, die hem dan verschijnt, verschijnt hem in deoer-
gestalte van den enen M eester: ]ezus, welke oergestalte hem kraehtens
zijn aanleg eigen is.Daarom zijn erTwaalf M eesters, die in wezen sleehts
twaalf faeetten van den Enen M eester zijn.

3 : 13-17

De Twaalve. Apostelen, Gr.'A7t"O(j"t'OAO~, betekent Afgezant. InhetEvan-
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gelie getekend alsdeTwaaIfLeerlingen, die deLeermoeten uitdragen in
de wereld aan de mensheid tot wie zij'gezonden' zijn alsVerkondigers
en Verwerkelijkers van de Bevrijding (Verlossing).
Achter deze personifiering staat dezelfde betekenis als achter die der

Twaalf Stammen Israels, namelijk die der Twaalf W ezensvormen in-
haerent aan deze schepping, welke in de astrologie bekend zijn als de
Tekens van den Dierenriem.
o enbarin kan slechts binnen een zeker aantal oer estalten Iaats-

hebben. Zonder categorieen van gestalte-geving is openbaring onmo-
gelijk. De categorieen van grond-gestalte zijn niet anthropomorph, zij
zijn nietdevruchten van speculatie.Zijzijnbovenmenselijk mathematisch
zuiver, elkander geheel vooronderstellend en opheffend.
Als Twaalf fragmenten van de ecliptica zijn zijde velden waarin de

Zon alsLo osjaarliikszijn wezen openbaart.
Aile menselijke leven komt tot gestalte binnen deze XII categorieen,

Verlossin van den mens betekent v~lossing van ziOnonvolmaakte, on-
reine,.bindende, gestaltegeving in de XII categorieen. Daarom verhief
hetJoodse Yolk zijn TwaaIfStammen, alsa stamrneli gen van den Aarts-
vaderJakob, totvertegenwoordigers dezer XII Oergestalten. En daarom
dachten zijzich de Verlossing ook alsBevrijdende Ommegang van den
Verlosser door de Twaalf Stammen.
Het Roepen der Apostelen tot hun 'bekering', dat is hun algehele

zelfontstijging isdus de eigenlijke inzetvan het Verlossingswerk.
W aar de X Geboden de formulering waren van ontkoming aan den

'gevallen' staat,de verdorven levensbeelding onder de XII Oergestalten,
daar zijn de Zaligsprekingen de aanduidingen van den Verlosten staat
van deze beeldin in die Oergestalten. Het parilleI1sme tussen Ge 0 en
en Zaligsprekingen isderhalve van ontzaggelijke waarde voor ieder mens,
die zich methart en zielaan deze dingen wijdt. W ie nietenigszins myste
is,zalnimmer deelhebben aan debevrijdende werking, die dezebeelding
heeft.
De Betekenis derNamen en Bijnamen van deApostelen, gecombineerd

met Geboden, Zaligsprekingen, typering in het Evangelie ...en astrolo-
gische waarde der Dierenriem-symbolen, onthullen nooitverrnoede, en
nooit anders te vinden W aarheid.
veelal worden foutieve verbanden tussen Apostels en Dierenriem-

tekens gelegd. Daarom voIgt op bIz.216--217 een overzicht van Apostels,
Tekens, en Stammen. Het Laatste Avondmaal van Lionardo da Vinci
toont allesin beelden zonder woorden.
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DE XII

Judas
Iskarioth

Sjimeon
bar Jona

Sjimeon
haqannah

Johannes
bar Zabdai )(

Thaddeus
Lebbaeus =
Judas Jacobi

Jacobus minor 'V' -"- M attheus (Levi)

Nathanael,
Bar Tolmai

11J1 Thorn a

Andreas II
Jacobus major
bar Zabdai

Phillippus

De 'Zonen Zebedei' 'gezeten' ter weerszijde van den Bevrijder, die als
W oord (II) en als Genezer (t) in de wereld wordt geopenbaard. (Zie
onder 6:7).

3:22

Schriftgeleerden.De illusie dathet Leven zich door studie laatontsluieren
en verwerkehjken. De waan, datweten, datvoorstellen, verwerkehjking
bevordert.
Daarom definiering en vooroordeel, waar openheid en onbevooroor-

deeldheid geboden zijn.Daarom vastlegging, waar losheid moet wezen.
Daarom ook zwaartepunt-legging in mentale functie, waar de mentale
functie juist bescheiden dienares moetzijn van hoger, onstoffehjker func-
ties.
Verstandehjk definieren, waar verwerkelijking wordt geeist.W eten-

schap waar Geloof en intuitie behoorden te zijn. Daarom onedele be-
rekening, waar overgave behoorde te zijn, spitsvondigheid, omlaag-
trekking, ontwijding, verdraaiing van hetGebodene.
Zoeken in Verstandigheid en W ijsheid wat voor Verstandigen en

W ijzen verborgen blijfi.
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Planeet- Dierenriem Stam
en Teken- en Zonnemaand Israels

Apostel
symbool

§ Y' Ram Ben-Jamin Jacobus
21/3-21/4 deJongere

g ~ Stier Issachar Bar-Tolmai

21/4-21/5 (Nathanael)

(.)

IT Tweelingen Levi Andreas+
21/5-21/6

:» QI5 Kreeft Reu-Ben Philipp os

21/6-21/7

0 S/, Leeuw Judah Jacobus

21/7-21/8 Bar Zabdai

~ n:l! M aagd Nafthali Thomas

21/8-21/9

~ ~ W eegschaal M anasseh M attheiis
21/9-21/10 (Levi)

0 TIl Schorpioen Gad Thaddeus (Lebbetls'

21/1O-21/n (judas Jacobi)

2j. t Schutter Sjimeon Sjimeon
21/n-21/12 ha-Qanna

9 ~ Steenbok Asjer Judas Ish-Karioth
21/12-21/1

+
0 = W aterman Joseph Sjimeon

21/1-21/2 Bar-Jona

'f )( Vissen Zebulon Johanan
0

21/2-21/3 bar Zabdai
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Falingsneiging
'Gebod' tegen 'Zaligspreking' van
die Neiging 'verloste' volgeling

/'--- -~ I I
Steedsnieuwe 'goden' ! EenGod! Eenvoud van geest

~-
II II

M aterialisering Geen Bee1d! Troost door Leed-draging

III III
Praatjes terbedekking Geen ijde1W oord! Zacht-moedigheid
van Angst

IV IV
Sensatielust,Verzadi- Dag-heiliging! Verzadiging door honger
ging aan prikkels naar Gerechtigheid

V V
Leeuwendeel, Ouders eren! Barmhartigheid
koekoeksjong

VI VI
Determinisme Niet 'doden'! Door reinheid GOD zien
'ordenen' (in plaatsvan 'stof")

VII VII
Charmeren Niet verleiden! VREDEstichten!
(misleiden)

VIII VIII
Nemen, forceren Niet 'roven'! Vervolgd worden om der

Gerechtigheid wil

IX IX
Lasteren om zelfte Niet 'vals getuigen!' Belasterd worden om des
gedijen M eesters wn

X X
Vorm- 'begeren'. Geest Niet begeren! 'Doen' naar hetW oord
aan vorm 'verraden

,
Luk.II:28

XI XI
W ankelmoed Jezus zegt: 'ROTS' Zalig diebeseffen watvlees
Onbestendigheid worden! en bloed' nietopenbaart,

M arth.16 :17

XII XII
Zich dupe voelen; Er- 'Beminde' zijn! Zalig, die zich aan M I]niet
geren aan het verwor- ergert! M arth. II:6
pen worden
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 3 :29-4: 2

Bee!Zebul. BEEL- BAALbetekent Heer (God).
ZEBULwordt meestal vertaald met Vliegen (Zebub). De vliegen zijn

wel typerend voor verontreinigende aanranding, maar God der vliegen
isvoor de Overste der demonen geen treffende titelen waarsehijnlijk is
deze naam dan ook een verbastering van een ouderen. Sommigen ver-
klaren anders.

3:29

Lastering tegen den Heiligen Geest.Verlooehening van hetgeen van Gods
Geestwelwordt herkend.

Ceen vergeving inEeuwigheid. Ontvangt geen vergeving binnen den duur
van den betreffenden aeoon.

Schuldig aanEeuwige Zonde. Sehuldig aan faling die de gehele aeoon door
aanhoudt,
De oude (en nieuwe) true om iemand die voor onze ogen gezegend

werk verrieht als werktuig van onreine (duivelse) kraehten te bestem-
pelen, terwijl onreinheid, zielsziekte, liehamelijke ziekte,nooit door on-
reinheid overwonnen worden kan, isZonde tegen den Heiligen Geest.
M aar hoewel Jezus ditzelfgezegd heeft en toegelieht, begaat de ran-

c~neuse wereld en hetgodsdienstig fanatisme deze zonde altijd weer op-
meuw.
Iedere miskenning van dien aard is Iastering die onherroepelijk den

lasteraar vergiftigt en verlamt in zijn gang naar den Vader, totdat het
wezen van die 'zonde' door hem isbeleden en geboet... in blindelings
gaan door de zelfgesehapen duisternis tot de plaats waar deze mens den
Heiligen Geestbelasterde.

4 : 1

Boot of Schip, Het scheepje waarin de M eester en/of Zijn volgelingen
'de Zee'bevaren, isdedoor God geboden mogelijkheid, waarin deM ees-
ter hen 'inwijdt', doet 'ingaan' in de M ysterien.

4: 2

Celijkenissen (Gr.7W :pcx.~O).;1j).Een gelijkenis iseen gesluierde beeldingvan
een waarheid, welke in haar naaktheid onaannemelijk isvoor den onver-
losten mens en die ook voor de daadwerkelijke 'volgelingen' van den
M eester (dus de eigenlijke M ysten, Leerlingen) zonder bijzondere 'ope-
ning van het verstand' niet is te herkennen in haar sluiering. De ont-
sluiering eisteen aanzienlijke vergroting van de openheid der ziel,het-
geen nietzonder leed geschiedt.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 4:3-4:II

M ysterien voortijdig ongesluierd aan de mensheid doorgeven, be-
tekent demensheid ietsgeven watzijnietverteren kan,watdusalszwaar
vergift werkt. Vandaar de sluiering door Jezus zelf.Vandaar de zwijg-
plicht op straffe desdoods bij de Aziatische M ysterien,
Natuurlijk wil de moderne mens ditniet geloven. Natuurlijk wil de

een het M ysterie hanteren als "geheim" dathijaileen beziten de ander
ailes met zijn verstand en zijn moralisme begrijpen en beoordelen. De
gevolgen van deze arroganties zijn te zien in de gewetenloze, compro-
mitterende houdingen derhanteerders.
Toch zijn ertheologen die wijzer zijn.Bijv. Prof. E.P.Gould, in zijn

Commentaar op het M arcus-evangelie, pag 71: 'Een M ysterie in het
Nieuwe Testament isnietietswat moeilijk te begrijpen is,maar ietsver-
borgens, dat aileen aan inwijdelingen wordt onthuld, evenals bij de
Griekse M ysterien.'
Inwijdeling wordt men echter nietdoor studie ofkerkgang, maar door

den M eester te va1gen.(Zie voorts 4 :11.)

4:3

De Zaaier. De gebruikelijke vertaling: een zaaier isonjuist. Er staatDe,
omdat deM eester zelfDe Zaaier is.

4: 4

Vogels. Door verwarring met 'vogelen des hemels' (zie 4 :32) hebben
sommige handschriften ook hier 'deshemels'toegevoegd, wateen bewijs
isdatzijin hetgeheelnietbegrepen watJezusmetdeze gelijkenis bedoelt.
W ant de hier weggappende vogels, zijn niet hemels, maar de sluwheid
van het zichzelf beveiligende, wilsge1eide denken der mensen.

4 :9

Dertig-, Zestig-, Honderd-voud. HetJoodse yolk had aan iedere letter van
het alphabet een getalswaarde gegeven. Daaruit ontstond vanzelf een
getalswaarde voor ieder woord. Getailen werden als oerbegrippen ge-
hanteerd. Zeer diepe verbanden zijn op deze wijze uitte drukken. In de
Evangelien komen meer toepassingen van deze betekenissen voor dan
men terstond ziet.
Deelbare getailen moeten worden ontbonden in factoren om de be-

tekenis te vinden. 5 X 6; 5 X 12;IO X 10.

4 : 11

M ysterie. Kerkelijke vertalingen kiezen altijd de letterlijke vertaling van
hetGriekse woord M ysterion, omdat zijvrezen datdebijbeilezers zouden
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ESOTER1SCH VOCABULAR1UM 4: 12-4: 31

gaan denken dat het Christendom zo ongeveer hetzelfde isals de oude
'heidense'<M ysterien.
Achten de mensen hetChristendom werkelijk hoog, dan tonen zijook

nietde haattegen de andere godsdiensten.
Juistdezevalse vreesvoor 'besmetting' heeftde Kerken ertoe gebracht

het Christendom volstrekt nieta1s M ysterie tewillen erkennen. Zo straft
zich de eigen onreinheid. W ant van dien tijd af,verliest het zijn Verlos-
singskracht, omdat hetgeheelwordt neergetrokken tot leerstellig mora-
lisme.
Daarom blijft ailes eeuwig 'in gelijkenissen komen', omdat men

'buitenstaanders' blijft. .
De Grote Stap voor de moderne mensheid ishet Christendom weder

alsM ysterie te erkennen, te geloven, dathet niet een 'stelsel'is,dat be-
studeerd en dan geweten worden kan, maar een Vademecum, een Gids
voor waarachtig opstaan en volgen, zoals deeerste leerlingen opstonden
en volgden, door leed en duisternis voortzwoegende, in geloof tekort-
schietende, eerzuchtig en eigenwijs zijnde, niet wakende alsde M eester
het vraagt, verloochenend en vertwijfelend, nochtans volhardend, te
goeder ure de ontzettende verlatenheid opgeheven ziende.
Dat isChristen worden, alhetandere is'het uiterlijk gelaat' waarmee

het Koninkrijk nu juist nietkomt.
Deze waarheid ishard, maar hoe eerder de mensheid zeaanvaardt, hoe

beter hetvoor haaris.Eerstalsmen hiertoe komt, zietmen deontzcttende
grimas, het satanische verraad, dat in aile andere daadwerkelijke hou-
dingen triomfeert.

4: 12

Ziende zien en nietopmerken. Dit citaatvan Jesajah 6 :9-10 bevestigt na-
drukkelijk, datdebedoeling van JezllS iste wijzen op het nutteloze om
van Zijn Leereen lippendienst te maken. Toch heeft men het gedaan en
gaat men hardnekkig voort daarmede. Ziet den wereldtoestand alshet
resultaat.

4: 22

Er isniets verborgen, dan om geopenbaard te worden. Ook deze passage wijst
op debedoeling hetgesluierde, verborgene te beschouwen alsslechtsge-
sluierd om het Openbaren, wat echter aileen geschiedt door Naleving,
nietdoor studie ofphariseeerschap,

4:31

M osterdzaadje. Dit woord was in Palestina gebruikelijk om iets nietig
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 4:32-5:II

kleins aan te duiden. Niet aIleen doorJezus ishetvoor datdoelgebruikt.
Ofhet zaadje geheelhetzelfde was wat wijmosterd noemen ofeen ver-
wante soort, ofaIleen maar een uiterst klein zaadje met opvallend grote
plant, isvan geen belang.

4: 32

Vogelen desHemels. Van belang ishier te beseffen dathetgaatom de ge-
schikrwording voor ietsvan omhoog, ietsuitgeheelandere sferen om 'te
tabemakelen', datiszijn tenten op te slaan,te wonen in datgene, wat uit
het nietige zaadje gegroeid is.ZieJoh.XIV: 23.Vogelen deshemels zijn
de wezens diealsEngelen Godsneerdalen uitden hemel om den onver-
losten mens,alsmilde doch onverzettelijk strenge Gidsen teleiden op het
onbegrijpelijk smaIle,duistere, smartelijke Pad.

4:33

Naarmate zij hetkonden horen.zelfs in gelijkenissen verdraagt de mense-
lijke ziellang nietaIlewaarheid van het Christus M ysterie tegelijk.

4: 34

Verklaarde Hij alles.Bier wordt onomwonden gezegd datJezus afzonder-
lijk zijn werkelijke Leerlingen de gelijkenissen onthulde. Dat dit alles
door toelichting en lerenderwijs ging, behoudens zekere ervaringen die
zijzelfdoormaakten, blijktuitdevele situatieswaarin zijZijn bedoeling,
resp. de portee van het moment in het geheel niet begrepen en in hun
houding dienovereenkomstig faalden.

5 :1

Land der Gergesenen. De handschriften verschillen wat de plaatsnaam be-
treft. Gadara (Gadarenen) lag circa 10km van de Zuidoostelijke oever
van hetM eer; Gerasa (Gerasenen) lag 40 m ijl(65 km )ten Zuiden van het
M eer. Gergese (Gerze) lag aan den Oostelijken oever, even boven het
midden. Het gaat gelukkig ook hier niet om geografische zekerheid,
maar om den zin van het gebeuren, dat een der meest fundamentele
weerstanden der ziel beschrijft: den waan der zelfbeschikking en het
vasthouden aan dien waan alsgrondvoorwaarde van menselijk leven.Het
zogenaamde 'baas in eigen huis willen zijn'.Ditishet grote struikelblok
voor allen die de eerste schrede alsmyste doen.

