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'Neem nu uw zoon", uw enig kind datgij zo liefhebt,... en offer hem op
een derbergendien Ik u zal noem en.''En Abraham strekte zijn hand uiten nam hetm es om zijn zoon te slachten.'
"M aar de engeldesH eren riep tothem van den hem elen zeide:...
'Sla uw hand niet aan den jongen, en doe hem niets. W ant nu weetIk, dat
gij G od eerbiedigten uw zoon, uw m ig kind, M ij niet onthouden hebt.'...'D aarom datgij ditgedaan hebten uw zoon, uw enige, M ij niet onthouden
hebt,voorwaarIk zal u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer verm enigvuldigen,
alsde sterren deshem els en alshetzand aan den oeverderzee;...
'En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien
gij M ijn Stem gehoorzaam zijt geweest.'

• dat is: U w 'Ik.'
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D E EV A N G ELIEN
zijn in den loop der eeuw en ve1em alen vertaald, en w ei
steeds m et grote toew ijding; m eestal ook m et grate kennis. V ertalen eist
evenw el m eer dan kennis en toew ijding. W ant vertalen is tegelijk vertolken. V ertalen eist m eer dan kennis van beide talen. V ertalen eist
verstaan.
En w ie kan in w aarachtigheid verklaren, dat hijhet Evangelie geheel
verstaat] W ie durft ontkennen, dathet 'O penen van hetverstand' (Lukas
24 :45) het Inzicht schenken, dat de opgestane Christus aan de Elven
verricht, in w ezen niets van doende heeft m et de kennis en de orientering
die een m ens zichzelf alconcentrerende en studerende verschaft?
Indien de m ensheid die het Evangelie leesten bestudeert en propageert,
het w erkelijk verstaan had, zou de w ereldtoestand dan zo kunnen zijn,
alsnu?
M en heeft de Leer van Jezus niet verstaan. M en heeft aIleen getracht
hetEvangelie tebenutten voor dezelfhandhaving en dezelfverheerlijking.
M en heeft het dienstbaar gem aakt aan de algem ene strategie om een bepaalden staatsvorm , althans een w ezenlijk op levensangst gebouw de uitbuitingstactiek door te zetten. G ew etenloos is de tegenstelling tussen
w oord en daad, belijdenis en w erkelijke gem oedstoestand gecontinueerd
en geconsolideerd, totdat, nu eindelijk, de grootste crisis die de w ereld
ooit heeft ondergaan, gekom en is.
Toch hebben tallozen hun liefde voor het Evangelie niet bew ust verloochend. D ie liefde is spontaan. D e m enselijke zielherkent, juist zonder
het bem iddelend verstand, dat in het Evangelie W aarheid, Liefde en
G enade w ordt geboden m its m en het aanvaardt. M aar om het te aanvaarden m oet het eeuw enlang getrainde stelselvan zelfhandhaving m et
zijn talloze norm en, regels en gew oonten w orden losgelaten.
En de m ens heeft altijd geprobeerd die tw ee oncom bineerbaren te
com bineren; het Evangelie te aanvaarden, m aar de zelfhandhavingstactiek m etprijs te geven. D it leidde tot periodieke ontladingen, w ant de
ziel heeft haar lim iet van spanningdraging. M aar de innerlijke leugen
w ordt door die ontladingen natuurlijk niet genezen. En de vernietiging
van altijd w eer naar buiten geprojecteerde, illusoire 'vijanden' is allengs
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evidente zelfvernietiging gew orden. M aar hoe groot de onrust en bezorgdheid ook gew orden zijn, nag is de m ensheid als collectiviteit niet
bereid de fatale m ethodiek van streving naar 'geluk' of 'vrede' m et
sluw heid en gew eld, te verw erpen.
H et Evangelie belichaam t het H eils-geheim , de M ysterien van Jezus. U it
vrees van bem vloeding door de G riekse en A ziatische M ysterien is het
G riekse w oord M ysterion altijd door G eheim vertaald, en daardoor helaas
de schijn bevorderd, dat het m et de Leer van Jezus om 'iets vertelbaars'
gaat.
M ysterien kunnen niet w orden m eegedeeld en op die w ijze gekend.
Zij zijn gesluierd en w orden slechts geopenbaard, onthuld door zelf te
beleven w at voor niet-belevers steeds M ysterie blijven zal. M ysterien
w orden slechts geopenbaard aan Inw ijdelingen.
Inw ijdelingen in de M ysterien van Jezus, zijn geen studenten, catechisanten ofbestudeerders van w elke soort ook, geen kennis- ofkundigheid-verw ervers of -verspreiders, doch alleen daadw erkelijke volgelingen
van den M eester aller M eesters.
En tevergeefs heeft de m ensheid gctracht af te dingen op de onverbloem de uitspraak in het Evangelie zelf:

In vee!ge!ijkenissen sprak H ij het W oord tothen,naarm ate zij hetkonden
'horen'; en zondergelijkenissen sprak H ij tothen niet.
M aar afzonderlijk aan Zijn (eigen) volgelingenverklaardeH ij alles.
(M A RCU SIV : 33-34)

U isgegeven hetM ysterie van hetKoninkrijk G ods,m aartothen die buiten
ingelijkenissen,opdatzij kijkend zien, m aarniet ontw aren,
staan,kom tA LLES
en luisterendehoren,zonder te verstaan...
(M A RCU SIV : II-I2)
A lles is A lles. A lles w at Jezus zegten doet isG elijkenis, datisniet beeldspraak, als sim pele allegorie of paraphrase, m aar Parabool, die de niet
verstandelijk-afrondbare geestelijke W aarheid presenteert gesluierd in
de vertrouw de beelding van m enselijke handel en w andel.
H et onovertrefbare, schijnbaar liefdeloze, w oord van Jesajah, m aant aan
de onverbiddelijke w ijsheid G ods, om de heilsgeheim en voor w ijzen en
verstandigen verborgen te houden, doch ze aan kinderen te openbaren.
(Luk. 10 :21. M atth. II :25.)
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N ochtans hebben door de eeuw en heen de erkende 'deskundigen' steeds
bestaan uit 'gestudeerden', door m ensen opgeleide, voorgelichte, herhalers van opvattingen en voorstellingen.
N een, m en heeft het Evangelie niet verstaan. H et Levende W oord is
geraakt in 'de D ade H and', die het totpropaganda-artikel gebruikt om
zichzelf te superponeren op een aldus nog steeds door blinde leidslieden
geleide blinde m ensheid.
G eestelijk onm ondigen hebben zich de Prediking van de Leer van Jezus
aangem atigd, m aar het W oord van Jezus: 'G aat dan heen, m aakt alle
volken tot m ijn volgelingen en leert hen alles onderhouden w at Ik u
bevolen heb' (M atth. 28 : 19) isalleen tot V O LG ELIN G EN
gesproken.
W ie zelfniet V olgeling is,kan ook zijn m edem ens niet tot V olgeling
m aken. Propageren m aakt slechts aanhangers van leerstelligheid, van
ideologie. En deze w range vruchten zijn de G olem s, die van tijd tot tijd,
de w ereld ingaan m et de 'leuzen' die hun m eesters in hun m onden leggen.
En w at er dan gebeurt, dat is ons door de laatste dertig jaren eindelijk
zow at bekend! D it is de sleutel op het lugubere phenom een, dat zich
w aarlijk niet beperkt tot politieke ideologieen; deze zijn juist zelf de
secularisaties van de zoveel eeuw en op godsdienstig gebied ongestoord
voortw oekerende G od's D ienst verkrachtende system atiek.
H et Evangelie kan alleen genaderd w orden m et een open, zo w eID Ig
m ogelijk bevooroordeeld hart. N ochtans w ordr alom geijverd om de
m ensen het Evangelie te doen tegem oettreden m et een zo kras m ogelijke
bevooroordeeldheid.
M et studie en m et w ilskracht kan m en w ei theologie bedrijven. M aar
jegens de M ysterien van Jezus verm ag m en daarm ee niets.
N iet slechtsin geld en goed zijn w ij de Rijke Jongeling. H ardnekkiger
dan aan ons stoffelijk bezit, klam pen w ij ons vast aan ons aanm atigend
verstand, aan onze w aan van zelfbeschikkend, controlerend kunnen toezien.D it opgeven schijnt ons onszelfontdoen van de w aardigheid die ons
geschonken is. Toch laten w ij ons door illusies en door m ensen deze
w aardigheid ontnernen. A lleen tegenover G od zijn w ij zo gereserveerd.
In haar aarzelende pogen- om de Leer van Jezus te verw erkelijken in
een V olgen en een G aan, is de m ensheid terstond gezw icht 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
w ezen der Ekklesia als de Sacrale Eenheid, de bijeenvergadering van
zielen.M aar in het blinde streven naar zelfbepaling van het H oe en W at
verdw aalt de ijver en het dienen altijd w eder in de sferen van form ering
en handhaving van m achtsinstituten, die Bindend in plaats van V erlossend w erken.
W ant de V erlossing gaatniet via bouw en, organiseren en determ ineren,
van bereiken naar bereiken, als van hoogtepunt naar hoogtepunt, doch
via afbraak, sterven en vervagen, van rnislukken tot rnislukken, naar het
dieptepunt van aIle dieptepunten: de V erlorenheid in schijn.
Inw ijding isnietw at hetneo-occultism e ervan m aken w il. H et isgeen
training, geen system atische verw erving ofontw ikkeling van psychische
verm ogens. W aar ook ter w ereld zulk een training plaats heeft, daar is
de m ens de speelbalvan zijn ijdelheid, de dupe van zijn eerzucht en zelfzuchtigheid.
Inw ijding is V erlossing.
H et is niet de verheffm g der persoonlijkheid tot haar perfectie. H et is
geen cultivering van het Zelf, tot quasi-heilige 'persoon'.
O ok is het geen versterking van de ziel, m aar de voortdurende vernietiging van het m asker (persona), de voortdurende overw inning der
restricties van de ziel,tot algehele ontgrenzing. A Ileen doordat een m ens
sterft in den Tijd, w ordt hij herb oren in het Tijdeloze. A Ileen de aan
zichzelf ontheven ziel staat op in onpersoonlijkheid, verenigd m et den
M eester in het Ene Zijn.
D aarom kan nooit een m ens door m ensen w orden ingew ijd.
D aarom gaat iedere volgeling in eenzaarnheid.
D aarom zijn aIle w oorden over deze dingen ijdel, tenzij een m ens van
eigen ondervindingen getuigt.
D e w einigen die w erkelijk 'gegaan' zijn, gingen om dat zijniet anders
konden; om dat zijgeroepen w erden. Zijgingen nooit uitzelfbeschikking;
nooit w as hun G aan op overw egingen of op zekerheid gegrond. N ooit
w aren zijverantw oord voor de w ereld. Nauw elijks voor G od, dan in dit
ene W eten, dat het niet-gaan zeker onverantw oord w as.
Zij gingen alsresponsie van hun ziel.
Zij trachtten slechts te doen, w at van hen w erd verlangd.
G od aIleen w eet, hoe zw aar het viel,hoe felde haat der overpriesters,
10
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schriftgeleerden, ouderlingen, phariseeers en van aile 'buitenstaanders',
hoe gew etenloos de aardse rnacht.
En hoe erbarm elijk het falen; m aar toch w erden zijgered.

*
D e A anvang is JO H A N N ES,
nam elijk Jehochanan, dat is: G od schenkt
genadig. W anneer een zielin zich hetw eten baart, datalleshaar genadig
w ordt geschonken, dan gaat zijeindelijk het haar gebrachte D eel, den
N aam toekennen, die het w ezenlijk verdient.
Zo isG od dan den ouden Zacharijah w erkelijk 'indachtig' en heeft H ij
Elisheba m et beschaam d in haar 'eed'.
D it W eten laten groeien als een K ind in onze ziel, dat is ailengs ontheven w orden aan den aeonen-langen droom van A dam na het eten van
den appel in het paradijs. O ntheven w orden aan het leven in de paren
van tegensteilingen, om dat voor ons 'het G ebodene' m et langer deelbaar
isin illusie van goed en illusie van kw aad, doch alseen H oger G oed, dar
ten enenm ale onbeoordeelbaar voor ons is,aanvaard w ordt als G enade
in V erm om m ing, dienend tot ons heil.(Zie het Boek JO B.lob betekent:
die vijandigheid ondergaat.)
D ezen JO H A N N ES,
die ons onderdom pelt in den stroom des levens tot
vergeving onzer zonden, volgen als een M eester, isjohannes-zoon, BarJona, zijn. En w ie dit doet w ordt vroeg oflaat gew ezen W IE het 'Lam '
is,dat de 'zonden' dezer w ereld 'opheft' in den D ienst des V aders.
G ods Redder of
D at LA M (of KIND) is JEZU S,nam elijk JEH O SH U A ,
G ods Redding ofG od Redt, en die daarom voor elk van ons D e Redder
w ordt.
D ie in de m ensenzie1 verw ekt w ordt, als zijtegen de m ethode dezer
aarde revolteert( M aria-M iriam -opstandig) en daardoor 'w aardig' w ordt
bevonden om te w orden 'overschaduw d' door de K racht van G od
(G abriel).
D ie opgroeit en te goeder ure debehoedzaam heid der 'm aagd' ontstijgt.
D ie zich laat 'dopen' door den D oop die G od door 'Zijn G enadige G eschenk' verricht.
D ie door de w erking van den G eest m et slechts het duistere Egypte,
als den K udde-slaap verlaat, m aar die ook heengaat uit de ideaal-opdw inging van den M assa-droom , het eindeloze dolen naar een Ideaal,
datnooit bereikt kan w orden, daar het zich verandert door het 'anders'w orden van den zoeker die het projecteert.
I
I
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D ie in volkom en eenzaam heid een aanstoot w ordt voor de K udde en
de M assa, m aar zich door G od aileen laat leiden en daardoor het ZoonV aderschap vervult.
D ie niet zijn eigen w oord m eer spreekt, noch dat van ideologieen,
m aar die zegt, w at H ij zijn V ader in den hem el zeggen hoort, en doet
gelijk H ij H em ziet doen.
D ie daarom lijdend m aar verlossend door de w ereld gaat, het V leesgew orden W oord van G od, de Enige uit w ien de W aarheid en de
Lieflijkheid tot m ensen kom t, en D ie den V ader aan de H em aanvaardenden verklaart.
H et fundam ent, w aarop het K oninkrijk van G od gebouw d w ordt in den
m ens, zodra de tot ons afgedaalde O nbekende tot ons 'spreekt', is
SJIM EO NBA R-JO N A ,nam elijk: H et Luisteren der Ziel, de luisterende
volgeling van dien 'Johannes', die de W egbereider w as en IS.
D aarom is deze Sjim eon, het H oren en G eloven zonder zelf te 'zien',
en dus de offering van hetpersoonlijk Zien alsde bepaler van ons 'G aan',
de RO TS of Petros (H ebreeuw s K epha) w aarop Christus nag altijd het
'K oninkrijk des hem els' in ons bouw t.
M aar niem and luistert zo, indien hij niet den M oed bezit om te beginnen m et dit luisteren, en voort te gaan. D aarom is dan A N D REA Sook
de 'broer' van Sjim eon. A ndreas betekent M anlijk, m anm oedig.
W anneer 'de M eester', als de eigenlijk nog O nbekende, tot hen
'spreekt', dan zijn die tw ee reeds bezig levende gestalten uit het ongeopenbaarde (w ater) te vergaren.
D e schrijver van het Evangelie naar Johannes echter, laat ons raden,
dathet allereerste de G enade is,die m et A ndreas, op den M eester w ordt
gew ezen.
D it isde A anvang van het Evangelie, alshet niet aileen gelezen w ordt
en overdacht, m aar als het w ordt beleefd, en daarom zich voor den belever langzaam aan 'ontsluiert'.

*
D e Eeuw ige die rnijditW erk heeft laten doen, zegt dit:
'W aar de Roeper zich gaat inzetten als de W oestijnbegeleider, daar
voltrekt zich de m eest ingrijpende tabernakel-vorm ing.
Iedere Inw ijdeling is inw ijdeling, w anneer hij zich daarvan in geen
enkel opzicht bew ust isen zich integendeel verder afvoelt van w elke ge12
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baseerde inw ijding dan ook, om dat zijn eigen predestinatie hem vreem d
is en als zijn engelbew aarder naast hem gaat. En deze engelbew aarder is
m eteen het voor hem bestem de Inw ijdingspad.
A ls de Inw ijdeling vol Paas-gedachte van den M eester is,zalalies in
w erking kom en als stuw ings-w eerstand van zichzelf, zodat ge1ijktijdig
het sterven en geboren-w orden plaatshebben in den Tijd.
In de paren van tegensteliing sterft de m ens om geboren te w orden
buiten den Tijd en de paren van tegensteliing.
W anneer dus de Inw ijdeling zich tot taak stelt alles op te offeren,
behalve dat w at hem tot den M eester m oet brengen, dan zal ook juist
datachtergelaten m oeten w orden in de tegensteliingen.
D e K U D D Eis de laagste collectiviteit, het zogenaam de norm ale om vattende, norm aal in den zin van Paas-negatief.
D e K udde-geest is de m ijm erende, die altijd w eer in m ijm ering zichzelf verliezen w il.
D e K udde w ordt gem akkelijk herkend in haar aanw ezigheid als de
m inderw aardige tegenover de heiligw aardige. W aar de enkeling in verzettegen de K udde m et de m iddelen der K udde noodzakelijk w ordt tot
Bezetene, verdraagt de K udde w e] den Bezetene, m aar nietzijn genezing.
A ltijd stort zich de blinde K udde dan van de steile rotsen in de zee en
hoopt daar haar vernietiging te vinden, alsuitw eg uithaar radeloosheid.
A ltijd vindt zijin die O nderdom peling juist niet de zelfvernietiging,
m aar de H eiligw aardige. N iet vergetelheid, m aar het K EERPU N T,
het
Reversie-punt, w aardoor zijgelouterd alsK uddedoor Reversie zich doet
gelden alsde M A SSA ,
die het K ruis w el aanbidt, m aar hetniet w il dragen.
D e K udde is geheel Paas-gedachte van opstand, die de M ysterien in
haar oproepen. D e Bezetene verw acht zijn overw inning niet van bezetenheid. H ij is Paasgedachte van de 'zonde': de M ysterien te w illen
herleiden tot M acht!
D e K udde w as Paasgedachte van contraversie van de G rote M ysterien
en had zich geheel tot deze Paasgedachte gew end om zich op te w erpen
alscontraversie-w eerstand tegen de M ysterien.
D eze w eerstand isnu gew orden tot de enige w eerstand die voor ieder
m ens contraversie-punt w ordt, w anneeer hij zich m assaal en kuddevorm ig ontheft, en N eophiet w ordt van de G rote M ysterien.
Zodat de enige aangegeven W eg voor den K udde-m ens en den M assam ens zalzijn: dezen w eerstand te ontdekken en Paas-w erkend te m aken
voor zijn Inw ijding alsN eophiet.
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Geb:el in de: <:on1r:lvasK: v;m dit ncophieach.ap ligt <harm de: Inwijding 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 ~ t e ~
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'Cll COl 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-amu..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!ddcachtige 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 gewaarworden al, olltman.f.-zijn in hun kuddd~wUltzijn.

nn..o.:.

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 exactheid van Wctm. Weten dat nog altijd ligt m de
van lruddeg=t.
Zoals de MccIa:r zich vcrtOOIIt :aan Kuddc-gcar en aan masoaal b=.
toont Hij lCVnIf, dat masoaallcvm en lrud~ lIirt CJmZl:lvig in w=
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.

met

"
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dur het gebed Îll ridw:1f wnnnkm 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 :unwezigbeid van den int.et dit Îll dezm. val is vmgr;legd.
Wann.er de Lttrling de gebKdcn doorwudt, di. ban als za..itt voorgc: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.
Dm zal hij dae rustig btm komtn, WUtMc du nJ:ta mctt CD ook
miadcr dootgdatu> wordm z:aI, dan ebt _ oodig ÎI voor bn
onlÜ:mm nn bct Z:ud.'

ma.

...,

IN LEID IN G

V olm aakt is de V ertolking van het M arcus-Evangelie zekcr niet. H et is
de broddellap van iem and die het Tijdeloze in de beelding van het tijdsgebeuren leert ontw aren. En alszodanig zalhet dienen alseen instigatie
om te G AAN .
V ertolking door een zelf niet-gaande daarentegen is: een K laagm uur
bouw en.
G root zalde w eerstand zijn die deze esoterische vertolking overal ontm oet, O M D A T hierdoor de 'm ijm ering van K uddegeest' verstoord w ordt.
Fel is de haat, w aar een com fortabele illusie w ordt verstoord, m aar
onvernietigbaar de Liefde die het alles draagt.

***
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EV A N G ELIE

RET EV A N G ELIIES niet een geschrift. H et is de hem else V erkondiging of
Engelen-tijding, Boodschap van ornhoog, gericht tot m ensen.
D e vier geschriften die tot ons gekom en zijn,zijn de inspiratieve beeldingen door enkelen, in w ie H et Evangelie tot gestalte kw am .
H et Evangelie isw at w erkelijk geschiedt, van eeuw igheid tot eeuw igheid, voor ons 'vertaald' tot een G ebeuren in den Tijd.
H et Evangelie is daarom niet slechts H istorie, m aar gestalte die het
w ezen van de dingen aanneem t, alsditzich in w erkelijkheden openbaart.
H et is de G oede Tijding als de Tijding van hetTijdeloze in den Tijd.
G oed, blij,verheugend, ishet N ieuw s, datw ij alsV olgelingen van den
M eester aller M eesters door den dood van ons naar zelfbestendiging
verlangend Ik,verrijzen zullen in de eeuw igheid van Leven.
V ertaling en V ertolking van het Evangelie is daarom :
O ntheffing uit begrenzing van eenm aIig, individueel gebeuren tot
aItijdig, algem een toegankelijke K w aliteit van Zijn.
O ntkrachting van den V orm alsschijn-inhoud, door de onthulling van
het eeuw ig-w ezenlijke in het eigen nu voor Ieder m ens.
V ernietiging van schijnbetekenis door de verijdeling van distancierend
theoretiseren, en in plaats daarvan de harten doen ervaren en erkennen,
dat het Ievenslang in ieder m ens geschiedt.

2

17

BELEV lN G

VAN

H ET EV A N G ELlE

DE AANVANG
I

2

4

5

6

7

8

A anvang van de G oede Tijding om trent Jezus den Bevrijder.
Zoals geschreven staatin den profeet M alachi: 'Zie, Ik zend m ijn
bode voor m ij uit, die u den W eg bereiden zal...'
en in Jesajah: 'Een Stem die roept: Bereidt den W eg desH eren in
het ongebaande, m aakt zijn paden rechtl.,,"
z6 kw am JO H A N N ES,
onderdom pelende in het ongebaande, en verkondigend de zielew ending door die onderdom peling tot vereffening van zonden.
Toen liep het heleJoodse land tot hem uit en aIle inw oners van
Jerusalem , en lieten zich door hem onderdom pelen in de rivier de
Jordaan, onder belijdenis van hun zonden.
Johannes w as gekleed in kam elenvacht, m et een lederen gordel
om zijn lenden; en hijatsprinkhanen en w ilden honing.
H ij verkondigde: 'N a m ij kom t Een die krachtiger is dan ik,
w iens schoenriem ik zelfs m et geschikt ben, nederbukkend te
ontbinden.

Ik heb u w el gedom peld in w ater, m aar H ij zalu dom pelen in
heiligen gees .'

20
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1

D e aanvang van beleving en verw erkelijking van G od's Redding
is,zoals geschreven staatin de Profetieen van M alachi en]esajah:
'Zie, Ik zend m ijn Bode voor m ij uit, die u den W eg bereidt'
'Een Stem die roept: Bereidt den W eg G ods in het ongebaande
(van uw ziel),m aakt recht Zijn paden!'
Zo kom t G od's G enade totherkenbare gestalte in hetongebaande
onzer ziel, als een heraut van Zielew ending door zijn onderdom peling, opdatw ijvan gebondenheid aan falen ontheven w orden.
A ls G od's G enade zo gezien w ordt en gehoord, dan gaat w at
neophiet istot hem , en hetH art gaatnaar hem uit,en al1eslaatzich
door hem onderdom pelen in den levensstroom onder bew ustw ording van faling.
D e G enade G ods isverm om d, gehuld in hetuiterlijk van dierlijk
leven; aangegord m et de restricties van het anim ale, en hij voedt
zich m et hetgeen het ongebaande van de zielhem biedt,
W ie naar de stem van G od's G enade luistert, hoort dat hij ons
zegt:
'N adat gij m ij herkend hebt en aanvaard, zult gij ervaren w at
onvergelijkelijk m achtiger en krachtiger isdan ik,zodat ik nauw elijks geschikt ben voor den nederigsten dienst...
D oor m ij hebt gij ervaren de benauw enis van onderdom peling
in de w ateren der ziel,doch dan zult gijgelouterd w orden door de
onderdom peling in geestesvuur.'
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In die dagen geschiedde het,datJEZU SN azareth in G alilea verliet en
zich doorJO H A N N ES
lietonderdom pelen in deJordaan.
Zodra H ijuithetw ater opsteeg,zag H ij de hem elen vaneen gaan
en de G eestgelijk een duif op H em nederdalen.
En nit den hem el kw am een stem :
Jij bent m ijn geliefd K ind,
injou ben ik verheerlijkt.'

12

13

Toen dreef zijn geesthem dadelijk in het ongebaande.
D aar w erd H ijveertig dagen lang beproefd door G od-om gekeerd.
H ij w as bij de D ieren en de engelen bedienden H em .

22
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A lsdan verlaat de Redder G ods de vorm en van de w ijding tot het
Zoonschap in den K ring van O penbaring, en laat zich door G od's
G enade in den stroom van zieleleven onderdom pelen.
Zodra H ij uitstijgt boven de benauw enis der zieleroerselen, verheffen zich zijn Zien en H oren tot de bovenstoffelijke sferen.
H ijontw aart den G eest,die alseen vredesbode op H em nederdaalt.
H ij hoort zijn V ader in den hem el zeggen:

9

IO

I
I

Jij bent m ijn geliefde Zoon,
in jou w ordt M ijn A anw ezigheid geopenbaard'.
D an drijftzijn geestH em dadelijk in de beleving van verlatenheid
en veronachtzam ing in schijn.
D aarin ontm oet H ij tot de volheid der gerechtigheid G odom gekeerd; die H em beproeft terw ijl H ij istem idden van de O ergestalten en de H em elboden H em bedienen.

23

I2

I3

AANV ANG

D ER

PRED IK IN G

I
14

N adatJohannes overgeleverd w as,gingJezus naar G alilea om G od's
G oede Tijding te verkondigen, zeggende:

15

'D e Tijd is vervuld en het K oninkrijk van G od nabijgekom en.
W endt uw zielen vertrouw t het G oede N ieuw s.'

16

D an, gaande langs het m eer van G alilea,zag H ij Sim on en diens
broeder ,A ndreas, hun netten uitw erpende in het m eer, w ant zij
w aren vissers.

17

Tot hen sprak Jezus: 'K om t achter M ij, dan zalIk m aken datgij
m ensen-vissers w ordt.'
Toen lieten zijterstond hun netten achter en volgden H em .

18

19

20

Een w einig verder gaande zag H ijJacobus, den zoon van Zebediah, en diens broeder Johannes, die bezig w aren hun netten te
herstellen.
Terstond riep H ij hen.
Toen lieten deze hun vader Zebediah in zijn schip achter m et zijn
knechten, en volgden H em .
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A lsG od's genadige G eschenk.gegeven en aanvaard isin de m ensenziel,dan treedt de Redding G ods in den K ring der O ergestalten, en
verschijnt den m ens alsde verkondiger van de G oede Tijding van
den A ilerhoogste, zeggende:
'D e tijdenronde is volbracht en de eeuw igheidsorde isnabijgekom en. W endt nu uw zielafvan het leven in den Tijd en richt
haarop deeeuw igheid. Ziettoe,datgehetG oede N ieuw s vertrouw t.'
D an, gaande langs de grenzen van het O ngeopenbaarde, zietH ij
hetLuisteren en hetM oedige, diens 'breeder', alshetnauw verv.cnte
aan het luisteren der ziel, terw ijl zij beiden trachten levende gestalten uithetO ngeopenbaarde te verw erven, w ant ditisw at zijvan
nature doen.
Tot hen
, zegtH ij: 'V oIgt M ijna,en Ik zalu m aken totV issersvan
m ensen.
Terstond hun m ethodiek verlatend, zullen dan het Luisteren en
de M oed H em volgen.
Een w einig verder kom end, zietH ijden V ervanger, en zijn nauw verw ante, G od's G enade, kinderen van G od's G ave, die zich bekw am en tot verbetering van hun gestaltew inning. O ok deze roept
H ij dadelijk.
D e G oddelijke G ave,w aaruit zijzijn voortgekom en achterlatend
in zijn m ogelijkheid, m et w at hem dienstig isom levende gestalten
uit de O penbaringszee te w innen, zuilen het V ervangendc en de
G enade H em dan volgen.
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D an kom ende te K aphar N ahum , ging H ij terstond op den sabbat
naar de synagoge en leerde.

En zijstonden versteld over zijn Leer, w ant H ij leerde hen als

gezaghebbend en niet alsde schriftgeleerden.

23

D adelijk bleek erin hun synagoge een m ens te zijn die hetslachtoffer w as van een onreine psychische dynam iek; deze schreeuw de
luid:

24

'W at isertussen ons enjou,Jezus van N azareth? Jijbentgekom en
om ons ten val te brengen! Ik w eet w el w ie jij bent: de H eilige
G ods!'
M aarJezus berispte hem : 'Zw ijg stilen ga heen uithem .'

25

26

Toen schudde de onreine ziele-dynam iek hem heen en w eer en
ging luid schreeuw end uithem w eg.

27

N u w erden allen zeerverbaasd, zodat zijelkandervroegen: 'W at
is dat? Een nieuw e Leer m et gezag! Zelts zielecom plexen beveelt
H ij en zijgehoorzam en H em !'
En het gerucht van H em drong dadelijk overal door in de gehele
streek van G alilea.
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D E TRO O ST-V EREFFEN IN G
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W anneer G od's Redding, de V erlosser, kom t tot Zijn G eestelijk
Tehuis op aarde,datisde Troost-vereffening, zalH ijterstond in onze
ziel het ogenblik tot Sam enroeping op den G odgew ijden D ag
verheffend, Zijn W oord doen horen.
A ls dit geschiedt, dan ishetvele datzich in ons gelden laat,onthutst, w ant onm iskenbaar rust Zijn Leer op bovenm enselijk gezag
en m et zoals de leer van de geleerden op het onderscheidende en
com binerende verstand.
Terstond blijkt in die concentratie van de ziel dat zij zich niet
versti1len kan, dat zij niet onverdeeld kan luisteren, w anneer de
M eester spreekt. O m dat onreinheid die zij toegelaten heeft, in
eigenm achtig richten opponeert:
A ltijd Zijn opperm achtigheid erkennend, en altijd de aandacht
op zich richtend in hartstochtelijk verw ijt.
D e M eester treedt nooit in het redeneren der onreine zieledynam ieken, m aar H ij dw ingt hen om te zw ijgen en om te verdw ijnen.
D e kracht derongerechtigheid doetonze ziel,dienaarden M eester
luistert, heen en w eder schudden; rukkend aan haar heilige gerichtheid, schreeuw end om te im poneren, zalhijnochtans zw ichten en
verdw ijnen.
En de tot in den grand ontstelde m ens vraagt zich aldenkend af:
'W at is dit toch? Een w eten, dat ons w eten overtreft; een kunnen,
dat onreine drang verw ijdert door een bovenaards gezag!'
D an dringt de indruk van heteerstervaren van aanw ezigheid des
M eesters door in de gehele sfeervan de gestaltegeving.
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U it de synagoge kom end gingen zijterstond in het huis van Sim on
en A ndreas, m etJacobus en Johannes.

30

D e schoonm oeder van Sim on lag m etkoorts te bed en zijspraken
dadelijk m et H em over haar.

31

N aderbij gekom en vatte H ij haar handen en deed haar overeind
rijzen. Toen verliet haar de koorts en zijdiende hen.