5 :11

Berg. VoorstelIing van de verheffing der zieldoor Inwijding,vergelijk
Berg-rede, Berg der Verheerlijking, Olijfberg, Golgotha.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 5 :II

Kudde Zwijnen. Bovengenoemde waan van 'zelfbeschikking' iskarakte-
ristiek voor kudde-bewustzijn, hoe paradoxaal ditook lijkt.
Dat coilectivisme en individualisme twee polen zijn, tegenstellingen

die elkaar verondersteilen, die elkaar niet missen kunnen om tebestaan,
datbeseftde kudde niet.
De Kudde isverdraagzaam; zijverdraagt, datenkelingen alsparasieten

op haar teren, mitsdieenkelingen door denkudde-geest bevangen blijven.
De Kudde laatzich willig leiden,datwil zeggen: misleiden, maar zij

keert zich feltegen elke aantasting van den kudde-geest.
De Kudde, die zich willig naar de slachtbank leiden laat, door elken

'leider' m itshijhaarhetongestoorde 'mijmeren' belooft, diezelfde Kudde
isgeheelPaasgedachte van opstand, die deM ysterien in haaroproepen.
Immers de M ysterien zijn de Verlossers van de Kuddegeest-bezeten-

heidI
Daar in de Kudde altijd wordt gevoeld, dathetleiden een leiden naar

de slachtbank is,wordt in de Kudde gedoogd, de afsplitsing, de vorming
van oppositie, alsM assa.Ditin herhaling toegepast ishetverschijnsel der
politieke partijen. Aile zijn echter door denzelfden Kuddegeest bezeten.
Aile hebben in wezen eenzelfde mechaniek van denken, voelen en han-
delen.
De Kudde verdraagt den opstandigen Bezetene, diehaareigen 'vrucht'

is.De Bezetene verwacht zijn overwinning nietvan bezetenheid. Hij is
Paasgedachte van de zonde de M ysterien te willen herleiden tot M acht.
Daarom isdeBezetene representatief voor deKudde. Zijduldthem als

bezetene, alkan zijhem nietin het gareelvan niet-opstandigheid terug-
dwingen. M aar zijn genezing verdraagt zijniet! Die brengt haar in de
paniek naar zelfvernietiging; om te ontko men aan die Genezing van haar
wezen, offertzijdesnoods haar vorm.
Dit offerisde hoogste truc der Kudde, die men telkens ziettoepassen,

o.a,in den oorlog, in hetafstaan van zoons en echtgenoten voor den col-
lectieven moord, in hetsanctioneren van atoombom-gebruik door aarts-
bisschoppen, in aldie gewetenloze zwichterijen van de kerken voor de
wereldlijke macht,terwille van hun zelfbehoud, Christus verloochenend.
In diepoging totzelfvernietiging vindt deKudde echter nietheteinde,

maarhetKeerpunt, hetDieptepunt ofReversiepunt, ontmoeting methet
Heiligwaardige. AlsKudde gelouterd door Reversie, doetzijzich gelden
alsM assa, die wel het Kruis aanbidt, maar het niet wil dragen. Uit de
M assa bevrijdt zich de enkeling tot M yste.
Zwijnen is de M ysterie-term voor den mens, die zich door zijn be-

geerten laatregeren, die dus leeftvoor de verzadiging van aile om be-
vrediging roepende lusten.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 5 :13 - 5 :25

Honden, daarentegen isde term, waarmede de verstand-geleide mens
wordt aangeduid. 'Geefthetheilge den 'honden' niet! W erpt geen parels

d' .. 'I'voor e zwlJnen ....

5: 13

Verstikte in de Zee. Dit ishet vinden van het Keerpunt in deM ysterien
(natuurlijk zonder te weten, dat het daadwerkelijke mysterie-beleving
is).

5: 14

Hoeders. De kuddeleiders leggen op hun wijze verantwoording aan de
kudde-bezitters af, wier standpunt van zelfsprekend is: de kudde tot
elken prijstehandhaven, datwilzeggen: den M eester verzoeken heen te
gaari! (Vers 17).
Zietden wereldtoestand.

5: 19

Ga naar Uw Huis, naarde Uwen. DitisdeTaak die deM eester oplegt aan
elken genezen Bezetene der Kudde.

5:22

Overste derSynagoge. W aar de synagoge de gewijde bezinning van den
kuddemens aanduidt, daar moet een overste van die synagoge zijn: dat-
gene wat die bezinning bestuurt, nietalsdirecte leider (Archoon), maar
als Archisynagoogos, 'lezers' en 'sprekers' benoemend, ailes natuurlijk
bevangen door den kuddegeest.

]airus.JaIr met een aleph betekent: Hijzallichten, God zallicht geven;
jair met een ajin betekent: God zalopwekken. Beide namen komen

in het Oude Testament voor, de eerste in Numeri 32 :41, de tweede in
Kronieken 20: 5.In het Grieks isnatuurlijk niette zien welke van deze
twee hier isbedoeld, men moet ditzelfbeseffen,am dan in te zien, dat
(zoalsin ailegevailen) de enigjuiste valuatie aileschijnbaar tegenstrijdige
uitleggingen verzoend in zich draagt. (DitisTalmud-wijsheid.)

5:23

Op haaruiterste.Ditheeftin latertijd betekenis gekregen van' op sterven',
doch de Griekse term had deze betekenis niet, maar drukte uit: een vol-
komen onhoudbare toestand.

5: 25

Een Vrouw die twaalfjaar ... De theologie zietin dezen aanvang een voor-
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 5: 34- 5 :36

beeld van de onstuimigheid van het karakter van den Evangelist, die
zichzelf in zijn reeds begonnen 'verslag over Jairus onderbreekt, omdat
hem plotseling ook Die V rouw te binnen schiet.
Dit nu, is een pijnlijke, maar des te treffender demonstratie van ont-

stellende miskenning van hetniveau waarop deze beelding geschiedt.
In de eerste plaats zalde gehele dagelijkse gang van Jezus tussen de

mensen een uiterst samengesteld, symphonisch, karakter hebben gehad,
omdat zovelen Hem ontmoetten en Hij,allesdoorziende, heteen methet
ander verbond om een maximale werking en Iering te formeren.
Ook in het tijdeloze isde Gang van den M eester zo samengesteld, dat

wijonsnimmer een oordeel over Zijn komen en gaan,doen en nietdoen,
spreken en zwijgen, behoren aan te matigen.
In de tweede plaats isjuist ter voorkoming van deze banale veroor-

deling het 'signaal' geplaatst, datde Vrouw XII jaar lijdende was,en het
meisje XIIjaar oud.
In de derde plaats vergeet de theologie, ofliever: iszijer zich in het

geheel niet van bewust, dat 'alles in gelijkenissen komt', niet aIleen de
Leringen!
Indien er een Kind in nood is,dan moeten de ouders komen. W ant

zoalsin hethuis van Petrus hetVerleden als 'schoonmoeder' ziek ligt,zo
ligthetKind ziek ofin nood in verband methetfalen van dezieldiehaar
'moeder' isen met den staatwaarin de 'verwekker' van die toekomst-
gestalte derzielverkeert.
De Overste dersynagoge en deVrouw methetbIoedvloeien zijn oor-

zaak van het 'op haar uiterste liggen' van het meisje,detoekomstgestalte
derziel,
De Opwekking van hetdochtertje van jairiseen van deontroerendste

M ysterie-onthullingen, waaruit een M yste inzicht kan verwerven in de
Genezing door den Geest.

5:34

Ga heen ten Vredede; dp"'IJv"'IJv.ZijIS nog nietinvrede,maar gaatdaarheen.

Van Uw Kwaal, Ietterlijk 'gesel', want deGrieken (enJoden) beseften,dat
ziekte niet toeval is,noch 'vergelding', maar boete ten heil, leed met
louterende strekking, vereffening.

5: 36

Den Zin dezer woorden verstaande. M en vertaalt meestal: 'Doch Jezus
luisterde nietnaar wat gezegd werd'. of: verstond water(niettegen Hem)
gezegd werd. De Engelsen gebruiken dan 'overheard'.

224



ESOTERISCH VOCABULARIUM 5:41-6:1

In hetGrieks staat: 1tlXpIXXOUO"IXC;;. Zoals wijsomsietsmenen te doorzien,
zo doorzagJezus ailes.De M eester doorziet echter nietaileen maar' door-
hoort' ook! In de boodschap hoorde (verstond) Jezus hetsignaal,decon-
frontatie van den man met de contradictie in de stof. Dit is in het
mystieke verband, in de 'verborgen' voltrekking een uiterst belangrijk
moment.
Alleen door deze confrontatie komt het dieptepunt dat onmisbaar is

voor hetKeren.
Daarom troostJezus: 'vrees niet, geloof aileen'.

5: 41

Talitha koem. Talitha koem(i) isAramees.
Talitha betekent M eisje.
Koem isde gebiedende wijs: Verrijs (Sta op).De uitgang iisde indi-

catie van hetvrouwelijk.
Hier iseen voorbeeld van hetverband tussen het Aram. Koem en het

Griekse Egeire. Theologen die zich hierin verdiepten, hebben gemeend,
dat deze woorden niet de opwekking zelf,maar het opstaan na de op-
wekking door God, betroffen. (W eiss)
M en ziethierweer,hoe hetessentieleten enenmale voorbij gaataan den

mens die met studie wil doorvorsen wat 'voor wijzen en verstandigen
verborgen' is.
Egeire komt van een Indo-Europese wortel, dieW aken betekent;oud-

Indisch jagarthi = hijwaakt.

6:1

Vaderstad. Gr. 1t1X't"PLC;;.

W ie in zijn vaderstad terugkeert, beleeftweder sterker hetZoon-zijn,
het Zoonschap, de verhouding Vader-Zoon. De basis waarop hetgehele
Christus-mysterie rustishet Vader-Zoonschap,
In plaats van zich te verdiepen in profane voorstellingen van gezins-

leven en gezinsverhoudingen van Jezus,had men zich beter kunnen ver-
diepen in hetgebodene: Navolging door aanvaarding van Zoonschap, dat
wilzeggen verbonden-weten aan 'Die in dehemelen is'alsKind aan zijn
Vader.
De Evangelien presenteren dit uitgangspunt, maar bewaren het stil-

zwijgen over de voleindiging. Zij herinneren ernstig aan dit M ysterie
door de woorden bijden Doop en bijde Verheerlijking ,maar doen er
verder hetzwijgen toe.Na deverlatenheid, hetsterven en deOpstanding,
de Paas-stilte.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 6:3-6: 7

6:3

Bouwer. De oudere vertalingen hebben aIle'timmerrnan' .Het grieks heeft
"t'EX"t'W V. Er werd nietveelgetimmerd. Het isvan geen groot belang.De
specuIaties zijn vele en ijdel.

Ergerden. Erstaatletterlijk: EcrXIXVOIXA~~OV"t'O EV IXU"t'W ~, datis:zijwerden in
hem ten val gebracht. Niet door hem, maar door hun eigen restricties,
hun eigen geslotenheid van zielkwamen zijover Hem 'te struikelen'.
In devele plaatsen waar 'ergemis' of 'aanstoot' staatmoeten wijsteeds

bedenken dat het Grieks altijd uitdrukt, dat degeen die zich ergert of
aanstoot neemt, geen 'gelijk' heeft, doch 'valt' door onvoldoende waak-
zaamheid ofzuiverheid.

6:4

Profeet. Ten onrechte ismen in den loop der tijden in een Profeet gaan
zien,iemand die voorspellingen deed. Het waamemen van de essentiele
waarde van het Heden verschaft wel het vermogen in grote lijnen te
voorzien wat gebeuren zal,maar het wezenlijke van Profeet zijn iszich-
zelfgeheelwegcijferen om te kunnen dienen als'M ond' van God.
Daarom heet een profeet onder deJoden Nabi. Door den mens, die

daarvoor van hogerhand werd (en wordt) uitgekozen en geschikt ge-
maakt op een wijze,dieelk profaan oordeel tart,wordt aan de mensheid
datgene kenbaar gemaakt, wat tothaar heilstrekt, nietzo alszijdatzelf
meent te zien,maar zoalshetis.
Vanzelfsprekend kan de omgeving van den mens zich het moeilijkst

losmaken van zijn persoonlijkheid en dewaarde die men daaraan hechtte.
Hoe fataaldeze restrictie werkt, blijkt daaruit,datzelfsJezus hierdoor

geen enkele wonderkracht kon doen, dat wil zeggen, niets meer kon
doen dan zijvan een timmerman verwachten konden.
Bier openbaart zich weer de zelfhandhaving van de Kudde. 1

6: 7

Twee aan Twee. Deze simpele term verbergt een sleutelvan deverlossende
werking der Oergestalten rnits deze Volgelingen van Christus zijn.
Elke oergestalte van openbaring heefi:een 'maat' waarin hijzijn Re-

versie vindt, waarin duswat aan hem nietvolkomen, nietverlost, iszijn
Dieptepunt ofKeerpunt vindt, zijn 'noodwendigheid' alsnood totwen-
den (bekeren); nietnoodzakelijkheid!
En elke oergestalte van openbaring heefteen 'maat', een mede-discipel

van den M eester, die Paaswerkend voor hem is,die zijn Paasgedachte is,
wiens Reversie hijdus zelfis.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 6: 30/31 - 6: 43

W ienu weet, datde Apostelen, de oergestalten zijn,die men in de as-
trologie de Tekens van den Dierenriem noemt, en die deJoden vroeger
aanduidden met de Stammen Israels, begrijpt, dat de discipelen door
Jezus uitgezonden werden in die paren, welke Paaswerkend zijn.

W anneer zijin den kring geplaatst zijn,die men ecliptica noemt, dan
isvan een bepaald Teken (Apostel) die Reversie, welke vijfTekens verder
ligt (1500verder), terwijl hetTeken dat 150°terug ligt,Paasgedachte van
het Teken van uitgang is.
20 worden de discipelen 'twee aan twee' uitgezonden. W anneer men

deze 'paren' maakt, bemerkt men,datersteedstwee overblijven, dieniet
aldus combineerbaar zijn, (n.1.de W achter voor de wereld, die ter be-
vestiging van zijn vol Paasgedachte zijn van den Heiligen Geest, den
Paasgordel draagt en de W achter voor de aanwezigheid van den Paas-
zetter.)
De hoek van 150° doorrnidden delende vindt men het punt van wer-

king van den Heiligen Geestalspolariteit en loodrecht daarop het vlak
van weerstand.
Indien men nu Johannes en Jacobus op deze wijze ter rechter- en ter

linkerzijde van den M eester in diens heerlijkheid laatplaatsnemen, blijkt
de verlossende werking door hun dienstvolbracht, te vallen in de pola-
riteit Gemini- Sagittarius, datis:in de Genezing door het W oord. VI :13,
X :37.) (ziebIz 215)

6: 30,31

BijJezus samen, eenzame plaats. W aarschijnlijk te Kaphar Nahum.
W aar ditwas isonbekend, maar vandaar moesten zijlater naar Beth

Saida oversteken, welk plaatsje aan de Noordelijke oever lag.

6:38

Vijf Broden en Twee Vissen. Een gesluierde aanduiding van: de helft der
oergestalten.

6:39

Groene gras. Dit betekent, dat deze spijziging omtrent Pasen geschiedt,
want aIleen dan ishet gras aldaar groen. Dit isin harmonie methet feit,
datin hetJohannes Evangelie juist hier een Pasen wordt vermeld waar-
over de Synoptici zwijgen. Groen ishet kleed der inwijdelingen.

6: 43

Twaalf manden. Twaalfbetekent de (volle)maat der dingen. Die volheid
was dusnietverminderd.
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6: 44

Vijf duizend man 103 X 5. Bewustwording van Geest, openbaring van
geestelijk bewustzijn.

6: 45

Beth Saida. Huis derVisvangst, Vorm van vergaderen derzielen.

6: 48

W ind tegen. Situatie waarin dewerking van den Geestschijntterug tedwin-
gen, tegen hetheilder betreffenden te zijn,zulks terbeproeving van den
Heiligen W eerstand derM ysten.

Vierde nachtwake, datwil zeggen tussen drie en zesuur voormiddag, de
laatste nachtwake.

6: 50

Vreestniet! Ditwordtons altijd gezegd door den M eester, door aIleBoden
van ornhoog. Vrees isde grote vijand van geestelijk bereiken, de grote
kwaal der mensen.

6:52

Hun hartwas verhard.Hethartwas destijds metaIleen de zetelvan hetge-
voel; het werd ook beschouwd als de zetel der begeerten en het lust-
geleide denken (gemoed, gezindheid).
De 'verharding' van dithartisdegebruikelijke oudtestamentische term

voor verstoktheid, verstardheid van den mens in hetknechten van leven
in dienstderzelfverzadiging.

6:53

Cennesareth. De meestgebruikelijke verklaring van ditwoord is,darhet
een verbastering isvan hetHebr. Kinneroth, omdat hetM eer van Galilea
ongeveer den vorm van een either (Kinnoor) had.
Anderen zien ereen samenstelling in metGan (Tuin). Deze kleine, be-

schutte vlakte aan de Noordwestzijde van hetM eer iszeerliefelijk.