32

Toen hetnu avond w erd brachten zijH em alle ernstig zieken en
de bezetenen.
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D e gehele stad kw am sam en bij de deur.
V elen die em stig ziek w aren genas H ij en vele zielecom plexen
loste H ijop.En H ij liet de onreine dynam ieken niet toe te spreken,
om dat zijH em kenden.
Zeer vroeg, nog diep in de nacht, stond H ij op. H ij ging naar
buiten, naar een eenzam e plaats.·D aar bad H ij.
M aar Sim on en die hem vergezelden, volgden H em .
Toen zijH em vonden, zeiden zij: 'A llen zoeken U .'
H ij echter antw oordde: 'Laten w ij elders heengaan, naar denaburige plaatsen, opdat Ik ook daar predike, w ant daartoe ben Ik
uitgegaan.'
Toen ging H ij prediken in hun synagogen in geheel G alilea; en
zieleconflicten loste H ij op.
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U it de gew ijde concentratie kom end treedt de M eester m et de vier
die H em reeds volgen, in den actuelen V orm van Luisteren en
M oed.
D aarin ligt het V erleden van den Luisterende alseen zieke oude
vrouw , in w ie de Ievenskracht nog m et de ziekte strijdt. D at ishaar
koorts.
Zodra de M eester in ons H eden binnentreedt, m et M oed, m et de
V ervangingskracht, en m et G enade,vindt H ijonslijdende V erleden
en w ijbelijden hetaan H em .
H ijnadert en H ijvat de handen van ditlijdende V erleden alseen
aanvang en een einde, en ontroert het tot een zelfontstijging, die
hetvoor de ogen van hetH eden doetgenezen tot aanw ezigheid van
D ienst.
Zo w ordt dew ijding van G od's D ag verheven totdeheiliging van
alledag en Ieder uur en alw at ernstig krank isofbezeten w ordt tot
H em geleid.
A lw at er is,verzam elt zich dan bij de toegang tot den actuelen
vorm .
V elerlei krankheid w ordt alsdan door H em genezen en veel
w aanstructuren heft H ij op. H ij duldt m et, dat zijm et H em redeneren, om dat zijw eten w ie H ijis.
Terw ijI nog alles duister is in ons, verrijst H ij en verlaat den
actuelen vorm om in het ongebaande in te keren tot den V ader.
D an gaan het Luisteren, de M oed, de V ervanging en de G enade
den M eester achterna.
En als zij H em gevonden hebben, zeggen zij: 'N iet w ij aIleen,
doch allen zoeken U .'
D e M eester echter antw oordt: 'Laten w ij naar eldersgaan,opdat
Ik ook daar predike, w ant daartoe ben Ik uitgegaan.'
D an gaat H ijspreken in de zielsbezinning in de gehele sfeervan
openbaring en het ziekelijke drijven van verdoolde Ievenskrachten
heftH ij op.
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O ok een m elaatse kw am tot H em , die voor H em op de knieen viel,
en sm ekend totH em zei: 'Indien G ijw ilt, kunt G ijm ijreinigen.'

41

Bew ogen door barm hartigheid strekte H ij zijn hand uit, raakte
hem aan en sprak tot hem : 'Ik w il het,w ord rein!'

42

43

44

45

Terstond verliet hem de m elaatsheid en hijw erd rein.

H em streng verm anende zond H ij hem dadelijk heen en sprak
tot H em :
'Pas op, dat ge aan niem and iets vertelt! M aar ga,toon u aan den
priester en offervoor uw reiniging alseen getuigenis voor hen,w at
M ozes voorgeschreven heeft.'
M aar toen hijheengegaan w as,begon hijhettelkens w eer te verkondigen en het gebeurde ruchtbaar te m aken, zodat H ij niet m eer
openlijk de stad kon binnengaan, m aar zich buiten in eenzam e plaatsen ophield.
M aar van aile kanten kw am en zijtot H em .
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O ok de verschrikkelijkste onreinheid kom t tot H em , doordat die 40
voor H em op de knieen vallend sm eekt:
'Indien G ijw ilt, kunt G ijm ijreinigen.'
Bij G od is alles m ogelijk; en w at de w ereld onbereikbaar acht, 4I
datkom t tot stand door de volkom en overgave in geloof, w anneer
de M eester voor ons staat.
Bew ogen door barm hartigheid heft H ij den afstand tussen rein
en onrem op.
Terw ijl de w ereld doolt in de illusie, dat de reinheid door beroering van onreinheid w ordt bezoedeld, w eet de M eester datZijn
reinheid juist door de beroering allesvan onreinheid redt.
D aarom raakt H ij - de voorschrifien ten spijt - den door on- 42
reinheid uit hetleven verbannene aan,w anneer zich deze sm ekend
om genezing tot H em w endt, en zich vertrouw end overgeeft.
En m aakt hem rein.
O pdat het ongeloof, dat overal rondom aanw ezig is geen onheil 43/44
sticht, zendt H ij den juist genezene tot hem die in de w ereld over
rein en onrein oordeelt. H ij verplicht hem tot het voorgeschreven
offer en gelasthem om te zw ijgen.
Toch zaleen door den M eester zelfgenezene nietkunnen laten te
getuigen w at hem is geschied. En daarom m eent de w ereld H em
altijd terstond te kunnen vinden tergenezing,na zich eerstgew etenloos te w entelen in vuil.
D aarom isH ijm etinhaar m idden, m aar toeft inhet ongebaande
van de ziel.A lleen die H em daar zoeken, zullen H em ook vinden.
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Toen H ij w eder te K apharnahum gekom en w as, hoorde m en na
enige dagen,datH ijthuis w as.
En velen kw am en bijeen, zodat zelfs de ruim te bij de deur hen
niet m eer kon bevatten, en H ij sprak hetW oord tot hen.
Toen kw am en zijeen verlam de tot H em brengen, door V ier gedragen.
D aar zijdezen niet bij H em konden brengen w egens de schare,
nam en zijhet dak w eg boven de plaats w aar H I]w as en toen zijhet
dak opengebroken hadden, lieten zijhet bed neder w aarop de verlam de lag.

Jezus,hun geloof ziende,sprak totden verlam de: 'K ind,je zonden
w orden vergeven.'
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W anneer deM eester w eder in deTroost-verzoening isteruggekeerd,
dan w ordt m en ditallengs gew aar.
En dan verzam eltzichveelslechtheid bijde toegang tot den V orm
w aarin de M eester is,w aarin H ijleert.
N u w ordt een in de stofverlam de, die tot H em w ilkom en, naar
H em toe gedragen door V ierW achters.
H et isnietm ogelijk, dat deze tot den M eester kom t langs de opeengehoopte slechtheid, die zichzelfnietzietalseen obstakelom den
M eester te bereiken.
D e in de stofverlam de kan H em slechtsbereiken doordat de hoge
actie van zijn innerlijk verlangen den W achters de m ogelijkheid
verschaft om hem te halen,hem op te dragen buitenom , en hem dan
binnen neer te laten dalen tot...w aar de M eester staat.
D aarvoor isnodig, dathetgeen de m ens uitzelfbeschuttingsdrang
gevorm d heeft tussen G od en zich,en w at hem alseen dekselafsluit
voor den invloed van om hoog, w ordt w eggenom en.
D it kan alleen geschieden doordat de in de stofverlam de door de
V ier Zuilw achters buiten den V orm om tot boven deze zelfafronding w ordt verheven. D an kan hetdekselw orden w eggenom en, en
de zieke w orden neergelaten.
D an kan en zaldie ziel,w iens onrnacht om zich te verheffen w orteltin zijn schijnverheffing in de stof,den M eester zien alsH ijdiezich
vernederd heeft; die om de m ensen te verlossen uithun zelfgem aakte
kerker onder deze 'dakbedekking' isgaan staan,w aar hijnu Zigt.
D an blijkt de O PG A N Gtot den M eester voor dien m ens vooral het
neergelaten w orden tot ditnederige standpunt onder de bedekking.
W anneer de M eester een 'verlam de' zo tot Zich zietkom en, zal
H ij altijd zeggen:
'K ind,je zonden w orden je vergeven.'
W ant door die opgang en die nederdaling w orden ze verzoend.
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N u w aren daar enigen van de schriftgeleerden gezeten, die bij
zichzelven overlegden:
'W at bedoelt deze m et zo te spreken? H et is godslastering! W ie
k~m zonden vergeven, dan G od alleen?'

M aar Jezus die onm iddellijk doorzag w at zijaldus in zichzelven
overlegden, zeitothen: 'W at overlegt gijdeze dingen bijuzelven?'
W at is gem akkelijker tot den verlam de te zeggen: U w zonden
w orden vergeven, of: Sta op,neem uw bed op en w andel?
D och, opdat gij m oogt w eten, dat de Zoon des M ensen rnacht
heeft om op aarde zonden te vergeven, zeide H ij tot den verlam de:
Totjou zeg Ik,sta op! N eem je bed op en ga naar huis.'
En hijstond op,nam terstond zijn bed op en ging voor alier oog
naarbuiten, zodat zijallen ontzet w aren en G od verheerlijkten, zeggende: 'Zo iets hebben w ij nog nooit gezien!'
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D e m ensen die in onderscheiden, oordelen en w eten zijn ge- 6/7
vangen, zullen deze openbaring van hetgeen G od voor de w ijzen en
verstandigen verborgen heeft, m et als een openbaring ondergaan,
m aar hetbeschouw en alseen arrogantie tegenover de door hen vereerde gedachtebeelden, als een lastering tegen het door hen gem aakte en verm inkte beeld van G od.
D e M eester dieditonbew uste overschatten van hetdenken dadelijk 8/g
vanuit het Buddhische doorziet, beantw oordt hun gedachten m et
verw ijzing naar de onbelangrijkheid van w oorden alsde dode vorm en van hetdoor den w ilbestuurde denken.
H ijplaatsthun m achteloze theoretiseren tegenover de voltrekking tols :
van G od's W il, w anneer H ij zegt:
'V errijs! draag w atjou droeg en ga naar H uis.'
D an staatdie zieluit zijn verlam m ing op en draagt het K ruis der 12
Stof dat hem zolang gedragen heeft. En gaat 'naar huis'. En w el
terecht zijn aIle m in of m eer 'verlam den' die het zien,G od-lovend
en belijdend, datzijzo ietsnog nooit zagen.
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Toen H ijw eer naar buiten ging langs de zee,kw am de gehele schare
tot H em , en H ijleerde hen.
In het voorbijgaan zag H ij Levi, den zoon van Chalphai, bij het
tolhuis zitten,en H ijzeide tothem : 'V olg M ij.'Toen stond hijop en
volgde H em .

15

Toen H ij nu aanlag in zijn huis, geschiedde het, dat vele tollenaren en zondaren m ede aanlagen m et Jezus en Zijn discipelen;
w ant zijw aren talrijk en volgden H em .

16

D e schriftgeleerden van de Pharisaeers die H em m et de zondaren
en tollenaren zagen eten,zeiden tegen Zijn discipelen: 'W at, eetH ij
m et de tollenaren en zondaren?'
Jezus hoorde diten zeitothen: 'Zij, die gezond zijn hebben geen
geneesheer nodig, m aar zijdie ziek zijn. Ik ben niet gekom en om
rechtvaardigen te roepen, m aar zondaren.'
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W anneer de M eester uit den V orm der Troostverzoening tredend,
w andelt langs het ongeopenbaarde, dan verzam elt aile slechtheid
zich bijH em , terw ijl H ijIeert.
A ls H ij voorbijgaat ziet H ij den gezel, die als de vrucht van de
gew oonte nederzit, in den gesIaafden Ievensvorm , w aarin een m ens
vergadert w at de m acht der aarde anderen uitvrees doet geven.
Tot dezen zegtde M eester: 'V olg M ij!
En ontstijgend aan de parasieten-situatie zalhijvolgen.
W anneer de M eester nederdalend in den vorm van dien G ezel,
dat aanneem t w at hijbieden kan om sterker en dus verder voort te
gaan, dan zijn er velen bij hen op dezelfde w ijze falend, m aar die
toch den M eester volgen.
D och zij,die zelfverheffm g zoeken in het w eten en hetdoen,geraken tot een oordeel over Zijn m ethode.

13

D e M eester echter, die hun zelfgenoegzaam heid doorziet, laat
hun de consequentie van him arrogantie. A an hun dekeuze om zichzelfalszondaren te zien voor w ie H ijisgekom en, ofalsvolm aakten
die G od niet te redden hoeft.
G ezeilen van den M eester zuilen nooit de reinen en de goeden
zijn,m aarschuldbelasten, hunkcrende naar V erlossing.
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D e volgelingen van Johannes en de Pharisaeers hidden hun vasten.
Zijkw am en en vroegen H em : 'W aarom vasten de volgelingen van
Johannes en de volgelingen van de Pharisaeers w ei,m aar uw volgelingen niet?'
Toen antw oordde Jezus: 'K unnen de bruiloftsgasten dan vasten,
terw ijl de bruigom bijhen is?'Zolang zijden bruigom bijzich hebben, kunnen zijniet vasten.
Er zullen echter dagen kom en, dat de bruigom van hen w eggenom en is,en in die dagen zullen zijvasten.'

V A STEN
I
I

Zij, die zich w ijden tot aanvaarding van w at G od genadig schenkt,
en zij,die zich gew etensvol tot doen van voorgeschreven goedheid
en tot laten van verboden slechtheid dw ingen, zijallen vasten van
het aardse op gezette en door m ensen vastgestelde tijden.
Zij nem en aanstoot aan de losheid die de volgelingen van den
M eester tegenover allerlei restricties, die voor heilig doorgaan,
tonen.
Tot deze zegtde M eester, datZijn volgelingen die door Zijn aanw ezigheid voortdurend w orden gevoed en gelaafd,en deV ereniging
m etH em alsw ezenlijke Bruiloft vieren,nim m er kunnen vasten.
W anneer H ijuithun m idden heengegaan zalzijn,zalH ijhen niet
m eer voeden. D aarom zullen dan Zijn volgelingen vasten, anders
echter en volstrekter dan de zelfbew ustebraven.
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N iem and naait een niet-gekrom pen lap op een oud kleed, w ant
daardoor zou de erjuist opgezette lap ietsvan de oude stofafscheuren en er zou een groter gat ontstaan.

En niem and doetjongen w ijn in oude zakken; w ant dan zou de
w ijn de zakken doen barsten,en de,w ijn zow el alsde zakken zouden
verloren gaan.
(M aarjongen w ijn doet m en in nieuw e zakken.)

40

H ET

K LEED

D ER

ZIEL

I
I

Zoals een nieuw e lap op een oud kleed hetoude w eefseldoetscheuren, zodat een groter gat ontstaat,
Zoals een oude leren zak zalscheuren door de kracht van jongen
w lJn,
Zo scheurthetoude ziele-w eefseldoor dew erking van hetLevend
W oord, datbruist en sprankelt.
H et Levensw ater gaatverloren door de starheid van structuur der
ziel,die zich door aardse norm en en door aardse m ethodiek heeft
laten knechten.
D oordat hetW oord dit dorre w eefselscheurt, m aar tegelijk een
f~ner w eefselschept,ontvangt een zielallengs een hem els kleed, dat
altijd jong zalblijven, onverslijtbaar en veerkrachtig, het perfecte
w eefsel om te dragen in de eeuw igheid.
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Eensging H ijop den sabbatdoor dekorenvelden en zijn volgelingen
begonnen algaande aren te plukk:en.
m
Toen zeiden Pharisaeers tegen H e• : 'Zie, w aaro• doen zij op
den sabbat w at niet • ag?'

H ijzeide tothen: 'H ebt gijnooit gelezen,w atD avid gedaan heeft,
toen de nood he• drong en hij zow el alszijdie • et he• w aren,
honger hadden?
H oe hij onder het hogepriesterschap van A bjathar het G odshuis
binnenging en de toonbroden gegeten heeft, die nie• and • ag eten
dan de.priesters, en hoe hijze ook gaf aan hen die bijhe• w aren?'
V oorts zeide H ij: 'D e sabbat is ge• aakt o• den • ens en nietde
• ens o• den sabbat.
D erhalve isde Zoon desM ensen ook heer over den sabbat.'
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Terw ijl de M eester m et zijn volgelingen w andelt door de velden
van het uitgezaaide en opnieuw tot rijpe vrucht gegroeide W oord,
verzadigen de leerlingen zich algaande m et hetgeen het Paasveld
aan de w erkers biedt.
H et H eilig Brood w ordt den ontvankelijken dagelijks geboden,
en aIle dagen zijn voor hen een G odgew ijden D ag.
M aar die het Leven w illen binden in een doden regelm aat, en
vaste vorm en w illen stellen voor den onberekenbaren geest, die
m enen datde leerlingen desM eesters G od's geboden overtreden.
D e M eester w ijsthen hoejuist D avid, de Bem inde, en zijn volgelingen aten van het G odgew ijde Brood, datisvan de voorbeeldige
G estalten alshet w are V oedselvan den O penbaringsring, w aarvan
naar priesterlijk gebod aIleen de priesters zelven m ogen eten.
N iet dorre regelm aat, m aar het rhythm e van den aardverloste
m oet in ons regeren. W anneer hetLeven zelfden daad bepaalt, dan
ishetogenblik gew ijd.
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W ederom ging H ijeen synagoge binnen; en daarw as een m ens m et
een verdorde hand.
En erw erd op H em geletofH ij deze op den sabbatgenezen zou,
opdat m en een aanklacht tegen H em zou hebben.

H ijzeide tot den m ens m et de verdorde hand: 'K om in ons m idden staan!'

Tot de aanw ezigen zeide H ij: 'M ag m en op den sabbatgoed doen
ofkw aad doen, een leven redden ofdoden?'
Zijzw egen stil.
N adat H ij hen diep bedroefd over de verharding van hun hart,
verontw aardigd had aangezien, zeide H ij tot den m ens: 'Strek uw
hand uit!'
En hijstrekte haar uiten zijn hand w erd w eder hersteld.

Toen gingen dePharisaeers heen en pleegden terstond overleg m et
de H erodianen tegen H em , hoe zijH em zouden om brengen.
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A ndennaal in een gew ijde concentratie binnengaande ontw aart de
M eester en ontw aren w ij m et H em , dat alde dorheid onzer daden
tot ons w eergekeerd isalsverdordheid onzer hand.
M aar in hetstarre schem a, datde w ereld in de plaats van levende
religie heeft gesteld, verdragen w ij niet dat de M eester onze dorre
hand geneestop hetgew ijde uur,w aarop H ij ons ontm oet.
W ij zien niet,dathetuur w aarop H ijons geneestgeheiligd w ordt
door die genezing en w ij die G od's D ag honderdm aal ontw ijden,
w agen ons aan een beproeving van Zijn D aad!
D aarorn steltH ij altijd de vraag of Zijn W erk v66r den starren
regel gaat,ofniet.
D an zw ijgt, w ie w el begrijpt, m aar niet erkennen w il. O p deze
zelfverharding rust de aldoorziende blik van H em , die een en al
verm aning is tot onverstoktheid en vervulling van den W il van
G od.
D aarom verlangt H ij van den m ens w iens hand door starheid is
verdord, dathijde m acht der starheid openlijk trotseert en zich bekent totLeven door een w aren levendigen D aad: 'K om in ons m idden'en 'Strek uituw hand!'
terw ijl het onm eedogend oog der vorm verharden op u rust en u
veroordeelt alsbew uste zondaar tegenover G od!
Zo w ordt de 'D ode H and' genezen tot nieuw leven ten aanschouw e van verharde harten, die daaraan ten val gerakend, zich
verlagen tot hetheulen m et gew etenloos gew eld.
Zo w erkt de M eester in de concentratie van de zielen al1esw at
in ons Zijn goedheid niet erkent en Zijn G enezing niet aanvaardt,
verlaagt zich tot een voorbereiding om H em te verraden en te
doden in ons hart.
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ToenJezu' zich met zijn dilClpeien terugtrok na~r de zee, volgde een
grote menigte uit Galile~.

•

Ook uit Judaca en uit J~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 Twaalf aan 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.

•ó

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 gctalcegcvingwegionc: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 bel w~ 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
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

..i(

do:zc komen.

Twaalf stelt Hij aan tot metgo:zcUen. die Hij uiaendt all Geunten "/1'
en Herauten, tot .Bevrijden van o~ 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:od Johaw1eskind. noenu Hi,l.~
Rots, omdat gdoven %OO.der zien, bet Horen dat bet zelfzien 0
,
bet fundamc:nr is, waarop Hij de o~ (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
. . VCIdringt, WUI hij ;Us volgding des Mecsrcn komt om te: &' 'h' ";

"

D E TW A A LV E

en Johannes, den broeder van Jacobus; hun gaf H ij den bijnaam
Boanerges, dat is K inderen desLichts.
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A ndreas,

en Philippos;

Bartholom eus en

M attheius;

Thom as en

D E TW A A LF O ERG ESTA LTEN
)(

enJocH A N A N , G od's G enade, die alsBroeder van de Liefde, sam en
m et dien broeder en het Luisteren, den M eester begeIeidt, w aar niets
en niem and m ag aanw ezig zijn, dan deze D rie, opdat de W i! des
H em els zich voltrekt. D ie Tw ee G ebroeders noem t H ij Boanerges,
eigenlijk: Bnej Regesj, dat is Zonen van Tum ult, om dat zij zijn de
K inderen des Lichts, die daar verschijnen, w aar de D onder dreunt,
w aar in de ziel der m ensen de spiraling van den geest de w erveling
verw ekt, die de onzalige structuur der ziel vernietigt en haar tot de
zelfontstijging dw ingt.
I
I
A N D REA S,de tot M oedigheid geroepen Levensangst; hij is een
broeder van den Luisterende (Sjirneon) en Johannes die hem doopte,
w ijst hem het Lam G ods. W anneer hij dezen N ieuw en M eester volgen w il, w ordt hij geroepen tot de Levensm oed, den M oed die onontbeerlijk is, den M oed om zelf te K om en en te Zien den V orm
der A ctualiteit, w aarin de M eester W O O N T.
Q I5
PH ILIPPO S,Paasgedachte van den IJveraar, voortdurend
hongerend naar openbaring en daarom de gretige ontvanger van het vurige getuigen. D e leerling die den M eester zo lang ziet en toch nog
vraagt: 'Toon ons den V ader!'
M aar hij is dan ook de Reversie van dien Luisterende, Sjim eon
bar Jona, die tot G eloof m oet kom en zonder dat hij ziet!
~
BA R TO LM A I,Zoon van den D oorgroefde (A kker !),die als K ind
der diepgeploegde ziel,w aarin het goddelijke Zaad ontvangen w erd,
en kiem de, en opnieuw tot Zaad w erd, N A TH A N A -EL m ag heten,
dat is G od-geschonkene. H ij is de D evadatta, G od-gegevene, die
m editeert onder den Boddhi- of den V ijgeboom , totdat H ij door
den M eester w ordt geroepen. M aar hij is ook de Paasgedachte van
===
M A TTH A IO S,dat is M attatiah, dat andere G eschenk van G od, dien
LEV I,dien de M eester zich tot M etgezeI verkoos en in w iens H uis
H ij gast w as; de tollenaar, de parasiet, die zich bekeerde. D ie het
vergaren van de schatten dezer aarde zal verlaten en zich aan vergaring van de Logia Iesou, als de w are schatten en de w are schoonheid w ijdt.
D aarom is hij de Paasgedachte der G enade, Paasgedachte van den
Leerling dien door Jezus w ordt bem ind.
TIJ!
TH O M A S,D idym us, hij die niet w eet, w aarheen de M eester gaat
en dus den W eg niet kent; hij, die zijn m akkers niet gelooft en zekerheid verlangt, totdat hij door de feiten w ordt beschaam d en zelf de

4
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Jacobus, zoon van Chalphai

en Thaddeus;

19

Sim on den IJveraar

en Judas Iskarioth, die H em ook overgeleverd heeft.
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w onden van den w el gekruisigden, m aarO pgestanen M eester voelt.
H oe zou dit O ngeloof m etPaasgedachte zijn van Sim on Petrus, die
onw ankelbaar G eloof m oet hebben zonder zekerkeid van em pirie?
V
JA 'A Q O BBA RCH A LPH A Ide
, V erdringer alshet kind, de vrucht of
het gevolg van O pvolging, is degeen die Sim on Petrus aanzet om
hetonbegrijpelijke, hetverraden van den M eester, doorJohannes te
doen vragen. H ij is dan ook de Paasgedachte van het zekerheidsverlangen, Thom as, en de daad m oet hem bevrijding brengen van
de spanning die hijm etverdraagt. D aarin vindt hijzijn W ending of
Reversie.
TTl.
TH A D D A IO S,
is de buitenstaander die geheel Paasgedachte is van
Insider te w orden en daarom nergens op den voorgrond treedt,
m aar eigenlijk de afsluiting vorm t van diep ingew orteld stofbezw eren. H ijisLebbaios alshetH art, datzich het centrum w aant en
zelfbeschikt, totdat hetalsde tabem akel van den M eester w ordt: de
G od eerbiedigende, die zich m etm eer w ilverheffen door bezw ering
van de stof,m aar die den W il des V aders doet.
t S]IM EO NH A -Q A N N A H ,Sim on de Zeloot, de Luisterende IJveraar,
die het G ehoorde doorgeeft in hetgeloof dat za hetW erk hetbeste
w ordt gediend.H ijisook im m ers de Reversie van dien H ongerende
naar O penbaring?
M aar hijisPaasgedachte van dien stillen A kker, die hetZaad ontvangt, die het w il laten kiem en, groeien en veel vrucht w il laten
dragen, die gem aaid zalw orden door een ander dan degene die het
had gezaaid.
A ls H ongerende naar G etuigen, zalhij m oeten w aken voor het
onvolm aakt, onrijp, onzuiver, 'vals'getuigen.
1')
JEH U D A HIS]K A R]E,
de M ens,de N eophiet, die eigenlijk nog Leeuw
is,dier der dieren, bete hum aine, m aar die zich heeft gew aagd aan
de verw erkelijking van 'den Zoon desM ensen'. D ie zich begeeft in
de gestaltegeving in de stofdoch alsReversie van Jacobus Zebedei,
zich niet aan den M eester overgeeft, m aarjuist den M eester overlevert aan zichzelf en zijns gelijken!
Judah, volgeling en m yste, Paasgedachte van den Bange, alsbezeten door een onbegrijpelijken M oed, den M eester aan in aardsen
zin bevredigenden V orm te w illen binden. H em z6 te verraden aan
de dienaren der Stof,en daaraan zelftegronde gaan.
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H ij ging een huis in; en w ederom verzam elde zich de schare zo,dat
zijzelfsgeen brood konden eten.
Toen zijn nabestaanden dit hoorden, gingen zijuit om H em te
halen en vastte houden; w ant zijzeiden: 'H ijisnietbijzijn zinnen.'

D e Schriftgeleerden, die van Jerusalem gekom en w aren, zeiden:
'H ij.is bezeten door Beelzebul, en door den overste der duivels drijft
H ij de duivels uit.'

H ijriep hen totzich en zeide tothen in gelijkenissen: 'H oe kan de
satan den satan uitdrijven?
Indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,kan datkoninkrijk zich niet staande houden.
En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is,kan dat huis niet
bestaan.
En indien de satan tegen zichzelf opstaat, is hij verdeeld en kan
nietbestaan, m aar vindt zijn einde.
M aar niem and kan het huis van den sterke binnengaan en zijn
huisraad roven, alshijniet eerstden sterke bindt; dan paszalhijzijn
huis plunderen.
V oorw aar, Ik zeg u,datailezonden den m ensenkinderen vergeven
zullen w orden en de lasteringen w elke zij lasterend geuit m ogen
hebben. M aar w ie tegen den H eiligen G eestgelasterd heeft,krijgt in
dereeuw igheid geen vergeving, m aar isschuldig aan eeuw ige zonde.
Zij hadden nam elijk gezegd: 'H ij is bezeten door een onreinen
drang.'
Zijn m oeder en zijn broeders kw am en en buiten staande,zonden zij
iem and tot H em om H em te roepen.
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W anneer de M eester in een actuelen V orm treedt, verzam elt zich
w eer zoveelkw aad, dathetnietm ogelijk blijkthet 'Eerstnodige' der
aardse m ethodiek te doen.
Juist ditverleidt hen die zich alsZijn aardse nabestaanden w eten,
tot het oordeel, datH ij het 'Ene N odige' niet ziet,datH ij de speelbalisgew orden van illusie.En daarom w enden zijzich tothun rnedeaardbezetenen om H em te dw ingen binnen de restricties w aar zij
zelfin kw ijnen, naar den geest.
A ltijd ontm oet de verontruste kleinheid, die w il 'tegenhouden',
de reactie van het in zichzelf verstrikt 'verstand', geleerdheid, die
beschuldigt van onreinheid, w at het alszijn m eerdere ervaart.
Terw ijl de aan het uiterlijk gebonden kleinheid H em w il binden,
w il het inzichzelf verstrikte denken zegevieren door H em te verwerpen alsonw aardig en onrein.
M aar H ij verw ijst hen naar Zijn W erken en de valsheid van hun
redeneren. Indien H ijw as,zoalszijH em determ ineren, dan bew erkte
H ij zijn eigen ondergang.

20

21

2~
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M aar hun onreinheid w ordt door H em aileen verdreven, om dat
H ij het w ezen der onreinheid overw on.

27

Zo plaatstH ijhen voor de verschrikkelijke consequentie van hun
houding: de verw erping van het w ei geziene m aar tach niet aanvaarde Licht. W ant de V erw erping van de w el geziene, m aar uit
voorkeur voor de zelfhandhaving in onw aarheid en onreinheid
tach verw orpen RED D IN G ,
bindt een m ens tot in oneindigheid van
Tijd.

28/30

M aar alsdezich op stoffelijke gronden N Aaan H em beschouw enden,
H em naderen en H em tot zich w illen trekken, doch H em w egens
de opeenhoping van kw aad toch nietbereiken kunnen, hun bode tot
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Een schare zatrondom H em en zijzeiden H em : 'Zie, uw rnoeder
en uw broeders buiten roepen u.'
H ij antw oordde hun, zeggende: 'W ie zijn m ijn m oeder en m ijn
broeders?'
En rondziende over hen, die in een kring random H em zaten,
zeide H ij: 'Zie,m ijn m oeder en m ijn broeders.
A l w ie den W il van G od doet, is m ijn broeder, en zuster, en
m oeder.'

54

LA STERIN G

TEG EN

D EN

H EILIG EN

G EEST

H em zenden, zalde M eester de verw antschap naar de stof vervangend door de verw antschap naar den geest,getuigen:

N a isM Il, alw ie den W il desV aders doet!
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1

2

3

W ederom begon H ij te leren bij de Zee en een zeer grote schare
verzam elde zich bijH em , zodat H ijin een boot gaande, neerzat op
de zee,terw ijl de gehele m enigte aan land w as bijde zee.

Toen leerde H ijhun vele dingen in gelijkenissen en sprak tot hen
in zijn Lering:
'Luistert. Ziet, de Zaaier ging uit om te zaaien;

4

en bijhet zaaien gebeurde het, dat een deellangs den w eg viel.
Toen kw am en de vogels en aten het op.

5

Een ander deel viel op rotsachtigen grond, w aar het niet veel
aarde had.
Terstond schoothetop,om dat hetgeen diepen grond had.
M aar toen de zon hoger rees,verschroeide het en verdorde, om dat het geen w ortel had.
Een ander deelviel tussen dorens; de dorens schoten op en verstikten het, zodat hetgeen vrucht droeg.

6

7

8

H et overige viel in de goede aarde, kw am op groeide en gaf
vrucht; en het droeg dertig-, zestig- en honderdvoud.'

9

Toen zeide H ij: 'W ie oren heeft, die hore!'
Terw ijl H ij aileen w as vroegen zijdie m et de Tw aalve bijH em
w aren, naar de gelijkenissen.

10

U /12

Toen zeide H ij tot hen:
'
u ishetM ysterie van hetK oninkrijk van G od gegeven, m aar tot
hen die buiten staan kom t ailes in gelijkenissen, opdat zij 'ziende
zien, m aar niet ontw aren, luisterende horen, doch niet verstaan,
opdat zijzich niet bekeren en hun vergeven w orde.'
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O pnieuw begint de M eester m et zijn Initiatie aan de grenzen van
hetongeopenbaarde. Zeer veelonreinheid pakt zich dan bijH em tezam en, zodat H ij onbereikbaar voor het zich verzam elende kw aad
dataan de grenzen van het ongeopenbaarde in de stofvertoeft, zich
door de m ogelijkheid H em door zijn .leerlingen verschaft, op de
M ysterien laatdragen.
In deze situatie leert H ij hun veelw aarheid in versluiering en in
zijn lering zegtH ij:
'Luistert!
Zie, hij die door G od daartoe bestem d is, spreekt het levenw ekkend en V erlossend W O O RD .
W aar dit w ordt opgevangen door het H oofd in plaats van door
het H art, w ordt het verslonden door parasiterende gedachten van
het op zijn zelfbestendiging belust verstand.
W aar het w ordt opgevangen door verharde harten, vindt het
levendige responsie aan deoppervlakte, m aarkin nietdoordringen in
de structuur derzielen hetvergaat, w anneer hetop zijn diepte w ordt
getoetst door confrontatie m et de kracht der aardse m ethodiek.
En w aar het reine W oord w elin hethart gedragen w ordt, m aar
daarin tegelijk onreine krachten en verlangens w orden toegelaten
gevoed, daar overw oekeren die krachten en verlangens de G estalte
van hetN ieuw e Leven en hetkom t m ettotzijn vollen,gaven vorm .
M aar w aar hetW oord w ordt opgevangen in een w arm en zuiver
hart, ontw ikkelt zich het Leven tot zijn geestelijke w aarde, tot zijn
geestelijke volheid, tot G estalte van het K oninkrijk van G od!
W ie oren heeft die hetW oord horen, m oge ditverstaan!
A lsH ijm etisom geven door gebondenen, dan vragen zijdie m et
Zijn volgelingen bijH em zijn, naar de bedoeling van de lering in
versluiering.
D an leert H ij hun, dathet M ysterie van het K oninkrijk van G od
alleen aan M ysten w ordt onthuld, m aar dattot buitenstaanders alles
in versluiering m oet kom en, opdat zij
'kijkend zien,m aar m et ontw aren
luisterende horen, zonder te verstaan;

en
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D an zeide H ij hun: 'G ij w eet deze gelijkenis niet; H oe zult gij
dan aile gelijkenissen verstaan?
D e Zaaier zaaithet W oord.
D egenen die clangsden w eg'zijn,w aar hetW oord gezaaid w ordt,
zijn zijbijw ie zodra zijhet horen de Satan kom t en het in hen gezaaide W oord w egneem t.
D esgelijks zijn 'de op rotsaehtigen grond bezaaiden' zijdie,w anneer zijhetW oord horen, het terstond m et vreugde aannem en.