6: 56

Kwast van zijn Kleed. Deze betekende bijdeJoden een herinnering aan de
W et.

Cered. Er staatGr. scrc.u~OV'L"O, Lat.salvifiebant.
Hoewel men meestal 'werden gezond' vertaald, mist men dan geheel

den dieperen zin van: behouden worden, verlost worden.
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7:5

W andelen. Hetiseen van devele gevallen,waarin dittypisch Hebreeuwse
woord zich en in hetGrieks en in hetNederlands heeftgehandhaafd.

7:22

Afgu~st. M en vertaalt meestal 'boos oog', wat zelfseen heelzelfstandige
betekenis verworven heefr,nl.het geloof, datmen door een blik zwarte
magie kan bedrijven.
Ditheefihiermede echter niets te maken, want in het Hebreeuws be-

tekende 'boos oog' nijd,afgunst.

7:24

Tyrus. Enig bewustzijn van Inwijding.

7: 26

Griekse, Syro-Phoenicische. Ter aanduiding van haar geen Israeliet, noch
Judaeer zijn isdeze term gekozen, terwijl despecialestrekking van watzij
welwas (en welwistte zijn)blijkt uithetwoord van Jezus in vers 27.

7: 27

Honden. Hond isdemensdiezich teronderscheiding van 'zwijn' eenzijdig
laatleiden door zijn berekenend verstand; verstand dusnietin den zin van
'verstaan', maar in dien van dor, eenzijdig, aanmatigend determineren
alsenige en voldoende wijze van appreciatie, dusmetuitsluiting van ge-
voel en alleswat 'verstand' te boven gaat.

7:31

Sidon. Theologen zien in hetaangeven van deroute Tyrus-Sidon-Galilea
hetbewijs datdeevangelist de geographie van Palestina nietkende, om-
dat Sidon zoveelnoordelijker lag en het duseen aanmerkelijken omweg
betekende.
Sidon betekent: vissende,visvangst.
'Van Tyrus door Sidon naar de Zee van Galilea', betekent: door de

Poort van Inwijding naar de Grote M ysterien,

Dekapolis. De Tien 'Steden' ten Oosten van hetM eer.

7:32

Dove die slechtsprak. Vroeger vertaalde men meestal Doofstomme, het-
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 7: 33-7: 36

geen erechter niet staat*. De bedoeling van het Grieks is:geremde en
onjuiste articulatie, dus iemand met ernstige spraakgebreken.
De materialistische opvatting dathetdoof zijn aileen mechanistisch tot

vermindering ofverdwijnen van het spraakvermogen leidt, isonjuist.
Zowel hetdoof zijn alshetstom zijn,ofslechtarticuleren hebben hun

oorzaak in dehouding del'ziel.Zie verder vel'S34.

De Hand opleggen.De Hand werd opgelegd op hethoofd, tel'algemene
afzondering, dan wel op het zieke lichaamsdeel, tel'verefiening van het
krachtsherstel.
De handoplegging ishetmoment van algeheleovergave (uw geloofheeft

u behouden).

7:33

Vingers in zijn oren,raakte zijn tong aan.De aanraking op het bepaalde
defect treedt in oorzakelijk verband met zondaar en zonde.

Spuwde. SpeekselisPaasgedachte van 'afscheiden', tel'hernieuwde circu-
lering in den Tijd.

7:34

Ephphatha. Het woord luidt in het Aramees: Ethphatah,d.w.z.deethpael
im)2er.van hetwerkwoord Phetah, Hebr. Phatah, openen.
. W ordt geopend!' isechter een armzalige term, die in het geheel niet
meer toont, wat eigenlijk gebeuren moest.
HetGrieks daarentegen iszeerzinvolen terzake. Ditluidt: 1)~cx.vOLx,lhrn.
Dianoia ishetdoor-denken, nadenken, dewijze van denken, degezind-

heid,dusinclusiefbedoelen; hetmetden wilgecombineerde denken. Het
isgevormd uitdia en nous (noos).
Dianoigoo, hetwerkwoord, betekent openenen uitleggen.
Hierin ligt dus nog het inzicht, dat de mens met aileen maar willoos

ontvangt met het oor, maar 'hoort' omdat hij wil 'vatten' en in zijn
denken betrekken. Daaraan hapert hetalsoorzaak van doofheid.
Analoog ishet met stomheid gesteld.

7:36

Het niemand te zeggen. Verbod van propaganda, daar deze steeds onheil
sticht.Propaganda iseen essentiele factor van bindende,knechtende, wer-
king, datishet omgekeerde van Verlossing, Bevrijding.

* Toch is hier wei stomheid bedoeld, daar hetzelfde woord in de Septuagint steeds voor stom
staat,
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 8:6- 8:27

8:6

Zeven braden. Zeven centra van Goddelijk Bewustzijn, Zeven Lichten
voor God's Troon, Zeven 'goden', Zeven Planeetgeesten.

8:8

Zeven korven. Ook mer vermindert de beschikbare hoeveelheid niet. Ver-

gelijk VI: 43.

8:9

Vier duizend. 103 X 4.Bewustzijn van Gerechtigheid.

8:14

Ben Brood. Dit ene Brood, welks aanwezigheid hen had doen vergeten

andere te kopen, omdat zijgeen ander brood voelden nodig te hebben, is
de Gestalte van den M eester.
De minste toetsing isechter reeds voldoende om hen ongerust te maken.

8:22

Beth Sai"da.Huis der Visvangst, Vorm van vergaderen van zielen.

8:23

Ziet gij iets.De Griekse tekst heeft vier verschillende woorden voor het-
geen in de vertaling gewoonlijk aIleen met 'zien' wordt weergegeven.

8:25

Zag Hij alles scherp. De handschriften varieren hier tussen: Evep..E1tEV
'rYjACXuyw<;; en EVE~AE1tEVOYjACXUYW c;'.'A VCX~AE1tW :opzien, gaan zien. Het eerste
issamengesteld met 'rYjAEwat 'ver' betekent, het tweede met OYjAO<;;,wat
duidelijk betekent. 't"YJACXUYW <::; iseen zeldzaam woord. Het Vaticaan kiest:
't"YJACXUYW <;; - verziend, de Protestantse theologie: OYJ/.CXUYW <::;- duidelijk ziend.

In dit verb and zij gewezen op het feit dat hier blijkbaar vanouds ge-
twijfeld is,alweer omdat men de letterlijke betekenis voor de ware hield.
Het ware ver en duidelijk Zien is: helderzien! (Gr. CXOYYJE~<;;).In 23 heeft
het Gr. ~AE1tW- kijken; in 24 &VCX~AE1tW- den blik opheffen; in 24 voorts:
opcxw - ontwaren; in 25 O~CX~AE1tW -doorborend kijken; en &VCX~AE7tW ,zie
boven, ook: gaan zien.

8:27

Cesarea Philippi. De aardse, wereldse sfeer Paasgedachte van Openbaring.

De sfeer die gewijdis aan Openbaring in de circuleringen van macht in tijd.
Vandaar datJezus juist nil zijn vraag stelt!
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 8:30-9: 2

8: 30

Gij zijt de Christus. Hetherkennen van den M eester kan nimmer geschie-
den door devermogens van 'vleesen bloed', dan zou Hijimmers bewijs-
baar zijn! Hetkan alleen geschieden door de intuitie, met door zintuige-
lijke waarneming, gevoelens ofgedachten.
Dezelfde 'Petrus' dieHem intultief'herkende 'valt' onmiddellijk alshij

voor de consequenties wordt geplaatst.
Zo falen wij allen.

8:31

Ten derden dage.Hebr. sjilsjom,nietna drie dagen.Zie onder IX :2.

8:35

LevenlZiel. In deverzen 35 tim 3R wordt voortdurend gezinspeeld op de
dubbele betekenis van hetGriekse woord Psyche, datzowel zielalsleven
beduidt.

9:1

Voordat zij hetKoninkrijk Gods met kracht hebben zien komen. Altijd weer
heeft detheologie gedacht aan een invoering van hethemelse koninkrijk
in de stoffelijke samenleving en deze woorden dan zo opgevat, datsom-
migennogin diegeneratie die invoering zouden beleven; wat natuurlijk
diepe teleurstelling en eindeloos schipperen veroorzaakte. Door zulke
opvattingen werd den weg gebaand voor 'christelijkheid' van moorde-
naars alsConstantijn 'de Grote'.
Debedoeling isnatuurlijk datdeze enkele mysten, dieJezus op hetoog

had, nog in die zelfde incarnatie hun Inwijding ten einde zouden door-
maken.

9 :2

Zes dagen later.In hettellen van de dagen maakten deJoden altijd onvol-
doende werk van duidelijkheid, evenals vee1 Nederlanders; (waardoor
de term 'tot-en-met' ontstond). Lukas spreekt hier van Acht dagen.
Hetzelfde zien wijbij: na drie dagen voor: ten derden dage.In beide

gevallen telde men de diesa quo zowel alsde diesad quem m ede.
De bedoeling in IX :2 isdus:na een week.

Hogen berg.Jezus deed hen een hoge verheffing van zie1beleven, zodatzij
bewustwording van hogere gebieden ervoeren. Zij waren zich dit m et
bewust, maar werden hetgewaar, zonder teweten, wat zijbeleefden.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 9:2 - 9:9

9:2

Zijn gedaante voor hun ogen veranderd. Hier mogen wij gedenken het
W oord van Jesajah: 'Hij heeft geen gestalte, datwij Hem zouden aan-
zien; geen gedaante, datwijHem begeren zouden.' (LIII:1-12)
Tevergeefs tracht deonverloste menszicheen bee1dvan Hem temaken,

datgeen illusie is.
Daarom iszo treffend het Inzicht van den Profeet, dat alseen waar-

schuwing klinkt voor aldie overpriesters en schriftge1eerden ten tijde van
Jezus,en tot op den dag van heden, die willen beoordelen OfHijzichhier
of daarvertoont.
M aar wie heeft dezewaarschuwing nietin den wind geslagen?
Voor den discipelen groeit evenwel allengs een soort farniliariteit, een

schijn-vertrouwdheid met den M eester.
W anneer zijdoor Hem worden opgenomen en den M eester waar-

nemen in die Verheffing boven de aardse orientatie, dan 'verandert Zijn
Gedaante voor hun ogen'. Dan is Zijn Kleed zo wit, dat hun ogen de
reinheid bijna niet verdragen; en dan zien zijHem niet meer alsHoge
Vriend, maar alseen Aanzicht der Drievuldigheid van God.

9 :4

Elijah met M ozes. Dan wordt 'met Hem' alsZonnezoon of Leeuw, ge-
zien Elijjah, de Profeet en Priester alsdeSchutter, en M ozes, deHerder-
W etverkondiger alsRam. DatisdeDriehoek van het Vuur, drievuldige
openbaring van den Geest.

9: 7

W olk die hen overschaduwde. Door deletterlijkheid dervertaling isditeen
haastrnisleidend beeld, W ant de wolk onderschept hetLicht niet, maar
islichtgevend, zelfeen lichtstraling, en hetoverschaduwen isduseen ver-
lichten.

Stem. De Stem die uitdeW olk spreektisdeVader in den hernelvan den
Zoon op aarde. Onthulde deze Stem zich bijden Doop aIleen aan Hem
die werd gedoopt, in deVerheerlijking richtHijzich tot deVolgelingen!
hen vermanende tot Luisteren!

9:9

Verbood Hij hun aan iemand te vertellen. Dat wat den leerlingen nog niet
geopenbaard is,moeten zijniet verkondigen, opdat hun prediking 'ge-
tuigen' blijften niettotverbreiding van een wetenswaardigheid vervlakt.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 9: II

9 : 11

Dat Elijah eerstmoetkomen. UitM alachi IV :5-6heeftzich in den laatsten
tijd v66r Christus hetgeloof ontwikkeld, datde Komst van den M essias
zou worden ingeleid door dewederkomst van Elijah.Ditishetactiveren
van een 'archetype' geweest, want inderdaad gaat een heraut overeen-
komstig de kosmische wet vooraf.
De theologie verklaart het verschijnsel, dat de Joden tot heden toe

Elijah betrekken bijde belangrijkste levensmomenten uitden diepen in-
druk, dien deze Profeet door een tijdsperiode van 2500 jaar op dit yolk
heeft gemaakt. Dit isgeen verklaring.
De Joodse ziel,en nietaileen deJoodse ziel,herkent in hethistorische

intuitief het eeuwige. De voorspelling van M al'achiwerd niet uit sleur
geformuleerd geloof, maar omdat de ziel daarin een eeuwige waarde gestalte
krijgen zag. Datiseen arche-type (term van C.G.Jung),een oerbeeld. Het
beeld datdeoverlevering van dezen profeetgeeft,wordt 'herkend' alstot
op zekere hoogte 'identiek' met de voltrekking van eeuwige wetmatig-
heid in openbaring.
Daardoor aIleen verwacht men Elijah, niet slechts bij de besnijdenis,

maar bijde enkele zielschokkende gebeurtenissen in een leven. Daarom
verwacht men hem bijhetPascha (Pesach).Hetopenzetten van destraat-
deuren in ademloze spanning wachten Ofhijkomt, ishethoogtepunt van
deze gewijde uren. W ant alshijkomt, dan neemt deware tocht door de
woestijn een aanvang! Dan zalhet niet meer zijn een symboliek, maar
devoltrekking van diesymboliek in hetleven van den individu.
Elijah isin deJoodse mystiek geworden tot de ondefinieerbare 'waar-

de',dieeen mens hechtaan deontmoeting meteen ander mens,boven en
behalve devoile appreciatie voor dien mens alsmens; een waarde, alshet
ware vrij-zwevende boven datm in ofmeer vertrouwde, alshorizontale
bemvlocding denkbare. Een waarde, onaanwijsbaar, onbewijsbaar alsde
eigenlijke 'lading' der omstandigheden, zodat zijzich zelfsniet behoeft
te hechten aan de verschijning van een mens, maar ook onzichtbaar als
een 'komen' en een 'tegenwoordig-zijn' wordt waargenomen. Een tegen-
woordigheid wierwaarde groter isdan iedere waarde in den tijd,zodatde
zielhaar v66r hat gaan bijvader, moeder, vrouw en kind, bijalleswat
zijn aardse leven aan waarden kent.
De menselijke zielherkent die Tegenwoordigheid alsde Aanvang van

het onberedeneerbare, datde een Verlossing noemt, de ander Inwijding,
Umwertung ailer W erte, sterven in den tijd en geboren worden in de
eeuwigheid.
Hierop doeltJezus,alsde discipelen Hem in hun onvoldoende 'waak-
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 9: 16 - 9:30

zaamheid' vragen: ofhet juist is,datElijah eerstnog komt, terwijl hun
volgen van den M eester juist betekent, dat Elijah er voor hen reeds is
geweest!

9: 16

Redetwisien. M et den M eester kan niemand twisten, alwordt hetmaar al
tevaak getracht. M et Zijn volgelingen echter weien deste gereder naar-
mate deze enerzijds wel volgens andere waarden leven, doch anderzijds
nog niet geheeI 'los'zijn van de waarden del'wereId.
De wereId neemt derhalve aanstoot aan hen, maar heeft tevens nog

'houvast' aan hen.
In het 'W aarom' ligtde oplossing.
Het betreft hier niet de genezing van 'een bezeten jongen' dan in zo-

verre de mensheid eigenlijk nietmeer isdan een bezetenjongen. Hetbe-
treft hier deillusie van schuld bijanderen, waar de schuld ligtbijden be-
schuldiger.
W ant waar de M eester zeIfgeen wonderen verrichten kan,waar geen

geIoof gevonden wordt, daar zuIlen zijn discipeIen hetnog veeImindel'
kunnen.

9: 19

Ongelovig M ensensoort wordt begrijpelijk in verband methet zojuist ge-
zegde.
Eveneens het:

9: 22

Als Gij iets kunt doen van den zogenaamden 'vader'. En het antwoord
van Jezus hierop.

9:24

Datg.eloofik! of:Ik geIoofhet! Niet: 'Ik geIoof', watweiGrieks ismaar
geen Nederlands, dan in een algemenen zin, die hier heIemaal niet aan
de orde is,en zich nietlaatcombineren methetverzoek om hulp voor
zijn OngeIoof. Daarom draait het en datwordt 'genezen'.

9: 27

Deed hem oprijzen, niet: richtte hem op. Zie Hoofdst. I:31.

9: 30

Dat iemand hette weten kwam. Om dat hetnietom 'weten' gaat,maar om
openbaren. Vandaar het daaropvolgende W ant Hijwas bezig zijn disci-
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 9: 32-9: 49

pelen te onderrichten. W at natuurlijk nooit anders dan openbarend ge-
schiedde, en...geschiedt.

9:32

Huiverig. De negatieve oorzaak is 'angst'; de positieve oorzaak van de
huiverigheid, ishetintuitieve weten, dathetmeerisdan zijalsnog kunnen
dragen.