17

D oeh zijhebben geen w ortel in zieh,m aar zijn m ensen van het
ogenblik; w anneer later verdrukking of vervolging kom t om der
w ille van hetW oord, dan kom en zijterstond ten val.

18/19

D e 'tussen dorens bezaaiden' zijn degenen, die hetW oord horen,
m aar de zorgen van de w ereld, de illusie van den rijkdom en de begeerten naar het overige kom en er bij en verstikken het W oord;
dan w ordt het onvruehtbaar.

20

21

22

23
24

En die 'in den goeden grond bezaaid' zijn, zijn degenen die het
W oord horen en aannem en en vruehtdragen, dertig- zestig- of
honderdvoud. '
V oorts zeide H ij tot hen: 'D e lam p kom t toeh niet om onder de
korenm aat of onder het bed gezet te w orden?

W ant er isniets verborgen, dan om geopenbaard te w orden, en
er w erd niets w eggeborgen dan om te w orden onthuld.
Indien iem and oren heeft om te horen, die hore!'
Toen zeide H ij tot hen: 'Ziet toe, w at gijhoort! M et de m aat
w aarm ee gijm eet,zalu toegem eten w orden en toe gegeven w orden.
W ant w ie heeft, dien zalgegeven w orden; m aar w ie niet heeft,
hem zalontnom en w orden w at hijdan nog heeft.'
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opdat zijzich niet w enden uit berekening
en tot vergeving kom en zonder O vergave.'
W ie de versluiering van W oord alsZaad van Leven nietdoorziet,
zalook de overige lering in versluiering nietverstaan.
D e G odgezonden Bode spreekt hetW oord.

13

14

15

16

17

20

V oorts zegtH ijhun:
'H et LichtderW ereld istoch nietbestem d om door een apparaat
van w instbejag of com fort te w orden overschaduw d, m aar om te
w orden opgedragen w aar het aIle duisternis verlicht?
W ant er is niets verborgen dan om geopenbaard te w orden of
gesluierd dan om te w orden onthuld.
W ie oren heeft die horen, m oge luisteren!
En H ij gaatvoort: 'W eest w aakzaam bijhetgeen gijhoort. Zoals
gijluistert, zo w ordt gijverhoord.
Een zieldie aan zichzelf ontstijgt, die groeit.
M aar w ie niet aan zichzelf ontstijgen w il, verschrom pelt in zijn
zelfgestelde grenzen.'
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Toen zeide H I]: 'H et K oninkrijk van G od is dus alsof een m ens
zaad uitstrooit op de aarde; en slaapten opstaat,nacht en dag,terw ijl
hetzaad ontkiem t en opgroeit, hijw eet zelfniethoe.

29
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33

34

D e aarde doetvanzelf te voorschijn kom en, eersteen halm en dan
een aar en dan hetvolle koren in de aar.
W anneer de vrucht het toestaat, zendt hij er terstond den sikkel
in,om dat het uur van oogsten isgekom en.'
D an zeide H ij: 'W aarm ee zullen w ij het K oninkrijk G ods vergelijken? of in w elke gelijkenis zullen w ij het onderbrengen?
A ls een m osterdzaadje, dat alshet in de aarde w ordt gezaaid, het
kleinste is van aile aardse zaden; m aar dat w anneer het eenm aal is
gezaaid,opschieten groter w ordt dan alle tuingew assen en zich w ijd
vertakt, zodat de vogels deshem els in zijn schaduw kunnen w onen.'
Inveelvan dergelijke beelden sprak H ijhetW oord tot hen, naarm ate zijhet konden horen;
en zonder gelijkenissen sprak H ijtot hen niet. M aar afzonderlijk
aan zijn eigen discipelen verklaarde H ij alles.
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D e M eester zegt: 'W anneer het Levendragend W oord ontvangen
is alsinzetvan de zielew ending, zalhet K oninkrijk tot zijn gestalte
in u kom en, zonder uw beschikken ofbem oeien, zonder datgijook
zultw eten: H oe.
D e zielontw ikkelt zelfden zuiveren, vollen vorm ,

26/27

w aarna hetofferw ordt geboden alshetogenblik ditvraagt.

29

H et K oninkrijk van G od isin zijn aanvang ogenschijnIijk onbeduidend alshetm inste datin deze stoffelijkew ereld w ordt begonnen.
M aar alshet groeit en tot zijn volheid kom t, w ordt hethet allergrootste w atin een m ens tot aanzijn kom en kan,en zo verheven dat
zelfsH em elboden erin kunnen w onen.

30hr

In veel aldus gesluierde gestalten kom t het W oord tot iedereen
die Iuistert,naaigelang hijkan bevatten.
Zonder dieversluieringen spreektdeM eester niet.M aar door Zijn
heilige A anw ezigheid in w ie H em voIgt, w ordt dezen allengs alles
openbaar.

33
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36
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Toen het op dien dag laatgew orden w as,zeide H ij tot hen: 'Laten
w ij oversteken naar de overzijde.
Zij lieten de schare achter en nam en H em m ede daar H ij in het
schip w as; en erw aren andere boten bijH em .
Er stak een zw are storm op en de golven sloegen in het schip,
zodat hetreeds volliep.

38

M aar H ijlag te slapen op een kussen in hetachterschip. Zijm aakten H em w akker en zeiden tot H em : 'M eester, trekt gij er u niets
van aan,datw ijvergaan?'

39

W akker gew orden, bestrafte H ij den w ind, en zeide tot de zee:
'Zw ijg, w ees still'
Toen ging de w ind liggen en erontstond een grote stilte.
D an zeide H ij tot hen: 'W aarorn zijtge z6 bang? H oe kom t het,
dat ge geen geloofhebt?'
D oor grote angstbevangen vroegen zijelkaar: 'W ie istoch D eze,
datzelfsde w ind en de zee H em gehoorzaam zijn?'

40

41
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W anneer H ij zo het zaaien en het groeien heeft geopenbaard, begeeftH ij zich m et Zijn discipelen in de M ysterien.
A lhetverzam elde onreine blijftdan achter,alsH ijm etZijn volgelingen in de hun geboden m ogelijkheid treedt.
D e G eestw ordt dan zeer krachtig vaardig, en bew eegt de zielew ateren ZQ hevig, dat het voor de stofvertrouw den schijnt alsofde
G odgeboden m ogelijkheid toch nietbestand istegen de ontzettende
beroering.
A lleen de M eester blijftin Zijn volkornen rust.
D an w orden zijopstandig door hun onvolkom en oordeel, door
hun halfheid die de spanning w ekt, m aar niet verdraagt. En hun
m isplaatste angstm iskent Zijn Rust alsonverschilligheid.
M aar alsH ij hun benauw dheid ziet, brengt H ij de stilte in den
geesten in de ziel,die H ij aH eengebiedt.
W aarom zijn zijbevreesd?
W aarom isin hen geen geloof?
En anderm aal bevangt den leerlingen, die faalden het ontzag, het
m engselvan hun eerbied en hun vrees.
W ie isde M eester, datH ij geesten zielgebiedt en datdie beiden
zich volkom en richten naar Zijn W il?
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v
Zijkw am en aan de overkant derzee in hetland der G ergesenen.

2

Zodra H ij uithet schip ging kw am H em uit de graven een m ens
tegem oet, die door een onreine drang beheerst w erd;

die in de grafsteden huisde en w ien niem and zelfs m eer m et een
keten kon binden, w ant hijw as dikw ijls m et voetboeien en ketenen
gebonden gew eest, m aar de ketenen w aren door hem stuk getrokken en de boeien vem ield en niem and w as bijm achte hem te tem m en.
s
D ag en nacht w as hijvoortdurend in de graven en in de bergen,
schreeuw ende en zichzelf slaande m et stenen.
.

3/4

6

Toen hijJezus in de verte zag,liep hijtoe,w ierp zich voor H em
neder, en schreeuw de luid:

7

'W at iser tussen rnijen u,Jezus,Zoon desA llerhoogsten? BijG od
bezw eer ik u,dat gijrnijniet pijnigt!'

8

W ant H ij zeide tegen hem : 'O nreine drang, verdw ijn uit dezen
,
m ens.
Toen vroeg H ij hem : 'H oe is uw naam ?' H ij zeide H em : 'M ijn
naam islegioen, w ant w ijzijn talrijk.'

9

10

En dringend sm eekte hijH em , hen niet uithetland te zenden.
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D e openbaring van hetongeloof dervolgelingen aan henzelf,terw ijl I
zijjuist getuigen zijn van Zijn gerustheid en Zijn m acht, leidt tot
ontm oeting m etde krankheid, die aan de oostelijke zijde van de zee,
dat is: die bij den ingang der M ysterien, alsonbedw ingbaar en als
ongeneselijk heerst, nam elijk: het eigenm achtig richten.
Zodra de M eester (m et Zijn volgelingen) daar verschijnt, kom t 2/4
tot H em , w ie in dode vorm en leeft,w iens eigenzinnigheid alsw ilsbezetenheid niet iste binden ofte boeien door die zelfhun heilbetrachten in heteigenm achtig richten,

D e w ilsbezetene, die dag en nacht zichzelfverw ondt; die zich vernedert en verheft in de versteende, starre vorm en van voorbije tijden,w aarin hem het affectvan dw ang voortdurend m artelt.
D e m ens, die zich geheel heeft prijsgegeven aan de zonde: de
M ysterien te w illen herleiden tot een bron van zelfgereide M acht.
A lsdeze m ens den M eester in de verte ziet,dan w eethijH em den
D rager en den D ienaar van den W i!, dien niem and kan w eerstaan.
Zo kent de ziekelijke dynam iek der zelfbeschikking dadelijk de
m acht van reinen D ienst alsde voltrekker van het m eest gevreesde
in hem zel£
D e uitgeschreeuw de vraag: 'W at isertussen u en m ij?'en de bezw ering: 'M ij zultge nietpijnigen!' zijn niets dan de erkenning van
hetgeen hijjuist beseftte zuIlen ondergaan,
D e M eester vraagt dien m ens zich te bezinnen op het w ezen van
zijn kranke ziele-dynam iek:
'H oe is uw naam ?'
M aar hij, die van de w ilsbezetenheid, w aarin hijopgegroeid is,het
w ezen niet doorziet, kent en beleeft aIleen de veelheid van gestalten
van datene: 'M ijn naam islegioen, w ant w ijzijn talrijk.'
A an aldie velen zijn w ijte verknocht om zevolkom en buiten ons
bereik te w illen zien verdw ijnen, W ij w illen ze alseen bezit,w aar5
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N u w erd daar bijden Berg een grate kudde zw ijnen gehoed.

En zi
,jsm eekten H em : 'Zend ons in de zw ijnen, dat w ij daarin
varen.

13

D it stond H ijhun toe.
En de onreine ziele-dynam ieken gingen uiten voeren in de zw ijnen.En de kudde, ongeveer tw ee duizend, storm de van de steilte af
in de zee en verstikte in de zee.

14

D e H oeders vluchtten en berichtten hetin de stad en op hetland.
En de m ensen gingen uit om te zien w at er gebeurd w as.

15

Toen kw am en zijtotJezus en zijzagen den bezetene zitten, gekleed en bijzijn verstand, hem die door hetlegioen bezeten w as gew eest.
Toen w erden zijbevreesd.
D ie hetgezien hadden vertelden hun hoe hetgegaan w as m et den
bezetene, en m et de zw ijnen.
Toen begonnen zijerbijH em op aan te dringen, datH ijhun gebied verlaten zou.
Terw iji H ijin hetschip ging, sm eekte hijdie bezeten w as gew eest
H em , bijH em te m ogen blijven.
M aar H ij stond het hem niet toe, doch zeide: 'G a heen naar uw
huis,naar de uw en en boodschapt hun w at de A lm achtige u gedaan
heeft, en hoe H ij zich over u ontferm d heeft.
Toen ging hijheen en begon in de D ekapolis te verkondigen, w at
jezus hem gedaan had,en allen verbaasden zich.

r6
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van w ij desgew enst toch profiteren. Zo onderhouden w ij,juist bij
den Berg der Initiatie, een kudde van onreine dierlijkheid.
W ij zijn de Paasgedachte van die 'kudde' zw ijnen en de kudde
zw ijnen isvol Paasgedachte van O pstandigheid, die de M ysterien in
hen oproepen.
W anneer hetlegioen den M eester vraagt om in die kudde zw ijnen
te m ogen varen, staatH ijhet toe,om dat de H eilige W eerstand zijn
obstakeljuist en alleen in deze kudde vinden m oet.
Zo vinden de Bezetene en tegelijk de kudde zw ijnen in hun
razernijnaarzelfvernietiging,juist nietde zelfvernietiging, m aar het
Reversiepunt. D oor het 'verstikken in de zee', door ondergang in
de M ysterien, w ordt deze kudde om gewend naar de ontheffm g van
de zw ijnen-constellatie.
D e 'H oeders' van de 'kudde' vluchten naar de G ergesenen, en
deze zullen nu den w ilsbezetene genezen en gekleed in het het gew aad van D ienst, zien zitten 'aan de voeten van den M eester'.
D en eigenm achtig-richtenden ishetbezitder 'kudde' altijd liever
dan hetheildierkudde.

I
I
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D aarom verzoeken zijden M eester uithun m idden heen te gaan,
terw ijljuist de genezene H em srneekt bij H em te m ogen blijven!

I7/I8

M aar daarom ook, kan de genezene H em beter dienen door tot
'de zijnen'w eer te keren, en voor hen te getuigen w at G od in Zijn
ontferm ing hem gedaan heeft.
Terw ijl altijd opnieuw de grote m eerderheid der m ensen, en
vooral hun 'hoeders', en de m achtigen die hen 'bezitten', w el den
M eester in hun land ervaren, en aan den enkeling die door de excessieve m ate van hun allerK w aal den M eester 'ziet', ook de G eneZL"1.
zi
gen,toch zelfm aar liever niet genezen w illen w orden, en den
M eester dringend vragen heen tegaan, zaldeze door H em zelf genezen
enkeling, de leugen en de m acht der georganiseerde w ilsbezetenheid ten spijt,den W il des M eesters dienen, en juist aan de K udde
en hun Exploiteerders verkondigen, w at G od hem heeft gedaan.

19
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ToenJezus m et het schip overgestoken w as naar de overzijde, verzam elde zich w eder een grote schare bijH em , terw ijl H ij bijde zee
vertoefde.

Een van de oversten der synagoge,JaIr genaam d, kw am , vielaan
Zijn voeten, toen hij H em ontw aarde en sm eekte H em dringend:
'M ijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zalzijbehouden w orden en in leven blijven.'

Toen ging H ij m et hem m ede, en een grote schare volgde H em
en zijdrongen tegen H em op.
Een vrouw , die tw aalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had,

en veeldoorstaan had van veeldokters en alhethare daaraan ten
koste had gelegd,doch geen baathad gevonden, m aar veeleerachteruit gegaan w as,
had gehoord, w at over Jezus w erd gezegd; zijkw am tussen de
schare en raakte van achteren Zijn kleed aan.