9: 34

De Beste. Grieks: de 'rneeste' in den zin van grootste, meestgevorderde.
De illusie van 'ver'zijn ofgroot (datis:gegroeid) zijn vergezelt alleleer-
lingen op den weg derzelfopheffing. Hetisde uiterst taaie waan, datwij
toch op de een ofandere marrierexcelleren, die ons altijd weer de voor-
stelling doet handhaven van 'begerenswaardige verhoogdwording'.

9: 42

Doet struikelen. Grieks crXa:Vaa:A~~Ul, ten valbrengen. Een werkwoord ge-
vormd van crXa:Vaa:AOV, dathethoutje was,waartegen een dier'stootte', zo-
dat de valdichtsloeg.
In zijn figuurlijke betekerris ishet duszo,dateen mens 'komt te strui-

kelen'of'ten valgeraakt' doordat hij'aanstoot' neemt aan iemand ofiets.
Ditkan het gevolg zijn van eigen starheid, eigen schuld, ofonvolmaakt-
heid. M aar het kan ook opzettelijk worden geensceneerd, waarbij het
idee van schuld zich dan vanzelf hecht aan dien opzettelijke.
Toch ishetzowel philosophisch alsin mystieken zin zo,datiedere val

of aanstoot een mens tegelijk de kans van vallen als van standhouden
biedt.
Geen 'aanval' ofhij biedt de kans voor aangevallene en aanvaller om

door Reversie het bewustzijn te verheffen tot Drakenkopbewustzijn,
V erlossingsbewustzijn, Christusbewustzijn.
Hetmaakt dusweinig verschilwelk Nederlands woord gekozen wordt,

maar het maakt alleverschil ofmen het gegeven 'beeld' begrijpt.

9: 49

M et vuur gezouten worden. Het 'zouten' betekent: bestendig maken. Dit
kan alleen met Vuur, datisdoor iets de werking van den Geestte laten
ondergaan. (Vergelijk Demeter, die hetkoningskindje in het Vuur hield
om het onsterfelijk te maken.)
Dithoudt in een voortdurend beproeven, opdat de ziele (zelfbehouds)

weerstand wordt vernietigd en de Heilige W eerstand, heilig draagver-
mogen wordt ontwikkeld.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 10: 6- 10: 17

Aisdemysten zich daarover beklagen, en het'zout' feitelijk smake1oos,
krachteloos zouden wensen te zien, dan moeten zijbeseffen, dater van
bestendiging geen sprake kan zijn. Zij moeten zelf 'zout' worden voor
de anderen. Alszijdatnietworden, zijn zijvan geen nut.

10: 6

M annelijk en Vrouwelijk. SedertM evr.Blavatsky erop wees,dathier niet
bedoe1d wordt (Genesis I:27) een mannetje en een vrouwtje, doch dat
in elk mens het manlijke en het vrouwlijke principe aanwezig is,maar
een van deze twee overheerst, ishierover vee1 gedacht en beweerd. In-
tussen heeftdewetenschap ailengsgeconstateerd, watdebevooroordeeld-
heid derseksen nieterkennen wil,Hiervoor zalde mensheid deogen niet
meer kunnen sluiten en vroeg oflaat zalalsvoorbereiding van de op-
hefting der seksen enig inzicht worden verworven in het wezen der ge-
slachtelijkheid, in plaats van in zijn verschijnse1en aileen.
Eerst dan zalde sluiertussen het grofstoffelijke en de aetherische sfeer

weer worden opgeheven, alsde mensheid voor hetleven in die herste1de
sfeerm in ofmeer gereed zalzijn.
Dan zullen mensen nietmeer menen man ofvrouw tezijn,maar M ens,

m et de moge1ijkheid van vereenzijdiging in het manlijke of in her
vrouwlijke.
Tot zolang plegen mensen als man en alsvrouw 'overspel' door de

vrouw, resp.den man in zich te negeren.
De zeven 'mannen' steilen voor de Zeven Tekens van den Dierenriem

alszeven wordingsphasen vanafhet moment waarop de M ens in Ram de
levensnood (&vayx'Y)) ontstijgend op den Ram methetGulden Vlies,zijn
zusterHeile,datishetvrouwlijk principe prijsgeeft (hetmeisje valtterug
in de wateren van het ongeopenbaarde) tot het moment waarop zinne-
beeldig de M ens in de W eegschaal (Libra,hetTeken van hetHuwelijk)
die verloren 'wederhelft' hervindt, en dan hetHeilig Huwelijk sluitende,
wordt gelijk de Enge1en,die niethuwen, noch ten huwelijk worden ge-
geven.

10 : 17

Eeuwig Leven. Er staatin hetGrieks niet: hetEeuwige Leven.Dat iseen
theologische illusie. Er staat aeonisch, dat is tijdeloos, eeuwig Leven.
M et een lidwoord betekent het een uiterste zelfbestendiging van deper-
soonlijkheid. Zonder lidwoord betekent hetdatOpgaan in hetonpersoon-
lijke,waarvan de M eester spreekt.
Bier staan de Christelijk mystieke Overgave en dekleine,zelfzuchtige

Ik-verheerlijking lijnrecht tegenover elkaar.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 10: 21 - 10 :3I

10 : 21

Ben ding ontbreekt u.W at nietaileen derijken in geld en goed, maar ieder
mens, dienog 'veelbezit'aan zelfbestendigende rniddelen, zich gekrenkt
doetvoelen, ishetacute bewustworden, datzijhet 'verlies'van deze wel
scherp voelen, maar 'de schatin den hemel' niet.Deze isvoor hen nietde
vanzelfsprekend waardevoilere. Daarom zijn zijgevangen in de illusie
dernegatieve kant: het 'afstaan'.

10: 25

Kabel(touw). In de Griekse tekst staat: XIXfL'YJAOV, datiskameel. Jezus ge-
bruikte inderdaad graag sterk overdreven termen, om maar duidelijk te
zijn en erkenning uitte lokken van zijn gehoor.
Hoogstwaarschijn1ijk isZijn overdrijving hiernietzo excessiefgeweest,

en iserbijde eerste overzetting uithet Aramees aldadelijk een vertaal-
fout (schrijffout) gemaakt, en had ernietXIXfL'YJAOV m aar XIXfL~AOV =kabel-
touw moeten staan.

10 : 28

W ij Zieten alles los.M eestal: W ij hebben ailesprijsgegeven! Hoe weinig
Petrus hetechtgeheelprijsgegeven had, blijktuitzijn pleidooi om een of
andere compensatie.
Daarom ishier vertaald: Ziet, wij lieten aileslos.W ant om dat 'los'

zijn gaathet.

10: 30

Goede Tijding .W ant hetiswederom een anachronisme om hierEvangelie
te zeggen. Het gaat om die Tijding, niet om het Evangelie, waarin die
Tijding isvervat, en datde Tijding alsNaam draagt.

Tijdenronde, Komende Aeoon. Grieks: XIX[pO~, Tijd alscyclus,die dus een
begin en einde heeft, een volheid van den Tijd.
Na die Kairos, voor degenen, die niet in een nieuwe tijdcirculering

moeten gaan als herhaling, doch die daaraan ontstegen zijn door 'te
sterven in den Tijd', het zijn in het Tijdeloze, dat is 'deelhebben aan
eeuwig' Leven.

10 :31

Bersten laatsten enz,Niet de laatsten, en de eersten alsin een kerk, enz.op
aarde, doch laatst of eerst in Verwerkelijking ten opzichte van het ge-
bodene.



ESOTERISCH VOCABULARIUM 10: 37 - 10: 44-45

Traag wie vlug meenden tezijn,vlug wie voor traag golden naaraard-
sen maatstaf van 'vorderen'.

10: 37

Glorie.Bet Grieksluidt: EV 1"'{Ji)o~'{Jcou,Ditdoxa wordt meestalmet'heer-
lijkheid' vertaald. Het isverwant met Ned. dunk. De grondbetekenis is
dan ook: mening, verwachting, voorstelling van iemand ofiets;en aldus
allengs:goede mening, aanzien,roem ofeer.~o~oc1"ep8Eep, Ere (zij)God.
Daardoor heefthettenslotte debijbetekenis gekregen van: glans,pracht,
lichtglans.
De hier bedoelde glorie ofheerlijkheid moet duszijn: de staat,dien de

leerlingenJezus toedachten.in Zijn ontheffing aan aardse verworpenheid
en aardse restricties in hetalgemeen.

10: ]8

Reker. In de Hebreeuwse letterkunde werd het ondergaan van het van
hogerhand toebedeelde leed uitgebeeld als het ledigen van een toege-
reikte beker.

Doop. Jezus gebruikt het woord Doop hier onmiskenbaar zelf voor de
zwaartedoorstane onderdompeling inalleswataanrandt in overmachtig-
heid en onmeedogendheid.

10 : 40

Zitten aan M ijn rechter-oflinkerzijde. Ditdoeltop deverlossende werking
derin opdracht van den M eester samenhandelende Oergestalten, in paren _
die gevonden worden door van dein een cirke1geplaatste 'apostelen' tel-
kenstwee tecombineren, welke in dien cirkel1500 van elkaar verwijderd
zijn.(Zie voorts op de 'uitzending' in Hoofdstuk III.)
Dathetzo terrechter- en terlinkerzijde van den M eester zitten in diens

glorie nietaIleenJohannes (Vissen)enJacobus M ajor (Leeuw) wordt be-
reid, spreekt vanzelf. Dat de andere Tien dus verontwaardigd waren, is
te begrijpen. M aar toch ishet goed om indachtig te zijn,dat de Zonen
Zebedei, datwilzeggen, de Vruchten van God's Geschenk, datwilzeg-
gen Genade en Liefde,juist door ditzoonschap, wel de verhevenste Ver-
lossende werking uitoefenen, indien de Vader hun hetaldus gezeten zijn
'bereidt'.W ant dan loopt dewerking van den Heiligen Geestin depola-
riteit Gemini (Tweelingen)-Sagittarius (Boogschutter) datwilzeggen: in
depolariteit van het W oord en de Genezino;

10: 44,45

Aller Slaaf am ditDienen, datvoor onsmensen eeraan hetwerk van een
Slaafdan aan datvan een Knecht doet denken, gaathet.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM IO: 46 - II :I

Hoe ten onrechte dekerkelijke functionarissen zich de titelsvan Pater,
Pastoor,Vader, Herder, of Broeder, en onder de Protestanten zelfs Do-
mine, dat isHeer! hebben aangemeten, behoeft wel geen betoog. Het
zijn onrniskenbare bewijzen van fundamentele rniskenning van hetware
Volgelingzijn.

10: 46

Jericho.Alsbetekenis van dienaam wordt gegeven: Oord derGeuren, of
Oord van de(n) M aan(god).
Bier is de betekenis: Aandachtgeven aan ingezet Paasverbinden met

den Paaszetter.

Bar Timeus.Verlatijnst van Bar Timai,datis:Zoon van den Bezoedelde.
Deze Naam isdesleutelop de genezing.

10 : 50

W ierp hijzijn mantelaf.Door zijn 'opspringen', het afwerpen van zijn
mantel, en zijn 'komen' toont de door bezoedeling blinde zich in zijn
waren staaten bewijsthijzijn bereidheid zich over te geven.

10: 51

Rabbouni. Dit is een samensmelting van twee Chaldeeuwse woorden:
Ribboon en Rabbaan, die beide Heer, M eester, betekenen. Het wordt
gebruikt alsversterking van Rabbi, wat welwat 'gemakkelijk' werd ge-
bruikt.

10 : 51

Dat ik zien mooe! Het Griekse werkwoord &Vct.~AE7t(i) drukt zowel 'gaano:
zien' uit als 'opzien', den blik verheffen, de ogen opslaan. Dit te be-
denken bij het zich realiseren van de dubbele betekenis, die ook deze
'genezing' heeft. M en kan ook zeggen: u/eer zien.
Dat de 'blinde' deze wens belijdt alshet eigenlijke zielsverlangen, er-

kennende dathijniet 'ziet'en erkennende datzien datgene iswathijvan
den M eester zalkunnen ontvangen, datiszijn 'behouden worden'.
Het afwerpen van den M antel (tfLct.:toV) houdt in het 'wegdoen' van al

die ondeugdelijke zelfverzadigings- en zelfbestendigingsfactoren, die
hem tot blinde bezoedelde maken en hem als zodanig kwijnend laten
voortbestaan.

11 :1

Beth-Phage enBeth-Anij. De theologie acht 'en Bethanie' een toevoegsel,
datonder invloed van Lukas-evangelie totstand kwam.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM II :2 - II :10

Het evangelie van M attheus vermeldt alleen Beth-phage. Van Jericho
naar Jerusalem gaande, komt men eerst aan Bethanie, dan aan Beth-
phage. Bet gaathier echter metom degeographie, maar om debetekenis
der vormensfeer waardoor de M eester Jerusalem nadert!
Beth-Phage betekent: Huis der (onrijpe) vijgen. Beth-Anij: Huis der

Dadels.
Beth-Phage isdus onmisbaar.

11 : 2

Veulen. Jonge ezel(in).Door de overzetting in het Grieks isin hetEvan-
gelie van M attheus de onzinnige dubbelheid ontstaan van ezelin en veu-
len.Deze verminking van detekstvan Zachariah 9 :9istedanken aan de
Septuagint.
De betekenis is:dat de M eester bijzijn intocht in het Hart gedragen

wordt door hetjonge lichamelijke (ezel)dat de leedingen zelf moeten
vinden en halen in de sfeer van onrijpe vruchten der Kleine M ysterien,

11 :9

Verlos toch,nut Hebreeuws: Hosjiah na,Verlos toch,nu! Schenk nu heil!
In Psalm lI8 :25-26 wordt God's heil afgesmeekt voor zijn yolk;

ook bijhet zingen van deze psalm bijhetvieren van het Pascha.
'In den naam desHeren' behoort nietbij'komen' maar bij'Gezegend'.

Nu hetin ditcitaatevenwcl isgenomen alste behoren bij'komen' moet
hetafgesmeekte heilook zijn voor Bern diekomt; dusdan ishetdevraag
of Hosjia-na ook niet beter vertaald ware met: W ees welgezind, of
Schenk heil! Het geheel is gedwongen, maar zinvol. W ant men blijft
voelen, dathetten behoeve van het volk is,alshet vedossingswerk van
den M eester God's rechtstreekse steun heeft.
De Joden hielden ervan te citeren op een wijze, die thans alsbepaald

ontoelaatbaar wordt beschouwd; men zocht niet naar zuivere analogie,
maar verheugde zich over een ongedacht, verrassend, betrekken van een
geheel ander aspectbijhet oorspronkelijke. Zelfs logisch onverenigbare
dingen werden op diewijze in verband metelkaar gebracht.

11 : 10

In den Heme!. M eestal: in den hoge. W at traditioneel is geworden, doch
onzin is.Het ishet gevolg van letterlijk overzetten.
Hebreeuws M aroom, betekent hemel. Dit werd in de Septuagint in

Jesajah 57:IS letterlijk in het Grieks vertaald met'ro(U~Lcr'ro(,hoewel na-
tuurlijk in die taal het woord oupO(vo~, juist ook alswoonplaats van de
goden, beschikbaar was.

16



ESOTERISCH VOCABULARIUM II :II - II :13

Deze kunstterm: "t"1Xuljncr"t"lX, m eerv. hier: EV "t"OLe;'UljiLcr"t"OLC;, werd dom-
weg in hetNederlands overgenomen.

11 :11

Tempelhof Gewoonlijk vertaalt men voortdurend: Tempel. Dit is dan
echter bepaald misleidend,want dan denkt deIezeraanhethoofdgebouw.
M aar daarin werd natuurlijk nietgehandeld en gewisseld.Daar kwamen
aileen de bedienende priesters. Zie Zacharjah in Lukas Ev. I:5-25.
De Tempel van Heredes, waaraan men 46 jaar gebouwd had toen

Jezus er kwam in 26 n. Chr. dat wil zeggen op dertig-jarigen Ieeftijd
(wantHijwasgeboren 5October 4v66r Chr.) bestond uiteen Naos,het
eigenlijke tempelgebouw (Heilige en Heiligste). In het Heilige was de
Gouden Kandelaar en het Reukaltaar. Terweerszijden van hetNaos was
de Voorhof derJoden; aan de oostelijke zijde was devoorhof dervrou-
wen. Deze voorhoven waren door hekwerk afgesloten. Langs trappen
daalde men daarvan naar het Zuiden, Oosten en Noorden af naar den
zeer ruimen Voorhof der heidenen, welke op zijn beurt was omgeven
door wandelgangen. Herodes had dezen Iaatsten Voorhof Iaten plaveien
met marmer en erprachtige poorten Iaten bouwen. AIdeze voorhoven,
het hoofdgebouw en de bijgebouwen met wandelgangen werden te-
zamen kortweg Tempel genoemd. In den voorhof werden de offerdieren
verkocht. Van de opbrengst profiteerden de priesters en kort na Jezus
werden maatregelen getroffen, dat een minder schandelijke winst op
dezen handel door de priesterfamilies werd genoten.

11 :13

Vijgeboom. Zoals de W ijnstok staatvoor de Grote M ysterien, zo staatde
Vijgeboom voor de Kleine M ysterien, een onderscheid, datgeen kwestie
isvan weten doch van doorleven.
Een vijgeboom, die in blad staat,draagt ook vruchten. W eliswaar iser

een seizoen (Augustus) maar ook inJunizijn eralenkele vruchten rijp.In
hetEvangelie was hetApril.
Te verstaan wordt gegeven, dat de vijgeboom stond te pronken met

zijn blad,deverwachting wekkend, dathijvruchten had tebieden,diehij
echter (nog) niet droeg.
De heilige plicht van ieder mens,die ingewijd wordt, isom reedsvan

den beginne 'vrucht' te dragen,alworden dan andere vruchten verlangd
in den beginne, dan later.
Bier isdusgetekend de onvergefelijke onvruchtbaarheid, nietzo maar

van eenplant,dienormaal gesproken enige vrucht had behoreritedragen,
maarvan een M ens,van deM ens,diewelontvangen had,en diezich ook



ESOTERISCH VOCABULARIUM II :15 - II :17

voordeed (doet)als'Het' te bezitten en tekunnen bieden, maar die 'niets'
heeft te bieden en door den M eester wordt ontmaskerd.
W ordt inhetXIe Hoofdstuk hetfalen in deKleine M ysterien getekend,

het XIIe Hoofdstuk beschrijft het falen in de Grote M ysterien. Zo ont-
hult het Evangelie zijn innerlijke structuur. (Evenals in Hoofdstuk VIII
het Brood der Velen,hetBrood der Vormverstarden en hetBrood der
M ysten in hun opeenvolging destructuur van hetEvangelie toonden, die
de exoterische inhoud nimmer te zien geeft.)

11 :15

Verkochten en kochten. Offerdieren, Runderen, schapen werden gekocht
door de gegoeden, duiven door de armen, zie Leviticus 5 :7,12 :6-8,
15 :14,29 en Numeri 6 :IO.Die dieren moesten aile 'gaaf' zijn.W ie in
den buitenhofkocht, liep nietdekans datzijn oflerdier werd afgekeurd.
Ditleidde tot den handel, waarvan depriesters zo profiteerden.

W isselaars. Bedoeld wordt waarschijnlijk het wisselen van groot geld.
M aar deTempelbelasting kon aileen in shekelsbetaald worden. Hetisdus
ook mogelijk, dathetwisselen van ander geld in deze munten wordt be-
doeld.
M aar de wezenlijke betekenis ligtin ditailesniet. De voorhof in den

menswordt ontwijd doorhetgesjacher metbetrekking totdeheilige vol-
trekkingen in zijn Tempel, omdat het combineren met bevoordeling
ontheiligt.

11 :16

Cerei. Evenzo hetrnisbruiken van dieplaatsalsdoorgang uitgemakzucht.
Het Griekse woord erxe:uo~ betekent ailereerst vaatwerk, maar voorts

elk 'ding'.

11 :17

Voor alle Volken. ZieJesajah 56 :7.

Rovershol. Grieks: er7t'YJAcuov A7Jer't'wv.Zie Jerernijah 7: IIwaar God vraagt:
Isdan ditHuis,datM ijn Naam draagt, een rovershol?
Uit den samenhang blijkt, ook naar demening van eerlijke theologen,

datJezus den handel, alsspecifieke methode van zelfbevoordeling princi-
pieelveroordeelde. Alsbewuste benadeling van medemensen.
Deste erger ishettoelaten van deze methodiek in den Tempelho£
Vandaar dan ook de feilereactie derpriesters en schrifigeleerden, blij-

kens vers 18.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM II :20 - II :23

11 :20

Verdord.Het gaatermetom,ofde boom in dien dag verdord was,maar
datzij zagen, dathij 'dor'was.
Het geb1aderte was schijn,die de wezenlijke dorheid bedekte.

11 :24

GelooJt datge het hebt ontvangen. Zelfs de medische psychologic begint
(M artin Kojc, e.a.) te constateren, dat een mens overkomt wat hij ge-
100ft.Vandaar datJezus,datailehemelboden altijd weer tegen demensen
zeggen: Vreestmet! W ant hetgeloofin hetgevaar schepthetgevaar, en
het geloof in het kwaad schept het kwaad, en het geloof in den Satan
scheptden Satan,en voedt hem met onze 1evenskracht.Hetgaatmetom
een middeleeuwse waan, maar om de dynamiek derziel.

11 :23

Innerlijk niet twijfelt. Grieks: [L'Y) O ~IX)(P~&YlEV 't'?J )(IXPO~CfIXU'tOU. Hart als
innerlijk, p1aats waar zich de gevoelens en wilsgerichte gedachten af-
spelen.
veel tegenstrijdigs is er over Twijfelen gezegd. De ene gids zegt:

Twijfelt met, de andere Twijfel zoveel mogelijk. W anneer wij dit be-
schouwen a1seen bestendiging zonder resultaat, ishet onbegrijpelijk. De
hang dermensen isOfom te twijfelen, Ofom den twijfel tenegeren en te
doen ofer geen twijfel in hen is.Beide neigingen zijn niets dan tactiek,
om den waren innerlijken staatniette zien.
De Twijfel iser als obstakel en verlammende kracht op de heiligste

momenten, omdat hij tevoren met werd te woord gestaan! Dat ishet
gevo1g dermenselijke tactiek.De M eester en aileingewijden gaan nieta1s
handelsreizigers of advocaten, noch als sussende moeders en troostende
priesters te werk. Zij zoeken niet in ons de grootste aannemelijkheid te
verschaffen, zoalsiedereen doet,die een ander ietswildoen erkennen, en
inzien. M aar zijwekken de grootst mogelijke twijfel door de grootst
mogelijke on-aannemelijkheid; en staan die Twijfel dan te woord,zodra die
zich vertoont.
Dan, en dan aileen,kan Twijfel worden opgeheven, alsdie zijn voile

kans gehad heeft, maar het spelheeft opgegeven.
De wereld echter, moffelthaar twijfel a1tijdweg, verdrukt die en ver-

dringt die tot zelfsin hetonbewuste. W aaruit hijdan tevoorschijn komt
en den mens op een kritiek moment in 'tweeen' sp1ijt,waar hijeen een-
heid wezen moest om te 'bestaan'.
M en moet dusTwijfelen ...om te goeder ure mette hoeven twijfelen.

Zo zijn de contrasterende aanbevelingen derGroten danin wezen een.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM II: 25 - 12: 1

11 :25

Vergeeft alwatgij tegen iemand hebben mocht,enz.Vergelijk: 'Vergeef ons
onze schulden, zoals wij vergeven onzen schuldenaren.' uit het Onze
Vader (M atth. 6 :9-13)
Opdat uw Vader in de Hemelen, enz.W ant door de verheffing van onze
zie1in desfeerdervergeving, worden wijvergeving dee1achtig.En anders
kan hetmet.

11 :26

(tussen haakjes). Ditiseen inlassing,diezich door de gehe1emisplaatstheid
en den toon verraadt alsproduct van een kleine,koude Phariseische ziel.

11 :28

Op grond van welke bevoegdheid. Anderen vertalen: Krachtens. Er staat:
E\I 7tm~ E~O\lcrL~, datis:In welk gezag. E~OUcrL(x is:bevoegdheid, macht.
Letterlijk hetbuiten-zijn, d.w.z. buiten de gebondenheden die 'normale'
onmacht veroorzaken.

11 :30

De Doop vanJohannes. Hier bewijstJezus zelf,datin wezen de Aanvang
der Vedossing (Inwijding) ligtin erkenning van Johannes, God schenkt
genadig, datwilzeggen: hetboven deparen van tegenstellingen (goed en
kwaad, zegen en vloek) uitstijgen van de ziel,die destijds van den Boom
der Kennis: 'van goed en kwaad' gegeten had, en daardoor 'vie1'in de
illusie derparen van tegenstelling.
De uiterlijke overweging der toegesprokenen is dus maar een argu-

mentering van hetontzettende ]aofNeen. Hier isDe Valvan de Hoeders
derKleine M ysterien. Daarom isdithetslotvan dithoofdstuk.

12 :1

In Gelijkenissen. In Versluiering. Erisallesaan ge1egen hiermette denken
aan een morele analogie, maar aan een parabool, diein vertrouwde waar-
den hetonbeschrijfelijke tegelijkertijd doet voe1en.

W ijngaard. Overal waar van W ijn, wijnstok en wijngaarden wordt ge-
sproken issprake van de Grote M ysterien, Schepping, bereiding, schen-
king van het Levenswater.

Pachters zijn de Hoeders der Grote M ysterien,

245



ESOTERISCH VOCABULARIUM 12: 6 - 12: 12

12: 6

M ijn Zoon zullen zij ontzien.De toets der Hoeders isdus op hun Liefde,
eerbiediging uitLiefde.

12 : 10

De Steen dien de bouwlieden verworpen hadden.Zie Psalm IIS :22-23 en
bedenk datditde slotpsalm wasvan delofuederen die methetPascha der
Joden gezongen werden. (Zie ook 14 :26.)

Hoeksteen.Grieks: de:;xEcpaA'Y)v y<.UVLae:;,datis:tothoofd van een hoek. Dit
isvertaald uithetHebreeuws: Rosj pinah.
Rosj betekent hoofd en pinah betekent hoek met inbegrip van W en-

dingvan een lijn.Dus nietzoalsbijv.in hetHollands dewaarde van 'uit-
steken'.
De theologie heeft in deze passage (die in de psalm op het Yolk Israel

slaat) altijd genoegen genomen met het besef van eerbiedwaardigheid
van 'sluitstuk', sluitsteen,te zijn.
Geestelijk ligtde waarde in hetDe W ending belichamen.

12 :11

Deze isvan Godgekomen.M en vertaalt gewoonlijk: 'van den Here isdit
geschied', waarbij hetindrukwekkende dan beperkt wordt tot de M acht
van God.W at goed aansluit bijhet daarop volgende: 'het iswonderlijk
in onze ogen'. M aar allesingelijkenis, d.w.z. gesluierd, laat.
Toch zijn erook theologen, dievertalen: 'Deze (hoeksteen) kwam van

den Heer'. .
Erstaatnamelijk: 7tapa XUpLOU eyEvETo aUTIj, waarin evm (dezelve)meet

slaan op den hoeksteen. 'EYEVE't"O kan zowel door: 'is het geschied', als
door: 'ishijgekomen', worden vertaald. W ant het betekent: Geworden.
Erisgeen W ending ofdezeisdoor ingrijpen van omhoog, door Nood-

wendigheid zoalniet door Nood-zakelijkheid 'geworden', tot stand ge-
komen met behulp van menselijke responsie.

W onderlijk in onze ogen.Dat wil zeggen: onbegrijpelijk voor ons Ver-
stand!

12: 12

W ant zij begrepenenz.Ditbetekent, dathier 'Zonde tegen den Heiligen
Geest'begaan wordt. De Hoeders der Grote M ysterien, hier letwel:De
Overpriesters, Schriftgeleerden en ouderlingen (zie Hfds!. II :27)be-
seffen de waarde van hetgeen hun ten laste wordt gelegd doorJezus, en



ESOTERISCH VOCABULARIUM 12: 13 - 12: 18

beseffen dat zijhet niet kunnen loochenen. N ochtans vertonen zijgeen
schuldgevoe1 (dan Haat) en geen berouw, maar om de Kudde laten zij
Hem ongemoeid.

12: 13

Phariseeen en Herodianen. De fanaticien de van twee wallen etende land-
(volks)verraders. Hetfanatisme en desluwe trouwe1oosheid zijn de 'fimc-
ties'in de menselijke zie1(en in de were1d,gepersonifieerd alsmensen),
die aan de hoogheid, zuiverheid, of heiligheid waaraan zij aanstoot
nemen, omdat die hen zwijgend beschuldigt, trachten 'schuld' of'smet'
tevinden, waarmee zij'houvast' zouden kunnen krijgen voor hun drang
om aan te randen en te vernietigen.

12: 14

Den Keizer schatting te betalen. Natuurlijk richten zijzich daarheen, waar
hun kracht ligt: aardse verhoudingen.

12: 15

W aarom steltgij M ij boosaardig op denproef. Kortere vertalingen brengen de
waardevanhet Grieks nietvoldoende tot uiting.Jezus verwijst hen naar
de oorzaak van hun vijandschap. Dit ishet ware 'kwaad metgoed ver-
ge1den'.

12: 16

Beeltenis en opschrift. Hetgaatnatuurlijk nietam hetvaststellen van aard-
sen.eigendom, om juridische verplichting, maar om hetwijzen van de
Signatuur, de onfeilbare indicatie die alswegwijzer, alsM emento altijd
in devoorliggende problemen aanwezig isen den M yste he1ptden W eg
te vinden.

12: 17

Den Keizer watdesKeizers ism oet gehee1op dezewijze worden verstaan,
orndat een munt den keizerniettoebehoort, maarwei'diensmachtssfeer'.
Noch aan den keizerpersoonlijk, noch aan God (persoonlijk), maaraan

hun 'instrumenten' of hun Knechten, dient de M ens te geven wat hun
Signatuur vertoont. De methodiek der wereld en der kerken is heIaas
altijd geweest: Ook wat deGoddelijke Signatuurvertoontteversjacheren
aan aardse machten.

12: 18

Sadduceeiirs. Grieks: I;CXOOOUX.CXLOL.

DezeJoodse secte ontleende haar naam nietzoalsveelalgedacht is aan:
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Zaddiq, dat is:rechtvaardig, doch aan een priester Zadok, W aarschijn-
lijk deze1fdealsin 2 Sam 15 :24 e.v.
Zijvorrnde dearistocratie derpriesters.De Sadduceeers ontkenden het

gezag del'niet-geschreven traditie. Zijgeloofden o.a.nietin Opstanding,
enge1en en geesten.
W e1 duidelijk ishetwelke ziele-trek hier isbedoe1d:hautaine verwer-

ping van alleswat met in een (vanze1fsprekend arrogante) cliche-voor-
stelling voorkomt.
W ie dit beseft, begrijpt ook hoe vernietigend, juist voor hun ze1fge-

noegzaamheid hetW oord van Jezus is:'Ismetde oorzaak van uw dwa-
ling,datgijde Schrifien m etkent, noch de Kracht Gods?' (vel's24).

12: 25

W anneer zij uit de doden opstaan. Het verhevene van dit Antwoord ligt
daarin,datJezushen volkomen beschaamt, en zich tach door hen metlaat
bewegen om mysterien te onthullen, die zij,noch de andere aanwezigen
konden dragen. Zo doetdeM eester altijd.

Gelijk de Engelen in de Hemelen. Toen de M ens zijn hoge eenzaamheid
met droeg, deed God den 'slaap' op hem neerdalen, waarin zijn be-
wustzijn van volkomenheid werd gehalveerd in bewustzijn van half-
heid.Reeds Plato heeftden zin hiervan gezocht. De z.g.'val'indeparen
van tegenstellingen, moestzich vanze1fsprekend ook hier voltrekken.
Opdat de M ens zichze1fleertkennen, projecteerde God de he1ft,dien

hijnietkent in een schijnbare wederhe1ft, die echter meer isdan weder-
helft alleen.De M ens bleef M ens, ook alverbee1dt de M ens zich aIleen
M an en aIleen Vrouw tezijn.Zo wendt deeen zich altijd totdeander om
toteen Gehee1tekomen. M aar beide seksen zijn meer dan man ofvrouw
aIleen.Beide dragen deandere 'helft'sluimerend in zich.En daarom vindt
geen enke1e M an en geen enke1e V rouw in hun wederhe1ft datwat zij
missen.Erisaltijd meer dan dat,erismetaIleen 'andere sekse',maar eris
would-be mens,M ens in Leed,M ens in gebroken staat.
De Dierenriem bewaart in zijn symboliek desplitsing in den Ram. De

jonge mens, die de 'benauwenis' ontstijgt op den Gulden Ram, verliest
zijn vrouwelijke wederhe1ft (Helle),dieterugvalt in dezee(betongeopen-
baarde). En zeven malen huwt de zie1om deze halfheid ongedaan te
maken (Aries,Taurus, Gemini, Cancer, Leo,Virgo, Libra) tot zijin dit
laatste Teken, datin de profane astrologie het Teken van het Huwelijk
betekent, die verloren He1ftvoorgoed terugvindt en dus als Vrouw sterjt,
om in deware Volheid 'op te staan'uitden 'dood' of'slaap' en weer ge-
lijk de Enge1en,sekseloos te zijn.
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Datzijn de 'zeven broeders' metwie de Sadduceeers die 'V rouw' lieten
huwen.
Er zijn mensen, die de opheffmg van deze splitsing verwachten als

God's vergeving voor aldiegenen, die Bij het waardig acht. Er zijn er
oak, die hun verwachting beperken tot individuele gevallen van uitver-
kiezing.

12: 26

Abraham, Isadle enJaaqob. Oak ditiszeer gesluierd en gaatoneindig ver
boven het min ofmeer spitsvondige van den exoterischen inhoud uit.
De strekking is,datzijdiein geen Opstanding geloven, zelfdoor zich-

zelf blijvend bijde 'doden' worden ingedeeld en daa.rom den God der
Levenden metalsde hunne kunnen beschouwen.
Abraham-Isaak-Jaakob, een van de vormen van de drie waaruit aIle

Openbaring blijkt te bestaan.
Niet aIleen isdeDrievuldigheid door een zeergroot dee!dermensheid

aangevoeld alsinhaerent aan Goddelijke Openbaring, de M ysten weten,
dat het gezegde: 'aIle goede dingen bestaan uit drieen' en 'driemaal is
scheepsrecht' intuitieve herkenning inhoudt van ware voltrekking.