W ant zijzeide: 'A ls ik m aar zijn klederen kan aanraken, zal ik
behouden w orden.'
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v
V an de verw erping door bezetenen van eigenm achtig richten keert 21
de M eester w eder tot degenen die ter andere zijde buiten de M ysterien vertoeven, m aar toch aan de grenzen daarvan zijn genaderd.
V eelkw aad verzam elt zich om H em , terw ijlH ijin ditgrensgebied
verw ijlt.
D an kom t w at officieelde zieleconcentratie leidt en daar bepaalt 22
w ie spreekt.D en M eester ziende valthijaan diensvoeten en bekent:
het 'K ind' dathijverw ekt heeft,groeit en bloeit m et,m aar hetisals
zw evend tussen dood en leven.
H ij sm eekt den M eester, datdienskracht het m oge aangrijpen en 23
gelooft dathetdaardoor zalbehouden w orden.
W anneer, w at in den onverlosten m ens de leiding heeft in de bezinning op hetheil,den M eester vindt, dan ishijook m etver van de
M ysterien ;dan zalhij aan diens voeten vailen en belijden, dat w at
door hem verw ekt w erd, in doodsgevaar verkeert, tenzijde M eester
zich ontferm t en door Zijn kracht behoudt.
M aar w aar datgene Christus vindt, verdringt zich veelonreinheid 24
om H em te bereiken, en belet het een het ander dit te doen. Toch
kom t de M eester tot w ie H em zo roept.
Terw ijl H ijnadert, nadert H em de ziel,die zich alsM oeder van het 25
zieke K ind, de eigenlijke oorzaak van de krankheid w eet.
D at is de onbekende V rouw , die evenzoveel jaren alshet K ind
leeft,innerlijk aan haar onreinheid isverbloed.
D ie allesw at de w ereld biedt aan raad en hulp beproefd heeft en 26
daaraan geofferd heeft w at zijbezat, en die daarbij nooit baat gevonden heeft, m aar w elveelschade en veelleed.
W anneer die 'M eeder' eindelijk besefi, dat aile w elstand is ver- 27
spild en leed verm eerderd en de w erkelijke beterschap steedsverder
w eg ging door het pogen tot cureren van de consequenties-in-destof,dan w eetzij,dateen ogenblik nabij-den-M eester-zijn, een ogenblik het 'kleed' aanraken w aarin H ij voor ons verschijnt, in ons tot
stand brengt: de G enezing die w ij anders nooit bereiken.
D e reine w aarheid van ditinnerlijk bekennen dringt dw ars door 28
de onreinheid die haarvan den M eesterscheidt.Zijzoektgeen w oord
en zijbedoelt H em niets te vragen. Zijw il aileen 'contact'.
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Terstond droogde de bron van haar bloed op en zijvoelde aan
haar lichaam , datzijvan haar kw aal genezen w as.
Jezus, die terstond in zichzelf de kracht w aarnam die van H em
uitgegaan w as, keerde zich in de schare om en zeide: 'W ie heeft
M ijn klederen aangeraakt?'
Zijn volgelingen zeiden echter: 'G ijziet,datde schare tegen u op
dringt en gijzegt:W ie heeftM ijaangeraakt?'
Toen keek H ijrond om te zien w ie hetgedaan had.D e vrouw nu,
bevreesd en bevende, w etende w at m et haar geschied w as,kw am en
w ierp zich voor H em neder en zeide H em de volle w aarheid.
Toenzeide H ijtegen haar: 'D ochter,uw geloof heeftu behouden;
ga heen ten vrede en w ees genezen van uw kw aal.'
Terw ijl H ij nog sprak, kw am m en uit het huis van den overste
zeggen: 'U w dochter isgestorven; w aarom valtgijden M eester nog
lastig ?'

D och Jezus den zin dezerw oorden verstaande, zeide tot den over- .
ste der synagoge: 'V reesm et, geloo faileen.'
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O ns zielekind, toekom stige gestalte onzer ziel, is bijna dood,
om dat hetdoor onw ijze zelfbeschikking isverw ekt en in onreinheid
isgebaard .
.W anneer de V ader tot den M eester gaaten om genezing sm eekt,
zalook de M oeder tot den M eester w illen gaan om tegenezen. M aar
nog w il zijaIleen de beterschap en niethaar schuld en ongelijk belijden; m etsm eken om vergeving en genezing, m aar alleen tersluiks
Zijn K leed aanraken en daaraan genezen.
M aar w ie dit doen en zich genezen voelen, horen 66k de vraag:
'W ie heeft M ijn kleren aangeraakt?' en voelen 66k de blik die op
hen rust.

29132

En dan pasw erpen zijzich aan Zijn voeten en bekennen H em de
volle w aarheid.

33

En dan pas horen zijZijn stem : 'K ind,je geloof heeftje gered.
G a ten vrede en w ees genezen van je kw aal.'
Terw ijl H ijspreekt, terw ijl de oorzaak w ordt en IS genezen,kom t
de w eerspreking door de consequenties in de stof
D aardoor aIleenbereikteen zielheteigenlijke dieptepunt w aarin zij
zich 'bekeert', doordat zij-juistverheven in deallerhoogste Troostm oet nederdalen in de w anhoop van de contradictie in de stof:

34

35

'
U w K ind isdood.

W aarom valtge den M eester nog lastig?'
D e M eester luistert naar die 'boodschap' m et.
M aar w ij, die diep bezorgd van uur tot uur Zijn K om st verw achtend, ieder oponthoud alsw reedheid en alsnoodlot ondergaan,
om dat w ijnietbeseffen datH ijin de oorzaak w erkt en daar geneest,
w at zich te rechter tijd alsde genezing onzer ziekte openbaren zal,
w ij nem en deze boodschap uit de stof als waarheid, alsbevestiging
van alle vrees en alle tw ijfel, die w ij diepverzonken droegen onder
ons geloof, dat tot den M eester kw am .
D it isons dieptepunt, alsangsten ongeloof in ons bevestigd zijn.
D an zijn w ijw eerloos voor den schijn.
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H ij stond niem and toe m et H em m ede te gaan dan Petrus en
Jacobus, enJohannes den broeder van Jacobus.

38

Toen zijin het huis van den overste der synagoge kw am en, zag
H ij de beroering en m ensen die zeer w eenden en w eeklaagden. .
Binnengetreden zijnde, zeide H ij tot hen: 'W aarom m aakt gij
m isbaar en w aarom w eent gij? H et kind isnietgestorven, m aar het
slaapt.'
Toen lachten zijH em uit. D och H ij dreefhen het huis uit, nam
den vader en de m oeder van het kind, en die bijH em w aren m ede
en trad de kam er binnen, w aar het kind lag.
H ij vatte de handen van het kind en zeide tegen haar: 'Talitha
koem i,' hetgeen betekent: M eisje, Ik.zeg je, Sta op!

39

40

41

42

En het m eisje stond dadelijk op en het liep; w ant het w as tw aalf
Jaar.
Toen w aren zijm eteen hevig ontsteld, en buiten zichzelven.

43

H ij gebood hun nadrukkelijk, dat niem and het te w eten zou
kom en en zeide,datm en haar te eten zou geven.
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M aar danjuist zegtH ij: 'V rees niet, m aar geloof aileen.'
V anaf dit ogenblik, w aarop de M oeder als de 'oorzaak' is behouden en het K ind alshet 'gevolg' verloren schijnt, richt zich de
M eester naar het 'H uis', w aar dit K ind ligt.
D atisdeV orm deractuele feiten.D aarin gaat'niem and' m etH em
m ede dan aileen hetH oren, hetV ervangende en de G enade.
W anneer H ij binnentreedt, isdaar gew eeklaag en m isbaar.
D e M eester plaatst alw at daarbinnen isvoor Zijn 'W aarom ' en
voor de lijnrechte w eerspreking van den schijn!
W at die w eerspreking nieteerbiedigt, drijftH ij uit.
D an gaat H ij m et de D rie en m et de 'ouders' in den specifieken
V orm w aarin het K ind gebed ligt.
D aar vat Zijn bovenm enselijke K racht de kleine kracht aan, die
hetK ind regeerde ...en bega£ Zijn K racht verw ekt in haar de w erveling, w aardoor de geest die opspiraalt haar boven haar vicieuse
cirkeling verheft. Zijn H and betekent steedsBegin en Einde.
H ijroept haar en de doodsvoltrekking scheidtzich van haar a£
H et K ind staatop en gaat; om dat hetim m ers tot de m aat van de
gestaIte kw am !
En aIlen die gew end zijn zich te laten leiden door den schijn,zijn
door de openbaring van Zijn kracht ontzet.
Zij zijn ook zeker niet geschikt om van den bovenstoffelijken
gang der dingen te getuigen. W ant de beleving van hetw onder zou
door hun verkondiging toch m aar ontaarden in onvruchtbaar
'w eten'.
Zijm ogen en zijm oeten echter trachten om hetuitde doden opgew ekte K ind te voeden m et hetpas ontw ikkelde
G ELO O F.

73

37

38

39

40

41

42

43

V ERW O RPEN

TE N A ZA RETH
VI

I

2

3

4

5

6

H ij vertrok van daar en kw am in zijn vaderstad en zijn leerlingen
volgden H em .
Toen het Sabbath w as gew orden, begon H ij te leren in de synagoge en de m eesten die H em hoorden, stonden verslagen en zeiden:
'W aar heeft deze m an zulke dingen vandaan?' en 'W at isdatvoor
een w ijsheid, die hem gegeven is?'en 'W at een krachten geschieden
door zijn handen!'
'Is dit m et de bouw er, de zoon van M aria, en de broeder van
Jacobus,Joses,Judah en Sim on? En zijn zijn zustersm ethierbijons?'
En zijergerden zich am H em .
Toen sprak Jezus tot hen: 'Een profeet w ordt overal geeerd behalve in zijn vaderstad, bijzijn verw anten en in zijn huis.'
En H ij kon daar geen enkele w onderkracht verrichten; aIleen
legde H ij enkelen zieken de handen op en genas hen.

Toen verw onderde H ij zich over hun ongeloof
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U it deze sfeer heengaande keert de M eester w eder tot de vorm en
van Zijn Zoonschap. En zijn discipelen volgen H em daarin.
D aar vangt H ij aan te leren in de zieleconcentratie van den G odgew ijden D ag. V eel w at zich door de vorm vertrouw dheid geestnabij gew aand had staat verbijsterd, w ant Zijn W ijsheid en Zijn
K unnen zijn niet te verklaren uitde stoffelijke identificering.
Ergem is ontstaat doordat de ziel zich op onjuistheid van haar
vooroordeel betrapt en ditvooroordeel toch nietprijs w ilgeven om
de consequenties.
H ij, die G od's W oord verkondigt is steeds ongeeerd, w aar H ij
alleen aanvaard w ordt als hetgeen vertrouw d en eigen is aan zijn
grofstoffelijk verschijnen.
W aar ooit G od's Redding w ordt beschouw d als iets, w aarm ee
m en w el bekend is en vertrouw d, daar w ordt geen m ens 'gered'.
M aar steeds bew erkt Zijn H and-oplegging loutering en krachtsherstel.
En w elis ditverbazensw aard, datelke kuddem ens hetkuddedier
verkiest en zich bestendigt door ontkenning van hetgeen hem van
den kudde-geest verlost.
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T oen ging H ij rond door de om liggende dorpen en leerde.
H ijriep de Tw aalve tot zich en begon hen uitte zenden, tw ee aan
tw ee, en gaf hun m acht over de onreine zieledrangen.
H ij gebood hun, niets m ede te nem en voor onderw eg dan aIleen
een staf;geen brood, geen reiszak,geen geld in den gordel; w elm et
sandalen aa~ de voeten, doch niet m et tw ee tunieken aan.
V oorts zeide H ij tot hen: 'W aar gijeenm aal een huis zijtbinnengetreden, blijft aldaar totdat gijvandaar vertrekt.
En alseenplaats u niet ontvangt en zijniet naar u luisteren, gaat
daar vandaan en schudt het stof afvan uw voeten, hun tot een getuigenis.'
Toen gingen zijheen en verkondigden dat m en de gezindheid
m oet veranderen.
V eelziekelijke zieledrijving deden zijverdw ijnen en veelkranken
zalfden zijm et olie en genazen hen.
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D aar w aar de M eester rondorn de vorm en van Zijn Zoonschap
lerend rondgaat, roept H ijde oergestalten uithun onbepaalde sam enzijn en vangt H ijaan m ethen de w ereld in te zenden, gecom bineerd
tot paren m er Paasw erkende, dat isverlossende K racht.
Zo w erkend hebben zijde M acht om bindende gedachte- en gevoels-structuren te verdrijven, m its zijgaan zo alszijzijn,ontdaan
van aile zelfbescherm ende reserves,uitgerust m et hun G eloof alleen
en m ethetm iddel om op eigen krachten ver te kunnen gaan.
W anneer zijeerunaal in een vorm gegaan zijn, die de betekenis
der aan de orde zijnde feiten heeft, dan m oeten zijdaarin verblijven
tot hetogenblik van heengaan isgekom en.
M aar overal w aar hun bevrijdend w erken niet aanvaard w ordt,
m oeten zij verdw ijnen, de ongew enste stofcontacten van zich
schuddend alseen openbaring van het scheiden en verdw ijnen.
Zo gaan zijin de w ereld als Reversie-brengers, veel boze zielestrevingen verdrijvend en veelkrankheden genezend door de licham en ontvankelijk te m aken voor de reinigende kracht des geestes.
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O ok koning H erodes hoorde ervan,w ant Zijn naam w erd algem een
bekend; en m en zeide,datJohannes de D oper uitde doden w as opgew ekt, en daarom die krachten in H em w erkten.

15

A nderen zeiden, dat H ij Elijah w as; w eer anderen, dat H ij een
pro feetw asalsandere profeten.

16

Toen dan H erodes van H em hoorde, zeide hij: 'D ie ik heb laten
onthoofden, Johannes, die is opgestaan!'
W ant hij, H erodes, had m ann en gezonden en Johannes laten
grijpen en geboeid gevangen laten zetten, terw ille van H erodias, de
vrouw van zijn breeder Philippus, daar hij haar tot vrouw genom en had.
W ant Johannes had tegen H erodes gezegd: 'H et is u niet geoorloofd de vrouw van uw broeder te hebben.'
H erodias w as op hem gebeten en w ilde hem doden doch kon dit
niet.
W ant H erodes had ontzag voor Johannes, dien hijw ist een rechtvaardig en heilig m ens te zijn; en hijbescherm de hem .W anneer hij
naar hem geluisterd had, w as hij in grote verlegenheid; m aar hij
hoorde hem gaarne.
O p een gunstigen dag,toen H erodes tergelegenheid van zijn verjaardag een m aaltijd gaf voor zijn hoogw aardigheidsbekleders, zijn
krijgsoversten en de aanzienlijken van G alilea, kw am de eigen
dochter van H eriodias binnen en danste. Zij behaagde H erodes en
zijn gasten. Toen zeide de koning tot het m eisje: 'V raag m ij m aar
w atje w ilt en ik zalhetje geven.'
H ij zw oer haar zelfs: 'W at je m ij ook m aar vragen zult, zalik je
geven, alw as het de helft van m ijn koninkrijk.'

17
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19
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Toen ging zij heen en zeide tegen haar m oeder: 'W at zal ik
vragen?' en deze zeide: 'H et hoofd van Johannes den D oper.'
Zij spoedde zich toen dadelijk naar binnen, naar den koning en
78
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D e list- en lust-gebonden w ereld zietden M eester m et. Zij kent alleen Zijn N aam ,doordat zijoverH em vertellen hoort; en zijbew eert,
dat H ij de Stem is die verm aant, en de G enade die haar tot de
W ending noopt, uitdevernietiging herrezen en daarom m etbovenaardse kracht bezield.
O f w el: D egene, die als een heraut v66r den V erlosser uitgaat.
O f een van de vertolkers van G od's W iI. W ant ditzijn de verm oedens van den list-en lustverslaafden m ens.
W ie zelf den Roeper heeft gedood, die zal den M eester altijd
voor den w ederopgestanen Roeper houden.
D en Roeper nem en w ij altijd gevangen, om dat zijn Roepen ons
herinnert aan den broeder-m oord, dien w ij begaan terw ille van de
zeIf-verzadiging aan lusten m acht.
Zolang w ijblijven in dehalfheid, horen w ijde Stem desRoepers,
alsG evangene in ons,w elgraag.W ant w ijerkennen w elzijn heilige
intentie, m aar w ij zw ichten voor den drang van Lust, dien w ij tot
levenskam eraad verkozen.