12: 30-33

HetallereersteGebod.Heteerste Gebod is:Bet Enig N odige.Erisallesin
begrepen, wat waarlijk onontbeerlijk is om 'verlost' te worden. De
Opsommingen varieren, HetGebod staatin Deuteronomium 6:4-5.Het
isvertaald in de Septuaginta. N ochJezus,noch de schriftgeleerde citeren
hetwoordelijk:

Deuteronomium: Hart, Zielen Kracht.
Septuagint: Gezindheid Zielen Kracht.

Jezus: Hart, Ziel,Gezindheid en Kracht.
Schriftgeleerde: Bart, Verstand en Kracht.

Gezindheid staathiervoor hetGriekse O~otVo~ot;verstand voor hetGriekse
crUVE;(HC;.

M en kan hiervan denken wat men wil,Jezus sluitallesin door hart en
gezindheid beide te noemen. De schriftgeleerde laatdeziel(ljiuXYJ) weg en
lastVerstand (crUVE;cr~C;) in.

12: 41

Kopergeld.Grieks XotAxOV, datis:messing.
Het betekent met noodzakelijk kopergeld, maar ook geldstukken in

hetalgemeen.
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AlsKoper indiceert hetVenus,datis'liefde'alsoorzaak van hetgeven.
Alsmessing liefde meteenweinig 'tin'(geestbewustzijn). Alstegenstelling
tot de vele rijken, een 'arrne weduwe'. N u isditeen mystieke term voor
de mensenziel, wie deaardse vervulling, hetgeluk op aarde,isontvailen;
die eenzaam, arm, en bedroefd 'onthecht' is,en juist daarom 'geschikt'
wordt bevonden door God om tot een andere wijze van leven, tot een
ander Leven te geraken.
Zo wordt juist de 'arrne weduwe' liefdevol gadegeslagen door den

M eester en zijbeschaamt Zijn verwachting met. Zij geeft van haar ar-
moede, waar anderen van hun overvloed geven.
Zie ook devele Sproken, waarin een (arme)W eduwe verschijnt.

Twee Penningen.Twee koperstukjes, Grieks: Ae:1t't'<X M o, datwilzeggen
ongeveer een cent.M aar veertig centwas een normaal dagloon.
W at zijerin werpt, watzijaan den Tempel wijdt, ismetwatzijmissen

kan, maar watzijmetkan missen voor haarzelfbestendiging, metandere
wooden: zijoffert haar zelfbestendiging! En daarop rusthet Oog van
den M eester.

13:1

W at een stenen!Inderdaad, het stuk Klaagmuur, dat nog bestaatisvan
stenen van indrukwekkende grootte, en ook de Tempel van Herodes zal
zeker imposant geweest zijn.Dit isnu meesterlijk gebruikt om de im-
posantheid van de structuur van den Tempel der Schriftgeleerden en
Phariseeen te doen bewonderen door den Volgeling.
W ant juist de Volgeling voelt zich geconfronteerd met de onmisken-

bare grootheid en grootsheid van dezen 'Tempel' en hetismetaileen be-
wondering, maar diepe bezorgdheid van ziel,dat dit waardevoile toch
verworpen worden moet, omdat het onbestaanbaar is met de verwer-
kelijking van het ailerwaardevolste, het Beiligwaardige. Zo iszijn uit-
roep eigenlijk een roep om hUlp!

13:2

Geen steen er van,enz. Dit is de hulp, die van den M eester komt, de
stelligheid, dat deze pracht, die met voldaan heeft en die nooit voldoen
zal,afgebroken worden zal,zodat geen twee stenen op elkander zuilen
blijven. Daarom blijft er geen zweem van comprornis. En kiezen moet
de Volgeling: de Tempel van de Schriftgeleerden en de Phariseeers, of
den Tempel Gods. M aar de millioenen kiezen altijd weer den Tempel
van Herodes, zoalszijook devrijlating van Bar-abbas verkiezen ...onder
pressie van hun slechte 'herders'.
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W ie ooitisingewijd, wie werkelijk 'verlost' geworden is,dieheeftook
deverknochtheid aan den Tempel van Herodes ondervonden en beleden,
maar nochtans ook de verwoesting van dien Tempel meegemaakt.

13:3

Petrus,Jacobus,Johannes en Andreas. Het zijn de Vier,die zich op die ver-
woesting bezinnen en paraat willen trachten te zijn.

13:4

Teken. Daartoe vragen zijhetTeken, nietalseen bewijs,maar alssignaal,
waarop zij 'waakzaam' zuilen kunnen zijn om niet door den schijn te
worden misleid.

13:5

Einde van den 'Tijd'. De Rede over de laatste dingen isvanzelfsprekend
geconstrueerd met behulp van de materie, welke de verwoesting van
Jerusalem en deverstrooiing van Israelverschafi:.Terecht heefi:de mens-
heid ereen tweede strekking ofinhoud in gezocht.

Ziet toedatniemand u misleidt. Geen wonder, datmen ailereerst dachtaan
een letterlijk einde van deaardse historie en een stoffelijke wederkeer van
Jezus Christus. Geen wonder, datmen, toen wel de verwoesting plaats-
had, maarJezus nietterugkwam, de vervulling dezerprofetie verschoof,
naarheteinde dereeuw,naarhetjaar 1000,naarailekritieke ogenblikken
in de wereldgeschiedenis, en in reserve houdt de gedachte, darhet slaat
op heteinde van de geschiedenis dermensheid op aarde in deverre verre
toekomst.

Esoteriek. Datailesismenselijk. M aar hetgetuigt van volkomen afwezig-
heid van enig besefvan den waren inhoud van de Blijde Boodschap. Het
bewijst, dat men geen flauw benul had van de waarde van dit XIIIe
Hoofdstuk in dewezenlijke structuur van hetEvangelie. Hetbewijst, dat
aldegenen die zo dachten en verwachtten in hetgeheelgeen Volgelingen
van den M eester waren.
W ant dan zouden zijbesefi:hebben, ja zelfondervonden hebben, dat

deze Rede uitbeeldt: het Einde van hetleven in den Tijd, de overgang
naar het Leven in de Eeuwigheid. Zijzouden geweten hebben wat met
den 'Tempel van Heredes' wordt bedoeld, wat diens verwoesting in de
mensenziel teweegbrengt, welke oorlogen ontstaan, hoe deaardse vastig-
heid wankelt en beefi:onder devoeten van den benauwden myste,welke
hongersnood zijn zieldoorlijdt, hoe hijwordt overgeleverd aan deaardse
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tribunalen, hoe het dogmatisch fanatisme hem geselt,hoe hijvoor ko-
ningen gesteld wordt om van den M eester te getuigen ...en hoe dan niet
de M yste, maar deM eester door hem spreekt.
Hoe uiterlijk, en innerlijk, alsdan een broer zijn breeder overlevert en

een vader zijn kind; hoe werkelijk 'de haatvan allen'zich op den myste
richt. Hoe deze steedsweer in verleiding wordt gebracht terug te keren
am: ietswaardevols tehalen, dathijachterliet, hoe hethem dan berouwt
nog in zoveelopzichten ongeboren ofongespeend bijzich te dragen, wat
allang in hem volgroeid had moeten zijn;hoe ditzijn kracht vermindert
en zijn leed verzwaart. Hoe God in Zijn barrnhartigheid 'die dagen' on-
begrijpelijk verkort heeft, daar hijzeker anders zou vergaan, en hoe hij
zich beschaamd voelt voor die goedertierenheid, die hij zo weinig had
verdiend. En daterniets is,wat hem zo beschaamd maakt alshetonder-
vinden, dat een mens is 'uitverkoren', zoals dit door den M eester was
voorzegd.

13:26

In Nevelen gehuld.Als bij de Transfiguratie, niet in licht-absorberende
maar in licht-gevende, grensvervagende substantie ontwaren en kennen
'den Zoon desM ensen' in de grote M acht en Glorie die Hem eigen is.

13:28

W anneerzijn houtweek wordt.In de stoffelijke voltrekking in den Tijd is
hetkenmerk van hetjonge de soepelheid, hetkenmerk van het oude de
starheid. Geestelijk ishetjuist andersom. Daar ishet 'jonge' staren stug,
het 'oude' soepelbuigzaam en plooibaar, adapteerbaar.
De onbruikbaarheid der mensenzielen voor geestelijken inzet isdeze

'starheid'; langzaam wordt diedoor het 'rijpen', sneldoor Inwijding ver-
anderd in 'souplesse'.
Daarom de verwijzing naar den Vijgeboom. (Zie op II :13)
De grootste vrijheid, die de grootst-mogelijke 'dienstbaarheid' be-

tekent, vereist de grootstmogelijke 'souplesse', nietslechtsvan verstand,
zoals mentale mensen altijd denken, maar van ziel.
'W anneer het hout week wordt en de bladeren doet uitbotten' dan is

voor 'den Vijgeboom' het 'Einde van den Tijd' nabij.

13:33

BlijJtwaakzaam! Altijd weer wil de M yste rnijmeren ofspeuren ofpie-
keren. Altijd weer maant deM eester am ditniette doen. W ant mijmeren
isslapen!En 'in de zorgen gaan' isschijnbaar bezig zijn, maar wezenlijk
totstilstandkomen.W at van den M yste wordt gevraagd isW aken. M et



ESOTERISCH VOCABULARIUM 13 :33,37- 14:6

den M eester Cethsemane betreden en met Hem verstillen tot: 'Uw wu
geschiede'..

13:33,35,37

W aakt! Dit iswatJews nietaileen zijn volgelingen raadt, maar iedereen.
W ij weten nauwelijks wat waken is,in dezen zin. W ij willen het ter-
nauwernood beproeven. En daarom slapen wij zo vasten worden altijd
weer verrast, wanneer de M eester komt...

14 :1

Over twee dagen. Bedoeld is de W oensdag voor den Sabbath van het
Pascha,de Bezinning op den Aanvang van den Uittocht uit de sfeervan
duisternis en slavernij.

14 :3

Simon den M elaatse. Sjimeon: het Luisteren (der Ziel).M elaats: Onrein!
HetHuis van het Onreine Luisteren, isde Actuele Vorm van het On-

reine Luisteren.

Te Beth-Anij. In de configuratie van beleven derM ysterien.

Ben Vrouw meteen albasten kruik volechten Nardus-olie. Een Ziel,diealseen
ware M yste dekostelijke W ijding, alsdeenig-echte ziele-balsem had ver-
zameld in een transparanten (reine) brozen Vorm.

Over Zijn hoofd. De hoogheid van den daad isin den Dienst. De ziel,die
zoveel W ijding had vergaderd, wijdt die aan den M eester, en niet aan
zichzel£
De EvangelistJohannes laatdeVoeten van den M eester wijden, omhet

Dienen te accentueren, de andere Evangelisten spreken van het Hoofd
van den M eester, om de wijding tot Priester-Koning aan te duiden.
Jezusleidtdeaandacht opzettelijk hiervan af,naardebegrafenis van zijn

lichaam.

14:4,5,6

Verontwaardigd. Verontwaardigd over deze daad isaltijd nag wie wei
de hoogheid van het offeraanvoelt, maar ernietbereid toe is,hetzelfte
brengen. En duszoektnaareen excuus in een beschuldiging.

14: 6

W aarom valtgij haar lastig? Dit isweer een vraag, waarmee de M eester
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zijndiscipelen verwijst naardeoorzaak van den 'aanstoot', naardeonreine
streving, die om genezing schreeuwt.

14 : 10

Judas Ishkarioth. De Oergestalte die het hoogste Heil zietalsde hoogste,
zuiverste, verhevenheid van Vorm, wordt pijnlijker dan een derAnderen
getroffen door Vernietiging van Vorm, door algehele over ave, door
volstrekte W ijding aan en M eester.
Dat ishet Uur, waarop hij 'valt'; waarop hij,nietalsdiefofmoorde-

naar, maar alsDiscipel, door den M eester-zelf gekozen, drager wordt van

I
alhetPalen van zijn Broeders, Falen datin hem alsVormverbondene, Ge-
stalte krijgen moet.
Daarom draagt hijin schijn degrote Schuld aileen.Daarom ishetalsof

die anderen aileen maar vluchtten in ontzetting, en aileen maar treurden
tot deM eester hun verscheen.
Inwaarheid faalden,en in waarheid falen allen,zodatJudas falen moest,

66k door hun Schuld.
Ditmogen wijalsM ysten dan gedenken, dathetogenblik, waarop wij aan

de Overgave aan den M eester 'aanstoot' nemen, onze ziel zich aanstonds in de
richting van de Overpriesters spoedt.
W ant dan zijn wijbereid,omdat onsBee1dvan Hem wordt aangerand,

Zijn W aarheid in de macht van dogmatiek en fanatisme te verkopen.
Dit iswat aile M ysten doen, omdat zijzwak en nog zelfzuchtig zijn.

M aaralsdeDertig onbegeerde zilverlingen inhun handen branden, weten
zij: 'Ik heb onschuldig bloed verraden'. HetJudas-loon isdeze wanhoop.

(
Voor iedereen die Volgeling wilzijn,ishijhetbeeld van Zwichten voor
de normen dezer aarde.

14 :12

Bersten dag van hetfeest derongezuurde broden.DatisDonderdag, 12Nisan.
DeJoden telden de dagen van zons-ondergang tot zons-ondergang.

Het Pascha.M en athetPascha metzijn gezinsleden terherdenking van de
Uittocht uitEgypte. Hierrnede bekende men zich totbereidheid om zich-
zelfalsLam teofferen,om zich overtegeven aan deLeiding van God,den
Goeden Herder, die de Kudde (schapen) uit hun 'knechtschap' naar de
V rijheid voert.
Door de W oestijn. Nog altijd wordt de mens aileen gevoerd uit zijn

geknechtheid aan de macht der stof,alshijbereid isom zichzelJ aan God
tewijden. Alshijbereid isom te gaan door de W oestijn, dieisde onher-
bergzaamheid, deeenzaamheid, omdathijuitdegezelligheid van hetaardse
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m echanisme heengaat. In deze W oestijn hongert en dorst hem. Daarin
lijdten wanhoopt hij,en verlangt hijterug naar het 'goede' datdeaard-
verslaafdheid bood. Daarin 'sterft' hij als wat hij was, maar wat hem
onderweg geboren wordt, dat blijft. Allengs wordt hem de W et des
Hemels daarin openbaar, en te goeder ure zalhijingaan in het Beloofde
Land,Erets Israel,datnietiseen stuk grond op aarde, maar datde.Orde
van hetKoninkrijk desHemels is.
DitPascha nietmethetgezin,maar metden M eester eten,ismetHem,

die de Gestalte van God's Redding is,de Eenzaamheid betreden, en de
Via Dolorosa gaan, die door den dood van alle lagere vormen naar het
Ene,geestelijke Leven leidt.

14 :13

Twee van Zijn discipelen.Dan zendt Hijtwee Paaswerkend samengaande
Leerlingen, die het voorbereidend W erk verrichten.
In het Lukas-evangelie worden Petrus en Johannes genoemd, als de

twee zo uitgezondenen, dus Het Luisteren der zielen de Genade.
Ditisevenweljuist geen Paaswerkend Paar doch een opvolgend Paar.

Hetbestek van ditVocabularium laatniettoe verder op debetekenis van
deze Uitzending in te gaan.

W aterkruik.Vorm waarin hetLevenswater wordt gedragen.

14 :14

Heervan hetHuis.Datgene wat den Vorm regeert, waarin deDrager van
hetLevenswater binnentreedt, In de bestaande aan bestendiging gewijde
vormen treedt tegoeder ure een andere vorm binnen, diezelfDrager van
Levenswater is.Ditgeeft op zichzelfreedseen ver gaande aantasting van
het bestendigingsprincipe.

Eetzaal.Dan gaan de Paaswerkend-verbonden Leerlingen in dien Vorm
en vinden 'alles'gereed om het Paasmaal van den meester voor te be-
reiden.

14 :15

Bovenzaal.Hetisde 'Heer' van den Vorm waarin zowel deLevenswater-
drager alsde Leerlingen binnen zijn gegaan, die hun de Bovenzaal, den
hogergelegen, wijdser Vorm, zaltonen, die zich uitstekend leenttot het
houden van het Paasmaal.
Niet zonder angsten beven,nietdan metgevoelens van nabijen onder-

gang wordt deze Zaal,dezehogeren vorm door den 'Heer van hetHuis'
gewezen.
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14: 18

Overleveren: 1tocpococucreL,niet 1tpOocucreL (verraden).
De Overlevering, het Overdragen van den Verhevene, het heilige

M ysterie, in handen van onverloste mensen, tot hun heil, maar met het
vreselijke risico van: Haat, nijd, verwerping, mishandeling en doding
van de Levende Gestalte,deze Overlevering isdevoorbestemde Taak van
cen derTwaalven, namelijk de Gestaltegeving, Judas Iskarioth, de Steen-
bok van den Zodiak. In ditwoord Overlevering isdesluierwelzeerdun,
maar nog altijd dicht genoeg geweest om de wereld te verblinden en
blind te laten zoeken naar misdadigheid, naar psychologische verkla-
ringen, enz.Geen profanerende dramatiek isnodig omhet fatalederOver-
levering gloed en kleur te geven. Alleen, wie met den M eester aten van
hetBrood en metHem dronken uitden enen Lijdensvorm beseffen,want
herinneren zich,hoe snelGethsernane volgt op den Lofzang na hetM aal.
Hoe elk van hen zich iedervan de Twaalven en dus ook dieJudas weet,
die aanstoot nam en naar de Overpriesters ging ...maar laterinzag dathij
'Onschuldig Bloed' verraden had, en zich verdeed, juist op dien Akker
dien hijmethetbloedgeld had gekocht, ofzich verhing.