D aarom zint deze 'kam eraad-in-ons' voortdurend op het doden
van den Roeper. En zeker kom t het U U f, w aarop w ij tot de zolang
uitgestelde keus gedw ongen w orden.
Juist op den dag, w aarop het individuele leven w ordt herdacht,
verschijnt devrucht van deonzalige verbinding tussen lusten m acht.
D ie vrucht, de schijn van '
w elzijn', behoort dan tot de blinde
overgave en de blinde offervaardigheid, die halfheid tot een heelheid m aakt.
In den verkeerden zin!
W at dan geeistw ordt, isaltijd: de helft, die m et bereids gegeven
w as: D at is het H oofd des Roepers, die gevangen w as, m aar nog
,steeds 'riep'.
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sprak haar verzoek nit: 'Ik w il, dat gij m ij onm iddellijk op een
schotelgeefthethoofd van Johannes den D oper.'
O fschoon de koning zeer bedroefd w erd, w ilde hij het om zijn
eden en zijn gasten niet afw ijzen. Terstond zond de koning een
scherprechter m et de opdracht zijn hoofd te brengen. D ie ging heen,
onthoofde hem in de kerker, bracht zijn hoofd op een schotelen gaf
hetaan hetm eisje,en hetm eisje gafhet aan haar m oeder. Toen zijn
leerlingen hethoorden, kw am en zijhetlichaam halen en legden het
in een gra£
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W ij zijn bedroefd, m aar zw ichten. D at isonze val.
En het gew eId in dienst van lust en m acht verschaft de zelfverzadiging de slechte satisfactie van het H oofd, dat niet m eer w ordt
G EH O O RD , m aar w eI gezien.
W anneer de volgelingen van den Roeper dit vernem en, kom en
zijden doden vorm begraven.
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D e U itgezondenen kw am en w eder bijJezus sam en en boodschapten
H em alw at zijgedaan en geleerd hadden.
Toen zeide H ijtothen: 'K om t gijzelfm etM ijm ede naar een eenzam e plaats en rusteen w einig.'
W ant erw aren zoveelm ensen die kw am en en gingen, datzijzelfs
geen tijd hadden om te eten.
Zo vertrokken zijin het schip naar een eenzam e plek, aIleen.

Zij zagen hen sam en w egvaren en begrepen het.Te voet snelden
zijuit alde steden daarheen en w aren er eerder dan zij.

Toen H ij van boord ging, zag H ij een grote schare en w erd m et
ontferm ing over hen bew ogen, om dat zij w aren als schapen, die
geen herder hebben; en H ij begon hun veeldingen te leren.
D aar het reeds laat gew orden w as,kw am en zijn volgelingen tot
H em en zeiden: 'D it iseen eenzam e plek en hetisallaat. Zend hen
heen, opdat zijnaar de gehuchten en dorpen in den om trek kunnen
gaan am voedsel voor zich te kopen.'
M aar H ij antw oordde hun: 'G eefi gijhun te eten.' Toen vroegen
zij: 'Zullen w ijdan voor tw ee honderd schellingen brood gaan kopen
om hun te eten te geven?'
H ijzeide: 'H oeveel broden hebt gij?G aateenszien!'Toen zijhet
nagegaan hadden, zeiden zij: 'V IJF,en Tw ee V issen.'

40

N u droeg H ij hun op, dat allen in groepen m oesten gaan aanliggen op het groene gras.
Zijlagen toen aan in groepen van honderd en van vijftig.

41

D an nam H ijde V ijfBroden en de Tw ee V issen,zag op naar den

39
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W anneer de oergestalten die in Paasverbonden paren w aren uitgezonden, tot den M eester w ederkeren, bieden zijH em aan w at zij
verrichtten.
H ij roept hen tot zich alszijzo om ringd zijn door opeenhoping
van kw aad, dathun hetgoede dathen voedt nietm eer bereiken kan.

30

D an roept H ijhen tot eenzaam heid en rust.
En zijverdw ijnen m etH em in dehun geboden m ogelijkheid door
de M ysterien naar hetonbetredene.
V an die hen zo zien heengaan in hetongeopenbaarde, w eg uithet
om ringend kw aad, gaan velen zelf,uit eigen kracht, w aarheen de
M eester zich m et die H em volgen, via de M ysterien begeeft. Zij
kom en daar,voordat zijH em aldaar ontw aren.
M aar als H ij w ederom in het geopenbaarde treedt, ziet H ij het
overgrote kw aad en w ordt bew ogen m et ontferm ing, om dat het
kw aad isalseen kudde die geen herder heeft.En H ijbegint hun veel
te leren.
W anneer deleerlingen H em w ijzen op den 'honger' van diekudde
en H em raden om hen w eg te zenden om dien honger zelfte stillen,

32

dan verw ijst H ij deze volgelingen naar de m ogelijkheid, dat zij
de kudde van het nodige voorzien. D e volgelingen voelen dadelijk
hun eigen onverm ogen en verbeelden zich, dan toch eerst zelf te
m oeten krijgen, w at zijnietvoldoende hebben om te kunnen geven.
D e M eester w ijst hen echter op hetgeen zij reeds bezitten. D it
m oeten zijeens zelfbepalen! En ziet: zijhebben reeds V ijfvorm en
van het bovenstoffelijke Brood en de G estalte van het Sterven dat
H erboren-w orden is!
D e M eester doet de kudde door Zijn volgelingen haar hom ogeniteitverliezen door ontspanning en verstilling op den Paasgrond.
D an splitst de kuddegeest zich in bew ustzijn van volkom enheid
en gerichtzijn op volkom enheid en ontspant zich daarin.
N u neem t H ijzelfde oergestalten van hetbovenstoffelijke Brood
83
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hem el, sprak den zegen uiten brak de broden; en H ijgafze aan de
volgelingen, dat die ze hun zouden voorzetten; en de Tw ee V issen
verdeelde H ij onder hen allen.
42

43

44

Zij aten allen en w erden verzadigd.
Toen nam en zijaan brokken Tw aalf K orven vol op, en ook nog
van de V issen.
Zij die van de Broden gegeten hadden, w aren vijf duizend m an.

G EESTELI]K

BEW U STZIJN

en van H erboren w orden uit den D ood, w endt zich tot den V ader
in den hem el, 100ftw at H I] gegeven heeft; H ij breekt de oergestalten in fragm enten, die H ijdoor zijn volgelingen voor doetzetten.
En van het Sterven en H erboren-w orden deelt H ijzelf aan allen uit,
Zo iser,en ontvangt ookalles, altijd vanhet bovenstoffelijkevoedselzoveel alsontvangen w orden kan.
En w at erover blijft en naderhand w ordt opgenom en isaltijd de
volle m aat der dingen.
Ervaring van de onbeperkte deelbaarheid van de gestalten van
den G eestleidt tot bew ustzijn van den G eestin veelheid.
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Terstond dw ong H ij zijn volgelingen in het schip te gaan en H em
vooruit te varen naar de overzijde, naar Beth-saida, terw ijl H ijzelf de
schare van zich liet.

46

N adat H ijzich van hen ontdaan had, ging H ijden berg op om te
bidden.
Toen het nu avond w as gew orden, w as het schip m idden op de
zee,terw ijl H ij aIleen w as op hetland.

47

48

M aar ziende, dat zij zich zeer aftobden om vooruit te kom en,
w ant zij hadden den w ind tegen, kw am H ij om streeks de vierde
nachtw ake tothen,w andelende op dezee,en w ilde hun voorbijgaan.

49

Toen zijH em zagen, w andelende op de zee,m eenden zijdatH ij
een spook w as en zijschreeuw den luid.

50

W ant allen zagen H em en w erden verbijsterd. M aar H ij sprak
dadelijk tegen hen :'H oudt m oed! Ik ben het,vreestniet!'
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A ldus ervaren kudde en discipelen legitim ering in de stof,zodat zij 45
H em w iens K oninkrijk juist niet van deze w ereld is,tot K oning
zouden w illen rnaken.
D an dw ingt H ijdadelijk zijn volgelingen om in de terbeschikking
zijnde m ogelijkheid in de M ysterien te gaan tot w aar de levende gestalten van het sterven en herboren-w orden dagelijks gew onnen
w orden uithet ongeopenbaarde.
H ijzelf verw ijdert onderw ijl het saam geschoolde kw aad.
W anneer H ijditvan zich heeft doen verdw ijnen, verheft H ijzich 46
om in te keren tot den V ader.
Rondom de volgelingen, die zich m idden in de Paassfeer der 47
M ysterien bevinden ishet duister, m aar de M eester toeft nog in de
aardse sferen.
W anneer H ij ziet hoe zijn discipelen zich aftobben om 'vooruit 48
te kom en', om dat de w erking van den G eest hen schijnt terug te
dw ingen, te beletten om het hun bevolene te doen, dan gaatH ij in
de laatste phase van hun duistere w ake,in volkom en rusten vrijheid
van verrichting, w aar zijzw oegen de vertw ijfeling nabij.
H ij richt zich nietnaar w aar zijzijn,m aar naar de plaats van hun
bestem m ing. In die richting zien zijH em .
M aar als zij H em zo onaantastbaar, zo volkom en vrij van alde 49
hen benauw ende gebondenheden zien,dan tw ijfelen zijof H ij w el
m eer isdan een schim !
D an triom feert de w anhoop en zijschreeuw en hun ellende uit,
om dat zijdie den M eester alte zeer alsm ens en m achtig kam eraad
beschouw den, dien zij 'K oning' w ilden m aken, nu plotseling zijn
onverw ante, onbegrijpelijke H oogheid zien.
Zo w ordt de w aan van hetvertrouw de en vertrouw elijke sam enzijn vernietigd.
D e ongegronde fam iliariteit slaatom in ongegronde angst; niets 50
iserw at een zielzo zeerverbijstert alshetw egvallen van sluiers,als
het onverw achte ZIEN .
En tot de zo ontstelden zegtde M eester steeds:
'H oudt m oed. Ik ben het.
W eest niet bang.'
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51

Toen kw am H ij bijhen in het schip en de w ind bedaarde. M aar
zijw aren innerlijk zeer aangegrepen;

52

w ant zijw aren bijde Broden niettot inzicht gekom en, w ant hun
hartw asverhard.
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D an treedt H ij in hun m ogelijkheid om de M ysterien te door. kruisen en het blijkt hun, dat de kracht des geestes zich tegen hun
,
.
voorm t
gang " m etverzet.
G eheel ontzet bijhet ontw aren van den M eester in zijn sferen is,
w ie H em dacht te verheffen tot regeerder dezer w ereld, nadat m en
zelfheeft deelgenom en aan verzadiging der kudde m et het Bovenstoffelijke Brood.
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O vergestoken zijnde naar het land, kw am en zijbij G ennesareth en
legden daar aan.
En toen zijuit het schip gingen, herkenden de m ensen H em terstond, liepen de gehele streek afen begonnen allen,die ernstig ongesteld w aren op m atrassen aan te dragen naar de plaats w aar zij
hoorden datH ij w as.
W aar H ijook kw am in dorpen, steden ofgehuchten, daarlegden
zijde zieken op de m arkt en sm eekten H em datzijslechts de kw ast
van zijn kleed m ochten aanraken.
En allen,die H em aanraakten w erden gered.

9°
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D e zo ontstelde volgelingen kom en niet tot de beleving van het
sterven en herb oren-w orden, m aar zijkom en m et den M eester in
den Tuin der G odgew ijdheid.
A lszijdaar verschijnen, w ordt de M eester dadelijk herkend.
V an aIlekanten w ordt totH em gedragen allesw at nietgoed isen
aan zijn verkeerdheid ernstig lijdt.
In w elke situatie,w elke vorm structuur, in w elke vorm verhouding,
H ij verschijnt, daar w ordt het kranke op de plaats der zelfbevoordeling getoond; daarw ordt gesm eekt om , zijhetm aar een ogenblik
de levende verbondenheid der W etsherinnering te m ogen ondervinden, die eigen isaan datw aarin H lj ons verschijnt.
W ie eenm aal dit door zielehunkering bereikbare contact m et de
verschijning van den M eester in den Tuin der G odgew ijdheid heeft
ervaren, w ordt behouden.
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Toen verzam elden zieh bijH em dePharisaeers m etsom m ige sehriftgeleerden die van Jerusalem gekom en w aren.
En ziende dat som m igen van zijn diseipelen hun brood aten m et
onreine, dat is ongew assen, handen -w ant de Pharisaeers en aile
Joden eten m etzonder eerstterdege hun handen tehebben gew assen,
daarm ee vasthoudende aan de instelling del'ouden, en van de m arkt
kom ende eten zijm et dan na zieh gereinigd te hebben; en veel andere dingen zijn er,w aaraan zijzieh op grond van de overlevering
houden, bijvoorbeeld hetonderdom pelen van bekers en kannen en
koperw erk - toen vroegen de Pharisaeers en de Sehriftgeleerden
H em : 'W aarom w andelen uw leerlingen m et naar de overlevering
del'ouden, m aar eten zijhun brood m et onreine handen?'
M aar H ij zeide tot hen: "Terecht heeftJesajah van u,huiehelaars,
geprofeteerd, zoalsgesehreven staat:
'D it yolk eert M ij m et de lippen,
m aar hun hart isverre van M ij;
Tevergeefs eren zijM ij,
om dat zijleringen leren, die geboden van m ensen zijn.'
G ijverw aarloost het G ebod G ods en houdt u aan de overlevering
derm ensen.
En H ij ging voort: 'H et G ebod van G od verzaakt gij om uw
overlevering in stand te houden.
W ant M ozes heeft gezegd: 'Eert uw vader en uw m oeder,' en:
'W ie zijn vader ofm oeder vervloekt, zalsterven.'
D oeh gij zegt: Indien een m ens tot zijn vader of m oeder zegt:
H etisallestot een offerbestem d, w at gijvan m ij zoudt kunnen ontvangen, dan laatgijhem m ettoe ietshoegenaam d voor zijn vader of
m oeder te doen.
En zo m aakt gijhetW oord G ods kraehteloos door uw overlevering, die gijhebt doorgegeven. En dergelijke dingen doet gijvele.'
Toen riep H ij w ederom de sehare tot zieh en zeide tot hen:
'Luistert allen naar m ij en verstaat m ij w el: N iets w at van buitenaf
in den m ens kom t, kan hem onrein m aken doordat hetin hem kom t,
92
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Terw ijl de M eester z6 de W etsvervuiling in zich draagt, dat zelfs
w ie slechtszijn aan de W et herinnerend gew aad aanraken, genezen
w orden in den voilen zin van w ederkeren en behouden w orden in
de onvergankelijke harm onie,
verzam elt zich het m oralistisch en verstandelijke fanatism e om
H em heen, dat vorm en letter van de W et betrachtend den G eest
der W et verkracht.
D e M eester leert: O ordeelt niet!
Zij echter, oordelen voortdurend. Zij m aken ailestot een vasten
vorm , zijbinden allesaan determ inering van hetarrogant verstand.
D e goddelijke W et w ordt in hun handen tot een dw ang van letterlijk betrachten en een eindeloze m uggenzifterij. Zo w ordt de W eg
naar de Bevrijding uit de duisternis en slavernij, een doolhof van
m oreel dan w elverstandelijk gecorrigeer van innerlijke ongerechtigheid, de zielen bindend in verharding en verstarring.
D aarom ishun activiteit gedoem d te zijn een zelfrechtvaardiging
door hetbeschuldigen van w ie deletter van deW et nietacht.
Zij, die zichzelf aileen m aar reinigen in schijn en die zich voeden
m et de 'stenen' van het nim m er eindigende oordeel, beschuldigen
de Leerlingen van H em , die nim m er oordeelt m aar behoudt, datzij
zichzelfniet reinigen, voordat zijeten van het G eestelijke Brood.

1

2/5

D e M eester w ijsthen echter op hetfeit,datzijzich houden aan de
overlevering van m ensen ter ontduiking van den w u van G od.

6/13

H ij leert: N iet w at van buiten kom t, m aakt ons onrein, m aar w at
in ons verw ekt w ordt en door ons w ordt uitgezonden in de w ereld
in responsie op hetgeen van buiten tot ons kw am , dat m aakt .den
m ens onrein, indien hetnietin innerlijke reinheid w erd verw ekt.