14:21

Gelijk van hem geschreven staat: Niet in misplaatst gedweee onder-
werping aan eenmaalneergeschreven bedeling, maar omdat het W oord
van God,hetGoddelijke W oord, hetW oord datdoor den mond van de
Profeten komt, de beelding isvan de voltrekking van den Goddelijken
W il.
Zodat in aile tijden de ontwikkeling in geestelijken Zin zich afspeelt-

niet langs de lijnen die de wijzen en verstandigen met wetenschap en
redenering menen te ontdekken - maar in de onbegrepen bedeling van
het Goddelijke W oord.
Daarin isuitgedrukt wat zich illetzeggen ofbeschrijven laatdan door

degenen diehetLevend W oord ontvingen van den M eester.
M aar zij,die zich vermeten hebben om te doen alsof zijIngewijden

zijn,wrochten geen Profetenwoord, maareen Paleisvan hoog-verstande-
lijke ijdelheid, waarin hun ongelouterd zieleleven alseen daemonkoning
troont. (Divina Commedia van Dante, Faust van Goethe.)

14: 22

Brood. Aanzittend metden M eester aan hetPaasmaal, ontvangt deM yste
natuurlijk geen ouwel oftarwebrood.
Het Brood, datHij breekt ishet Bovenstoffelijke Brood, het W oord



ESOTERISCH VOCABULARIUM 14:23 - 14:27

datuitgaat uitGod's M ond, datvan den Hemel nederdaalt en datde ziel
voedt alsde enig onvergankelijke spijs.
DitishetLichaam van den Christus,deenige gestalte van den overigens

aan niemand ooitgeopenbaarden God.
W ie die Gestalte, die aldus geboden wordt, aanvaardt, heeft deelaan

Christus. God isGeesten die in Hem geloven moeten Hem aldus ver-
eren,maarnietalseen W eeshuisvader,alseen Staatsman ofeen Econoom.
En alhet andere isblindweg spelen met een onverstaan symbool, dat

aan gemakzucht, hunkering naar magische ontduiking van het zelf-be-
leven appeIleert.

14: 23

Beker. De Beker iseen oud, joods-poetisch beeld voor een Vorm van
Leed.InLeed wordt aan den M yste door zijn M eester Levenswijn ge-
boden. AIleen wie dezen W ijn zelf drinkt, weet dat dit ishet Leven-
dragend Bloed,waarmede Hij bewerkt, datin hethart derM ysten wordt
vervuld: De W et van God,zoalsdoorJeremiah isvoorspeld.

14: 26

Lofzang. M en zong Psalm II4-II8 (sommigen zeggen: IIS-II8)eindi-
gende methetGroot Hallel(Lof),omdat hetgehele M aaleen opwekking
isom teloven, te aanvaarden watden mens geboden wordt, diehetHuis
der Knechtschap verlatend, de W oestijn betreedt. (Zie het verhaal 'Het
Lofued' in de bundcl De Gezegenden door Aartvan derLeeuw.)

Olijfberg. Berg isVerheffmg derZiel.
Olijfolie iswat de pijn van wonden lenigt en in W ijding door mensen

wordt gebruikt, daar het de Chakra in kwestie op een bepaalde wijze
prepareert.
De Olijfberg isdeverheffing van de zie1in de sfeerwaarin de M eester

ditverricht.

14: 27

Aanstoot nemen. Het aanstoot nemen aan den M eester isten valgeraken
door ons dwaze oordeel over Zijn M ethode.

Den Herder slaan.Zolang de M eester onze Herder is,zijn wijnog steeds
gevangen in dedynamiek derKudde, willig ofonwillig.
W ij zouden altijd Kudde blijven,alsGod onsden Herder nietontnam.
W ant zo aIleen wordt in de zielde Kudde werkelijk verstrooid. Dan

blijven er vooreerst slechts radeloze 'enke1ingen', die den M eester en
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zichzelfverloren wanen, totHijhun verschijnt en voorgaat in den Ring
der Oergestaleen, die de Kring der Openbaring is.

14: 29

Al zouden allen aan U aanstootnemen ... HetLuisteren derzieldenkt dathet
nooit ten valzalkomen door de macht der zelfbestendigings-tactiek,
M aar alsde levende gestalte van God's Redding in die macht gegeven

wordt, dan zwicht het Zieleluisteren maar alte lichtvoor deze macht en
warmt zich aan den gloed derslaven van den Hogepriester.

Het kraaien van den haan. Symboliseert hetDagen van hetInzicht.

Driemaal verloochenen. Om dat elke volledige gestaltekrijging drievuldig
is.Hierop (nietop kerkelijk gebruik),berusten gezegden als: 'Alle goede
dingen bestaan uitdrieen"; evenzo: Driemaal isscheepsrecht', aIleratio-
nele historische verklaringen ten spijt.

14:32

Gethsemane. Hebreeuws: Geth-sjemani, oliepers.
M et God's Redding gaan in dezen Hof, ismetHem de sfeerbetreden,

waarin het Onafwendbare datGod verlangt, beseftwordt alsnabij.
Het Uur beleven van de confrontatie met het Zwijgend Vragen van

het Offer,datvoor onsaIleen maar de ontzetting heeftvan hetniet-van-
een-mens-te-vergen vreselijke: gehele ondergang, en dan nog tevergeefs!
Daar vallen aIlevolgelingen van verdriet in doffen 'slaap'.
Daar wordt in stervensdroeve eenzaamheid door de gestaltevan God's

Redding in ons gesmeekt om hiervoor gespaard te mogen blijven, en
nochtans hethoofd gebogen voor den W il van God.
Daar wordt het Zoonschap eindelijk reserveloos beleden en daardoor

bestendigd boven de beleving van den stoffelijken dood.
Eerstde bereidheid om heteigen leven prijste geven,nietalsruilvoor

beter, maar alsde aanvaarding van een troostelozen ondergang door de
triomf in schijn van alleswat niet goed is,op het ogenblik dat God dit
allerzwaarste Offervraagt, eerstditperstuitdezielde Olie, diedewonden
dezerwereld heelt.... en die totPriester wijdt.
Zoals de pasgedoopte, levende Gestalte van God's Redding drie-

voudig wordt beproefd, zo wordt de myste die zijn M eester voIgt, drie-
vuldig beproefd, en wei: op M od, op Trouw en op Zelfoffering.
En iedere volgende beproeving eistrneer M oed en minder Twijfel en

dieper overwinning van den drang naar zelfbehoud.
Eniederemyste faalt.En tach wordt niemand door den M eester ooit

meer losgelaten, ondanks lafheid, ontrouw en laaghartig egoisme,



ESOTERISCH VOCABULARIUM 14:43- 14 :51

De M eester weet, datonze geest,hoewel gewillig en bereid,toch nog
gebonden isaan de restricties van hetaardse apparaat.
En Hijbeproeft ons nimmer zwaarder dan tot de limiet, die Hem be-

kend isen onsniet.
Opdat wij treden buiten de begrenzing van onsIk, ZQ lang,ZQ ver,totergeen

Ik meer is.
Daarom wordt vroeg of laatvan ons verlangd, dat wij zelfs geven,

(afstand doen, van) wat ons totden M eester brengt... opdat wijietsvan de
Verlatenheid, die Hijdoorleed, ervaren en doorstddn.
Alleen alsin die U rehetZieleluisteren, deLiefde voor hetLeven en de

Genade, W aken, wordt God's Redding in onsniet 'verraden' aan degenen
die Hem haten!

14: 43

Schare met zwaarden en stokken. Schare: onverloste structuren der ziel,
kudde-dynamiek, 'gewapend' met zwaarden, datismet Geweld, en met
Stokken, datisdogmatisme. De dode Stok ofStaf, waarop de mens dieniet
vrij staan kan,leunt, ishetuniversele symbool voor verstard geloo£
Eerst alsdie dorre Stafweer levend wordt en bloeit... dan isde mens,

wiens zielbesmet ismet een 'dodelijke' zonde, door Godzelf vergeven!
(Tannhauser)

14: 48

Als tegen een rover. Zo trekken nog altijd de machten dezer wereld uit
tegen eJke manifestatie van den M eester, omdat zijbeseffen, dat Zijn
triomf hun ondergang beduidt.
Dag in dag uitishun streven erop gericht Hem metgeweld en dogma-

tisme teoverweldigen, Zijn W erk teniettedoen door hetteverdraaien en
te verminken tot een compromis, en zo hun overwoekering der mens-
heid te bestendigen.

14:51

Eenjongeling. Grieks: \lEIX\lLuXOl;', Latijn: Adolescens (= 17-30 jaar).
W ellicht Johannes M arkos zelf,wiens moeder in haarhuis teJerusalem

de discipelen ontving.

Linnen kleed. Grieks: uL\laO\lOI; = linnen kleed door gegoeden gedragen.
Dat een gegoede jongeman in dien nacht slechts een linnen kleed zou

dragen, terwijl enkele uren later Simon Petrus zich met de slaven van
den hogepriester bijeen vuur zou warmen, isnietwaarschijnlijk.
Het kan betekenen, dat hijzijn opperkleed reeds dadelijk in den hof

had achtergelaten om snellertekunnen vluchten.

259
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Ook isverondersteld, dat bij onraad speurend haastig uit Jerusale•
wasgeko•en o• den M eester tewaarschuwen voor debende aankwa•.
Sy•bolisch staatlinnen kleed voor het so•a psychikon. Als dit be-

doeld is,betekent het datJohannes M arkos bier belijdt, dat bij op dit
ogenblik devrijheid van zijn stoffelijke lichaa• heeftverzekerd door zijn
zielteverloochenen, in dehanden van dog•atis•e en geweld telaten.

14:53

Hogepriester,Sanhedri•.W ie ditis,kan niet alleen verstandelijk worden
geconcludeerd. Slechtswie erzich van bewust is,datin hetdoor geweld
onderworpen 'Israel' de •acht zodanig isgelaten aan de Ik-constructie,
herkent daarin het Sanhedri•, sa•engesteld uit Overpriesters (dog•a),
schriftgeleerden (kennis)en ouderlingen (gewoonte, vor•-verstardheid)
de •acht-struetuur van het Ik,de Persona, en in deze laatste den 'hoge-
priester'.
Het isdeze structuur die ter handhaving van zichzelf en de door haar

gedragen Ik-illusie God's Redding, die de Ik-opheff•g predikt, en be-
vordert •etZijn daad,aanklaagt en desdoods schuldig verklaart •eteen
schijn van recht.

14:56 m

Niet eensluidend.Beschuldigingen (valse getuigenissen) zijn er altijd in
overvloed. M aar valse getuigenissen zijn nooit geheel eenparig.

14:58

M et handenge•aakte Te•pel. Ook kan een niet-volgeling nooit geheel
juist for•uleren, datde kunst•atige Te•pel der Phariseeers en Schrifi-
geleerden door den M eester geheelwordt afgebroken voor door He• den
Te•pel Gods in het •ensenhart wordt opgericht... in drie 'tijden', als
drie phasen.

14:61

Zwijgen. Het Zwijgen van den M eester, van de vleesgeworden Redding
dus ook, isde rechtstreekse verwijzing naar de Schuld van hen, die He•
beschuldigen. W ie He• beschuldigt, klaagt zichzelfaan.W ie He• ver-
oordeelt, oordeelt over zichzel£ W ie Zijn zwijgen alsantwoord krijgt,
•oet zonder een woord van hulp ofaanduiding hetAntwoord vinden in
zichzelf.
Daaro•, o•dat dit Zwijgen het ten laste gelegde naar den spreker

terugkaatst, verdraagt het Ik die stilte niet.
En in zijn vraagishetgedoe•ddatuittespreken,wathetnieterkennenwil!
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14 :65

Dienaren, bedienden.Nog altijd 'slaan'delaffebedienden derIk-eonstructie
slechts,wanneer de steunpilaren dier constructie eerstden M eester slaan
en Hem bespuwen.

14: 66-72

Slavin van den hogepriester, Verloochening doorPetrus. HetLuisteren derziel
behoort niet temidden van de Slaven van het Ik en alshet zich tot dat
milieu vernedert, zalhet altijd aanstoot geven. De slaven van het Ik ge-
tuigen,wathetLuisteren derZielmaar alte gauw vergeet: dathet God's
Redding vergezelde en bij den M eester hoort. En als het Luisteren dit
openlijk verloochent om den gunst derIk-verslaafden ...gaathetW oord
desM eesters in vervulling.
M aarhetbittere berouw ontstaateerstdoorhetInzichtin ditfalen door

bezinning op ditW oord gewekt.
W oo rd.Grieks: 1"0 p1JfLa, expressie van geestelijke waarheid.
Indachtig. Grieks: clVE:W "1Jcr&1J, her-innerde, bezon zich 0p,werd indachtig.

15:2

Pilatus isde macht, die door 'barbaars geweld' (Rome) tot 'Voogd' ge-
maakt isinJerusalem, hetmensenhart, waar de Vader in den Hemel niet
gediend werd, noch erkend, en dat daarom geslaafd werd en overheerst
'door hen die erniethoorden'.
Pilatusishetapparaat desoverweldigers, waar zelfsdeIk-structuur zich

am tehouden heeft,en die belangrijke decisiesvan die Ik-structuur moet
sanctioneren, voor zijmogen worden uitgevoerd.
Pilatus ishetvan gevoelgescheiden denken datalsvreemde overheerser

in het Hart regeert; het arrogante, op zijn beurt geknechte, opportunis-
tische verstand. Niet het Verstaan in hoger zin, maar het berekenend
laveren tussen krachten, die heteigenlijk nietmeester is,de blinde, duis-
tere drangen in de ziel.

Ondervroeg Hem. Ook hetverstand verdraagt hethoge Zwijgen van den
M eester niet.
W aar ook ter wereld door den M eester-zelf of door een volgeling de

onverloste mens geconfronteerd wordt met aanwezigheid van den Ver-
hevene,daarwerpt dekuddemens zijn Ik-constructie op alsdobbelstenen
voor het Kruis, om het Gewaad te winnen. Daar ishet dan de taak van
den discipelom den valderdobbelstenen tebegrijpen en den kuddemens
te hoeden voor den 'val', die daaruit spreekt.
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ESOTERISCH VOCABULARIUM 15 :2 - 15 :3,5

Koning derJudaeers. Judaeers iseen gesluierde term voor mysten in de
M ysterien van den M essias,inwijdelingen dus.Jezus, de vleesgeworden
Redding Gods in ons,isde M eester, Heer ofKoning alierinwijdelingen.
Hoe zou het anders kunnen?
In de Evangelie-vertalingen wordt dus ten onrechte gesproken van

Joden, dat een gewoonteaanduiding isvoor de nakomelingen van die-
genen uitdestammen van Judah, Benjamin en Levie,die ontkwamen aan
demassamoord bijdeverwoesting vanJerusalem in 70naChr.Hetwoord
Jood, Jehudi, iswe1 van Judah, Jehudah, afgeleid, maar heeft geen be-
trekking op judaeers alieen, nog minder op de Tien Stammen, die het
Koninkrijk Israel vormden, of op de Twaalf Stammen, (Zonen) van
Jakob (Israel).
Israelishetnietdooraardse organisatie zichtbare Volk, waarin de belofie

van God in vervulling gaat.
Tevergeefs trachteen deeldermensheid, zwichtend voor denatuurlijke

drang naar tastbaarheid en aanwijsbaarheid, de Stammen Israelste iden-
tificeren met een politieke eenheid, een staatkundig yolk of groep van
volken. W ie den zin van de verhalen der Drie Aartsvaders verstaat, zal
deze dwaasheid nooit begaan.

15:2

Zoals gij zegt. In het Hebreeuws en in het Grieks letterlijk: Gijzegthet.
M aar ditwas hettaaleigen, datde betekenis droeg van het Nederlandse:
Zoals ge zegt.
Dit isdus een van de ve1egevalien, waarin men gewoonlijk letterlijk

vertaalt en daarrnede niet het equivalent geeftvan het origineel. Ander-
zijds ishet waar, dat door juiste vertaling in dit geval de (opzettelijke)
tweede betekenis: ge zegthetzelf,verloren gaat.M aar ditgeldtvoor ve1e
tweede, derde en vierde betekenissen, die bijvertaling onmogelijk over
te brengen zijn.Hierbij dient te worden bedacht, datomgekeerd ook in
het Nederlands we1eens meervoudige zin,gehee1in den geestvan Jezus
iste leggen in de vertaling van de Evangelie-tekst. Vertalen isnietaileen
maar weergeven in verarmde vormen.
Doch zoals slechts een waar dichter verzen in vreemde talen kan ver-

talen in de eigen taal,en niet een philoloog 1,zo kan de Evangelie-tekst
slechts worden vertaald door hen, die ze1fhet Levende W oord eniger-
mate kunnen hanteren. En ditleertmen nietdoor theologie te studeren,
noch philologie.

15:3-5

Niet antu/oorden. Dit ishet Zwijgen (zie 14 :61) dat de Volgeling van



ESOTERISCH VOCABULARIUM 15 :6- 15 :13

Jezus allengs leert, naarmate hij verleert zich te rechtvaardigen, geirri-
teerd tezijn door aanvallen op zijn persoon en hetvoor die persoon op te
nemen.
Die 'aardse'neiging heet Pestilentie. Vergelijk het bekende: Zie geen

kwaad, hoor geen kwaad, spreek geen kwaad (uiteen tempel in achter-
Indie) alsook het: W edersta hetkwade niet!
Hetverstand kan daarnietbij.Vandaar dat'Pilatus' zich verwondert.

15:6

Bengevangene vrijlaten.De kuddegeest handhaaft zich door hetaggressieve
in te kapselen en zo van zijn vermogen om aan te randen te beroven.
Naarmate de kudde zich meer bedreigd voelt, gaat zij over tot meer
'arrestaties' (vergelijk de massa-arrestaties door dictatoriale regeringen,
en de verdringingen der neurotici). Ook de ziel heeft de voor haar
'systeem' gevaarlijke individuen. W at de kerken veelal anarchisten of
antichristen noemen en de dictator-regeringen 'staatsvijanden'.
Op een 'feest', dat is op een hoogtij van quasi-zelfverwezenlijking,

hoogtepunt daarom van veiligheids-illusie, is zowel de staatals de ziel
bereid een ofmeer 'gevangenen' vrijte laten.

15:7

Bar-Abbas. (Aram. Bar= Zoon, Abbas = Vader) dus Zoon van een
vader, metandere woorden, wat iedereen isalsuiteen vrouw geborene,
een herhaling van hetgeen eerder was,in andere combinatie; het isdus
een treffende term om aan te duiden bestendiging van circulering in den
Tijd, herhaling in plaatsvan progressie.
Ditnu verkiezen boven den Zoon desM ensen isdegrote zonde, die in

dezieldelk-constructie, in dewereld dercollectiviteit de aardverkochte
Leiders,hetVolk:(deonmondigen, diezijmondig moesten laten worden!)
doen begaan.

15:10

W ant Hi} wistenz.Het verstand kent het drijven van het fanatisme, ook
in deeigen ziel,en reageert daaraldus 0p,maar zwicht ondanks zijn veel-
geprezen logica.

15 :13

Kruisig Hem! De grondbetekenis is,gelukkig ook volgens de grote theo-
logische dictionnaires, vemielen, vermorzelen, verbrijzelen; structuur-
vernietigen, dus.



ESOTERISCH VOCABULARIUM IS :IS - IS :17

Het Kruis isde oerbeelding van blootstelling aan de kosmische vol-
trekking van ontmoeting tussen Kracht en Vlak van weerstand.
Hier verder op in te gaan leidttothetscheppen van mentale bouwsels,

die juist de grootste belemmering vormen voor den M yste. Aile geestelijke
systemen verraden hun falen in het substitueren van V oorstellingen,
hogermentale paleizen voor deechte zelf-ontgrenzing. Door hetzwich-
ten voor den drang zulke Bouwsels te maken, verhardt en verdicht een
mens het plafond zijner persoonlijkheid, terwijl dit plafond juist ver-
broken moet worden.
Tailoze stelselsverleiden hun aanhangers om zichzelfaldus afte sluiten

voor Inwijding, terwijl zijmenen ailes te doen wat hun Inwijding be-
vordert.

15:15

Pilatus achtte hetgeraden het Volk zijn zin tegeven. Hier ishet zwichten
voor de onreine, onbevrijde kudde-krachten, dat typerend isvoor het
verstand. (Zie IS :ro)

15: 17

Purperen mantel. In de beelding van het Evangelie isditde hoon van het
schijnbaar omhangen met koningsmacht. Dieper isde betekenis van de
hoon, die het aardse opwerpt tegen het bovenaardse, waar ditzich dan
ook openbaart.
W ant het bovenaardse draagt de synthese van wat 'hier' in paren van

tegenstellingen aileen gezien wordt en erkend. Zo ishet purper dan de
signatuur van de vereniging van man en vrouw tot M ens, die 'opge-
staan'isen dus niet meer huwt, noch ten huwelijk wordt gegeven, de
vereniging van Rood (manlijk) en Blauw (vrouwlijk). Daarom wordt
ook M aria voorgesteld alsgekleed in Rood met Blauwe mantel.
M aar in deogen van deaardgebondenen ispurper tegelijk de Konings-

dracht en Kleed der Schande.
(Datde Romeinse chlamys rood was,wordt door theologen wel eens

gereleveerd, maar heefihiermede niets te maken.) Erzijn welmeer zoge-
naamde 'fouten' in historisch, chronologisch, wetenschappelijk opzicht
in de evangelieen aan te wijzen. W ie daarvan heil verwacht, moet het
vooral nietlaten.

15:17

Kroon die zij van doorntwijgen gevlochten hadden. Dat iedere vorm van
hoon toch onbewust ook erkenning van waarde en waardigheid inhoudt,
bewijzen zowel de purperen mantel alsde doomenkroon.



ESOTERISCH VOCABULARIUM IS: 19 - IS: 24

De beleving van deze vormen van hoon wordt voor den myste wer-
kelijkheid, zoalszij,omdat zij,ditisvoor de Gestalte van God's Redding
in de menselijke ziel.

15:19

Sloegen Hem meteen rietstok en spogen op Hem. Zo isook hetslaan op het
'hoofd' met een rietstok, het treffen van het denkapparaat met starre
vormen van leerstelligheid, wat altijd nog geschiedt, waar de gestalte
van God's Redding wordt gegrepen en gehoond.
En zo isook het spuwen door de onverlosten typisch: den Ander,den

Heiligwaardige, bezoedelen willen metheteigen onverteerde beeindigen
van het o~de ~n beginnen van het nieuwe, wat den in Tijd gebonden
mens zo elgen IS.

15:21

Simon van Cyrene. Sjimeon, het Luisteren, dat zich temidden der niet-
luisterenden (Cyrene-kolonie) staande heeftgehouden, wordt, alshetvan
het Paasland wederkeert, gedwongen door de aardse machten om het
Kruis te dragen, datdelevende gestalte van God's Redding toegedacht is.

15:22

Golgotha. Hebreeuws: Gilguleth - hoofdschedel, niethoofdschedelplaats,
hoewel erin hetGrieks -ronDe;' (plaats)bijvermeld wordt.
De gebruikelijke verklaring, datde heuvelwaarop hetKruis werd op-

gericht, den vorm had van een schedel,isnatuurlijk zeer oppervlakkig,
en typisch vrucht van verklaring door indenking.
De Zoon desM ensen wordt nog steedsgekruisigd doorZijn smartelijke

Verhoging: boven hetplafond derverstandelijke zelfgenoegzaamheid. De
Redding Gods gestalte nemend in den mens, brengt hem den 'martel-
dood' van de ontgrenzing van dezieldoor deverheffing dwars door deze
zelfafronding heen,die zich alsSchedelheeftgekristalliseerd in desto£
Het doorlijden hiervan tart aile voorstelling door het verstand, dat

immers juist 'teboven' wordt gegaan!

15:23

W ijn metM irre. De levenswijn die opwekt vermengd met de M irre die
bedwelmt.

15:24

Zijn klederen verdeelden zij enz,De aardse krachten werpen steedshetlot
om te verdelen wat zich nietverdelen laat,hetonaantastbare Gewaad des
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M eesters,datdewereld door de eeuwen heen heeftwillen roven, stelen,
kopen, nemen en toewijzen, ontwijden en bezoedelen, en dat toch on-
bezoedeld, onaantastbaar isgebleken.

15:25

Tegen negen uur.De derde Ure. Ten tijde van Jezus verdeelden deJoden
den Dag,aanvangende zesuur'smorgens, totzesuur'savonds,in Twaalf
Uren.
De nacht werd in nachtwaken verdeeld, door de Romeinen in 4 W a-

ken van 3uur,door deJoden in 3W aken van 4uur,doch deJoden narnen
de Romeinse indeling over.

15:26

Koning der[udaeers. Zie op IS :2.

15:28

Citaat vanJesajah. Geen derProfeten heeftzulk een diep inzicht gehad en
getoond in zijn geschriften omtrent hetkenmerkende van den M essiasin
aardse normen van appreciatie, alsJesajah.
Hijwas de eerste,en wellicht de enige destijds,die voorhield, datHij

geen gestalte heeft, datwijHem zouden aanzien, geen gedaante, datwij
Hem begeren zouden. Dat Hijzo is,dat men Hem maar liefstniet ziet!
En datHijtot de misdadigen gerekend wordt,
Van het Yolk Israelkomt de Profeettot het Beeld van den Enkeling

als 'Knecht' des Allerhoogsten. Van de historische verworpenheid van
zijn volk, komt hijtot volk alsgestalte, en daardoor tot den M ens,den
boven tijd en ruimte en getalverheven goddelijken M ens,den Zoon des
M ensen, als Verlosser door de openbaring van den W il van God, het
spreken van het W oord van God en de verrichting van het W erk van
God.

15:34

Bioi" Bioi" lammd sabachthdni? Bedoeld isde eerste regelvan Psalm 22 :2.

Daar staathetin hetHebreeuws. Ditisechter Aramees,hetdialect,datin
den tijd van Jezus algemeen gesproken werd in Palestina; hetHebreeuws
werd circa 400 jaar v66r Chr. 'dode taal'.
El,Eloha, isGod in Zijn aanzicht van Kracht. De idaarachter ishet

bezittelijk voomaamwoord, mijn.
Lamma is samengesteld uit La = tot, naar, enz. als aanduiding van

doel.M a = wad Grieks: d~ 't'L;Eveneens: Tot wad = W aartoe? het-
geen een geheelandere zielehouding aangeeft dan het: W aarom?
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15:35

Elijah.Zie onder 9 :4,II, 12,13·

15 :36

Zuren wijn.Dezelfde 'Kudde' die Hem eerstwijn metmirre wilde geven
om Hem te bedwelmen, wil Hem nu juist opwekken, om nog iets aan
Hem te beleven, wat aile discretie tart.

15:38

HetgordijndesTempels.W at in den Tempel van Herodes hetAilerheiligste
scheidde van hetHeilige,waarhetreukaltaar stond, datscheidtdezetwee
ook in den onverlosten mens.
Het scheuren van het 'voorhangsel' in den mensishetvaneenscheuren

van het grauwe vlies,dathem in duisternis en blindheid doet gaan.
De smartelijke gang van den Zoon voert door de duisternis van uiterste

verlatenheidsbeleving totvereniging met den Vader, die Hem nooit ver-
laten had.

15:39

Zoon van God.Deze term was ook onder de Romeinen gangbaar, maar
in den lossen zin van: God's Kind te mogen heten, op grond van edele
daden oflevenshouding.
Er staatin het Grieks dan ook niet deZoon Gods, maar Zoon Gods,

hetgeen met ofzonder onbepaald lidwoord in het Nederlands kan wor-
den vertaald; dus Een Zoon van God, een Godszoon, of: kortweg pre-
dicatief 'Godszoon'.

15:42

Voorsabbath.W at wijVrijdagavond zouden noemen.

15:43

Ramathaim = Arimathea, wat wel de gebruikte vorm is,maar dan zin-
loos is.
Ramathaim betekent tweewerf-verheven.
Het isdeze Tweewerfverhevene, die volgens de legende enige 'drup-

pels'van hetBloedvan Jezus opving in de Graal,en die alsvoorwerp van
denhaat der'Joden'levend werd begraven,maar nochtans nietstierfen on-
gedeerd bleek toen de genezen, bekeerde Keizervan Rome hem lietop-
graven.
Dit ailesissymbolentaal. De mens die enkele druppels van het Bloed
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van Christus 'opvangt' door zijn wake aan hetKruis,kan die slechtsmet
zich dragen in zijn 'graal' en wordt daardoor ook drager van den haat
dien Christus droeg. Altijd wordt deze mens levend begraven door de
Christus-Ioochenaren (niet:Joden!) en altijd wordt hijte goeder ure op-
gegraven en blijkt dan ongedeerd.

15:46

Linnen. Zie onder 14 :51.ZieleweefseL

15:47

M aria M agdalena. M agdalena iseen verbastering, waarschijnlijk van M ag-
dala,een plaatsje aan de W estelijke oever van hetM eer van Galilea.
M aria M agdalena isalsdoor zeven boze machten bezeten vrouw, het

beeld van de volledig in zinnen gevangen ziel,die door den Verlosser
wordt gereinigd en dan het Lustbevrijde is.

M aria de moeder vanJoses.M aria M iriam =0 standi ,dezieldieopstandifL
is te en de roofdiermechaniek waarin de mens verstrikt is,heeft veel
aspecten,welke inhetEvangelie alsafzonderlijke 'vrouwen' zijn gebeeld.
Als 'M eeder' van Joses,iszijhet deelder ziel, de faculteit der ziel,

welke tot inzicht isgekomen (niettotkennis ofbegrip,ook niettotvol-
ledig Inzicht) van God's wijze van Geven; datditnamelijk altijd nemen
inhoudt. DatZijn werken daarom altijd boven deParen van tegenstelling
uitgaat, maar wij Zijn werk desondanks altijd van een zijde willen zien
en beoordelen, d.w.z. valueren.
De M eeder van Joseph (joses)isdegeen dieweet datGod in Zijn geven

neemt en in Zijn nemen geeft.
Deze twee faculteiten van de zielzien en onthouden waar de dode ge-

stalte van de Goddelijke Redding in de zielwordt weggeborgen.
Zijzijn het, die dien vorrn de laatste eerbewijzen willen en die daarom

de Tijdeloze gestalte in hetgraf ontwaren, .die hen zegt waar de levende, ver-
rezen, Redding Gods te vinden is,voor elke volgeling die ditgelooft en zelf naar
Galilea gaat! !!

16:1

M aria M agdalena en M aria de moeder van Jacobus en Salome. Door het 'en'
inhet Grieks isniette zien ofhier twee dan weldrie 'vrouwen' bedoeld
zijn.Alsmen denkt aan de moeder van Jacobus enJohannes, zietmen in
Salome een aparte figuur. Dan ishet vreemd, dat zijniet alszodanig is
aangeduid, waar toch reeds M aria, moeder van den 'anderen' Jacobus
isgenoemd.
Sjaloom isW elzijn, in hoogsten zin.
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16:3-4
Steen.Dat ditzware obstakel van kristallisatie in starren vorm reedsweg-
gewenteld is,iseen van dehevig ontroerende ervaringen van den myste
in deze situatie.

16:8

Rillingen van ontzetting.Er staatin het Grieks Ietterlijk bevingen of ril-
lingen van Extase,hetbuiten zichzelfzijn.
Hetniets zeggen isdenatuurlijke reactie tegenover het overmachtige.

16:12

Naar hetLandgingen.Dit slaatop de Twee Emmaus-gangers.
In het Lukas-evangelie isdit beeld in quasi-geografische rechtvaardi-

ging uitgewerkt tot een zeer roerend verhaal. Velen zijn op hun beurt
door dit beeld 'gewekt', hebben aidus door dit beeld de toegang ge-
vonden tot Beleving van hetgeen al te zeer uitsluitend ais Voorstelling
wordt beschouwd. W ant door zelf met een miller in Paaswerkende
verbondenheid te gaan in diepe versiagenheid, kan men beleven, dat de
Onbekende bijonskomt en met ons meegaat, en ons die dingen open-
baart, die steedsverborgen waren.
Naar hetLand gaan,isnaar hetPaasland,naar de Paassfeergaan.Daar

vindt een mens den M eester.

16: 14

De Biven.Bier dezielzonder den Vormgevenden Judas; hier dus de ge-
hele mens ontdaan van datgene, dathem steedsdoetvaIlen.
De mens,de ziel,dienietbereid iste geloven, wathem door de meest

ontvankelijke faculteiten wordt gerapporteerd als 'echt beleven'. En die
daarom berisptwordt door den M eester om zijn ongeloof.
De altijd weer naar organisatie strevende geestelijke zoeker kan nooit

deze Eiven zijn.W ant hijblijftsteedsde Twaalven methun Judas.
Alleen de hunkerende, gelovende vorm-arme zielbeleeft verschijning

van den Verrezene.

16: 20

Zij. De Biven,want tot dezeisgezegd: Gaatheen,in de gehele wereld en
verkondigt de Goede Tijding. Alleen zijdie de Goede Tijding kennen,
wien deze Tijding isgeopenbaard, die zelfdie Tijding hebben doorleden
en doorleefd, tot en met de Opstanding, aIleen deze kunnen en moeten
prediken.
Op alde anderen rustde onzaligheid die hun geijver maakt totpropa-

ganda van hetgeen hun nog in wezen vreemd is.
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