14/15
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m aar hetgeen uit den m ens naar buiten kom t, dat is het w at hem
ourein m aakt.'
Toen H ijvan de schare heengegaan, thuis gekom en w as,vroegen
zijn volgelingen H em naar de gelijkenis.
D an zeide H ij hen: 'Zijt gij ook nog zo onbevattelijk? Begrijpt
g~ niet, dat alw at van buitenaf in den m ens kom t, hem niet kan
verontreinigen, om dat het niet in zijn hart kom t, m aar in zijn buik
en erte zijnerplaatse uitgaat?' A ldus verklaarde H ij aIlespijzen rein.
H ij zeide: 'W at uit den m ens naar buiten kom t, dat m aakt den
m ens onrem .
W ant van binnenuit, uit het hart der m ensen, kom en de kw ade
overw egingen, w ellust, diefstaI,m oord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, sIuw heid, onm atigheid, afgunst, godslastering, aanm atiging,
onverstand.
A ldats
. , lechte kom t van binnenuit naar buiten en m aakt den m ens
onrem .
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N iets w at den m ens geboden w ordt, isw ezenlijk bezoedeling van
reinheid. Bezoedeling ontstaat doordat de m ens reeds Paasgedachte
van onreinheid is.In allesw at den m ens bereikt van buitenaf, ligt
tegelijk m et de m ogelijkheid van bezoedeling als'val', de m ogelijkheid van realisatie van den W eg naar de Bevrijding.
A Ileen w ie het G ehoor voor deze w aarheid heeft ontw ikkeld, zal
haar in het dagelijkse leven m eer en m eer verstaan. D an zalhijniet
m eer tot 'de schare'horen, die zich rond den M eester in onreinheid
alsobstakel ophoopt, m aar alsLeerling, die - het ritueel vergetend
en den letter overtredend - door de Pharisaeers en de Schriftgeleerden w ordt beschuldigd, m aar het Bovenstoffelijke Brood intussen voor hun zelfverblinde ogen eet.
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Toen stond H ij op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus.
En een huis binnengegaan zijnde, w ilde H ij niet dat iem and het
w ist, m aar H ij kon niet verborgen blijven.

25

W ant terstond hoorde van H em een vrouw , w ier dochtertje leed
aan een ourem zieledrijven. Zij kw am tot H em en w ierp zich aan
zijn voeten.

26

Zijw as G rieks,doch Syro-phcenicisch van geboorte. En zijvroeg
H em den ziekelijken drang uithaar dochtertje te verdrijven.

27

H ij zeide haar: 'Laat eerst de kinderen verzadigd w orden, w ant
hetisnietgoed hetbr
, ood derkinderen te nem en en hetden honden
voor te w erpen.
Toen antw oordde zij: 'Zo ishet,H eer; m aardehonden eten onder
de tafeltoch ook van de kruim els der kinderen.'
.

D aarop sprak H ij: "Terw ille van dit w oord, G a heen, het boze
zieledrijven isuit uw dochter verdw enen.'
3°

En toen zijthuis kw am , yond zijhet kind alsneergew orpen op
haar bed en de boze drift uithaar verdw enen.
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Zich uit die sfeer van onw aarachtigheid verheffend, gaat H ij naar
de sfeervan Inw ijdings-bew ustzijn.
D aar binnentredend in een vorm van aan de orde zijnde feiten,
w ilH ijniet, datditgeweten w ordt, doch ervaren alseen openbaring.
V erborgen blijven kan H ij echter niet.
W ant dadelijk bem erkt de ziel,die in zichzelf gebaard heeft w at
door een onreinen drang beheerstw ordt, en tach bew ustzijn van Inw ijding bereikt heefi, terstond bespeurt zij Zijn A anw ezigheid in
dezen vorm .
Zij is geen m yste, m aar een die de innerlijke harm onie verw acht
van w eten en van zelfbepalen. M aar zijvindt den M eester en zij
sm eekt H em datH ij de onreinheid uithaar zielekind verdrijft.
am dezen ootm oed te beproeven zegtH ij haar:
'Laateerstverzadigd w orden, w ie reedsm ysten zijn.H et gaatniet
aan hetBrood derM ysten aan verstand-geleiden voor te w erpen.'
M aar deze 'm oeder' heeft de arrogantie derverstand-geleiden niet
en zijdoorstaat de toets door te belijden, dat 'verstandigen' gevallen
kruim els van het G eestelijke Brood der M ysten toch op lager,
stoffelijk,niveau alsvoedsel vinden en het tot zich nem en.
D an zegt H ij: 'am der w ille van ditW oord, G a heen, het boze
drijven isreeds uituw ziele-kind verdw enen, om dat hetnietm eer in
de ziele-m oeder heerst.'
En w ederkerend tot haar eigen actuelen vorm , vindt deze ziel,
dat haar toekom stig zelfalsneergew orpen in een harden strijd,de
w are Rust gevonden heeft, en het onreine streven uit haar is verdw enen.
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Toen H ij w eder uit de streek van Tyrus vertrokken w as, ging H ij
door Sidon naar de zeevan G alilea,m idden in hetgebied van D ekapolis.
D aar w erd een dove, die slecht sprak tot H em gebracht en m en
sm eekte H em dezen de hand op te leggen.
H ijnam hem terzijde buiten de schare,en stak zijn vingers in zijn
oren, spuw de, raakte zijn tong aan; en H ij zag op naar den hem el,
zuchtte en zeide tot hem : 'Ethphatha!' (dianoichtheti), dat is:
W ordt geopend!

Toen w erden zijn oren terstond geopend en de band van zijn tong
ging los en hij sprak goed.

H ij gebood hun het niem and te zeggen. M aar hoe nadrukkelijker
H ij hethun gebood, deste m eer ruchtbaarheid gaven zijer aan.

Zij w aren geheel buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'H ij
heeft alles w el gem aakt!
Zelfs de doven doet H ij horen en de stom m en spreken !'

LU ISTEREN
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H eengaande uit dit inw ijdingsbew ustzijn gaat de M eester door de
Poort van Initiatie naar de G rote M ysterien tot m iddenin de sfeer
van de Tien O ergestalten.
D aar w ordt tot H em gebracht de stom heid, die uit doofheid
stam t.D aar w ordt H em om de aanraking gesm eekt, die tot de volle
overgave leidt.
D e M eester voert den dove buiten hetopeengehoopte kw aad.
D an treedt Zijn in het toegesloten gehoor naar binnen gaande
kracht in het oorzakelijk verband m et zondaar en m et zonde, en
verheft den zondaar tot gelouterd m ens, de zonde tot vereffend
krachtsherstel.
H ij scheidthet oude van het nieuw e af,opdat het nieuw e in den
tijd tot zijn gestalte kom t.
Zijn Zien verheft het aardse tot den voor H em open hem el en
H ij adem t de verbondenheid m et G od. En door de volle overgave
w ordt het starre onbereikbaar-w illen-zijn verheven tothetinnigste
bereikt-zijn.
Zo w ordt de zielsgeslotenheid w aarin de doofheid onbew ust gew orteld is,oorzakelijk genezen tot doorgankelijkheid van de gezindheid, van het w il-gerichte denken en de nieuw e ziele-openheid, de
w illigheid tot luisteren, herstelt het eertijds diepgekrenkt G EH O O R.
H et opent u des M eesters w ekt de hoorgezindheid als ontvangbereidheid en de spreek-gezindheid als het willen-geven. En m et dit
geven en ontvangen ishetinnerlijk verbonden-zijn hersteld.
D e M eester w il, dathethersteld verm ogen nietvoor propaganda
w ordt m isbruikt, m aar aan den W il des V aders w ordt gew ijd.
M aar m ensen zullen steeds getuigen van H em , die hen uit hun
zelfveroorzaakt onverm ogen heeftverlost.
D oor O vergave aan G od's Redding w erkelijk ontheven aan de
zelfgestelde grenzen, kunnen w ijden M eester nog aIleen m aar diepbew ogen loven:
H ij heeft allesw eigem aakt!
Zelfs de doyen m aakt H ijhorend en de stom m en doetH ijspreken!
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6

Toen er in die dagen w ederom een grote schare bijeen w as en zij
niets te eten hadden, riep H ij zijn discipelen tot zich en zeide tot
hen: 'lk heb deernis m et de schare,w ant zijzijn nu reeds drie dagen
bijM ijen hebben niets te eten.
A ls Ik hen zonder voedsel naar huis zend, zullen zij onderw eg
bezw ijken, en som m igen van hen kom en van ver.'
Toen antw oordden zijn leerlingen H em : 'V anw aar zal iem and
dezen hier in de w ildernis m et brood kunnen verzadigen?'
D an zeide H ij: 'H oeveel broden hebt gij?'
En zijzeiden: 'Zeven.'
N u gebood H ij de m enigte op den grand te gaan aanliggen.
H ij nam de Zeven Broden, dankte, brak ze en gaf ze aan de leerlingen om ze hun voor te zetten; en zijzetten ze de schare voor.

7

O ok hadden zijenkele visjesen na deze gezegend te hebben zeide
H ij, dat zijook die aan de schare m oesten voorzetten.

8

Toen aten zijen w erden verzadigd.
Zijnam en het overschot der brokken op,zeven korven vol.
H et w aren ongeveer vier duizend m ensen, die H ij daarop uiteen
lietgaan.
Terstond daarop ging H ijm et zijn discipelen aan boord en kw am
in het gebied van D alm anoetha.

9

10
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W anneer zich w eer veel ongerechtigheid verzam elt, die zichzelf
niet voeden kan, roept H ij zijn volgelingen tot zich en doordringt
hen van Zijn m edelijden m et hetreeds lang bijH em sam enscholend
kw aad, datnietsheeftom zichzelfte voeden en dateenm aalbijH em
kom end evenm in terug kan keren tot zijn ouden vorm .
D e leerlingen beseffen niet, vanw aar het Brood kan kom en, dat
het w achtend saam geschoolde kw aad verzadigt in het ongebaande
van de zieltem idden derTien O ergestalten.
D e M eester vraagt hoeveel gestalten van dit Brood zijzelf bezitten.
D an eerst erkennen zij,dat zijzichzelf verzadigen aan de Zeven
heilige Essenties van G od's geopenbaarde K racht.
D e M eester doet het saam geschoolde kw aad, dat hongert, rusten
op het w eerstandsvlak der stof; en w at Zijn leerlingen bezitten aan
bew ustzijn van G od's K racht, dat neem t H ij, en H ij breekt dit
leerlingenbew ustzijn tot een passende hoeveelheid voor het hongerende kw aad, dathetnietvan den M eester m aar van Zijn leerlingen
ontvangt.
O ok neem t H ijw at de leerlingen aan O fferkracht bezitten en ook
dat w ordt door de volgelingen doorgegeven, nadat de M eester het
gezegend heeft.
Zo w ordt hetkw aad m etH em els G oed gevoed en kom t de saam geschoolde ongerechtigheid tot een bew ustzijn van de veelheid van
gerechtigheid. En het verdw ijnt. En w at de leerlingen zo gevend
overhouden issteedsm eerdan zijtevoren hadden.
Zodra ditw erk volbracht is,gaatde M eester m et zijn volgelingen
in de geboden m ogelijkheid om zich in de M ysterien te begeven,
naar de sfeer die Paasgedachte isvan de bekering van bezoedeling,
m aar dan door H eiliging, w ant door de H eiliging ontstaat de O vertuiging.
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Toen gingen de Pharisreers uiten begonnen m etH em te disputeren.
Zijverlangden van H em een Teken, om H em op de proef te stellen.

Tot in den geest beledigd zeide H ij: 'W aartoe begeert dit soort
een Teken?
V oorw aar, de m ensen van dit type zullen nooit een Teken
krijgen!'

Toen liet H ij hen aIleen.
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D e V orm verstardheid kom t tot H em om door veroordeling van
H em tot een gevoel van zelf-rechtvaardiging te kom en.
W at zij van H em begeert is: dem onstratie van de dienstbaarm aking van het bovenaardse aan het aardse, terw ijl H ijjuist door
dienstbaarm aking van het aardse aan den W il des H em els 'w onderen'verricht.
D e zelfbezetenheid doorschouw end w aarin haar redeneren w ortelt,verw ijst H ij deze vrager naar haar doel.
Zij vraagt niet om verlost te w orden van haar zelfbestendiging,
m aar om rechtvaardiging te vinden voor die zelfbestendiging.
N ooit zalde M eester iets of iem and doen beleven w at de ik-gebondenheid versterkt.
A ltijd verdw ijnt H ij voor degenen, die dit van H em vragen en
H ij laathen in hun onverzadigdheid alleen.
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14

Toen ging H ij w eder scheep en vertrok naar de overzijde.
N u hadden zijvergeten broden m ede te nem en zodat zijbehalve
een Brood niets bijzich hadden in het schip.

IS

H ijw aarschuw de hen: 'H oedt u voor den zuurdesem der Pharisseersen voor den zuurdesem van H erodes!'

16

Toen overlegden zijm et elkander, datzijgeen broden hadden.

17

18
19

20

21

M aar toen H ijditbem erkte, zeide H ijtothen: 'W aaram overlegt
gijm et clkander, dat gijgeen broden hebt? H ebt gijnog geen begrip ofinzicht? H ebt gijeen verhard hart?

H ebt gijogen, m aar zietgijniet, en oren m aar hoort gijniet?
H erinnert gij u niet, toen Ik de V ijf broden brak voor de V ijf
D uizend, hoeveel korven vol brokken gijhebt opgenom en?' En zij
antw oordden H em : 'Twaalj.'

'En toen Ik erZeven brak voor de V ierduizend?' Toen zeiden zij:
'Zeven.'

D aarop sprak H ij tot hen:
'V erstaat gijhetnu nag niet? l'
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D e M eester leidt zijn volgelingen w eg van dezen drang naar zelfverzadiging en voert hen • et zich • ede in de M ysterien,
D e leerlingen vergeten zelfs een enkele gestalte uit de sfeer der
vor• verstarring • et zich • ee te ne• en. In de • ogelijkheid o• in
de M ysterien te zijn bezitten zijslechtseen G estalte die hun honger
stilt: die van den M eester zel£
H ij zegthun:
'H oedt u voor hetgeen de vor• verstarring en de aardverknochtheid voedt!'
Eerst dan beseffen zij,datzijgeen enkele gestalte hebben • eegeno• en o• zich onderw eg te sterken.
En alsde M eester die beko• • erdheid be• erkt, dan strie• t H ij
hun bezorgdheid • et Zijn diepbescha• ende verw ijt:
'W aara• verdiept gij u in het ontbreken van hetgeen de zelfbestendiging zou voeden?
H ebt gijdan nag geen geestelijk bew ustzijn, nag geen Inzicht?
Zijt gijdan toch 66k innerlijk verhard?
H ebt gijook oren die niethoren en ogen, die niet zien?
H erinnert gij u dan niet • eer, dat Ik de V ijf gestalten brak tot
frag• enten van geestelijk bew ustzijn, en hoeveel er voor u nog
overbleef?' En dan belijden zij:
'D e volle M aat van de frag• enten dezer O ergestalten w erd door
ons verza• eld ...'
m
'H erinnert giju ook niet• eer de Zeven Beelden derBew ustzijnscentra,w aarvan passende frag• enten aan de O ngerechtigen gegeven
w erden tot verkrijging van Bew ustzijn van G erechtigheid? en hoeveelgijernaderhand van hebt verza• eld?'
En zijbelijden: 'W ij vergaarden die frag• enten van bew ustzijn
tot besefvan Liefde-W ijsheid ...'
D an verinnigt zich Zijn W oord tot deze ene vraag: 'Begrijpt gij
nag niet, W IE de enige G estalte is, dien gij niet • issen kunt, de
Enige die altijd biju is? '
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Zijkw am en te Bethsaida. D aar brachten zijeen blinde tot H em en
sm eekten H em dien aan te raken.

H ij vatte den blinde bij de hand en leidde hem buiten het dorp,
spuw de in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem : 'Ziet
gijiets?'

En de m an sloeg zijn ogen op en zeide:
'lk zie de m ensen, datzijw andelen alsbornen.'
D an w eerlegde H ijde handen op zijn ogen,en de m an kon w eder
zien en w as hersteld.
Toen zag hij alles scherp (Toen doorzag hij alles).
D an zond H ij hem naar huis en zeide:
'G a zelfs het dorp niet m eer in.'

106

BLIN D H EID
IN H ET ZELFG EREID
V ERG A D EREN
V A N ZIELEN
V III

W anneer de M eester en Zijn volgelingen kom en in de vorm en van
het eigenm achtige vergaderen van zielen,w ordt tot H em gebracht
de Blindheid w elke door H em daarin te negeren, m oest ontstaan.
M aar nu w ordt H em gesm eekt om aanraking van Zijn gestalte!
H ijneem t die blindheid en H ijvathem aan toteen begin en einde.
H ij voert hem buiten deze langvertrouw de, blindelings geaccepteerde vorm en, en brengt in hetgezichtsverm ogen dan de scheiding
tussen alw at oud en afgedaan is en dat w at zijn deelm oet hebben
aan hernieuw de circulering in den Tijd.
A ls nu gevraagd w ordt: 'Ziet gij iets?' dan w ordt de blik verheven tot hetinzicht, datde m ensen m et alsm ensen, m aar alsw andelende bom en door het leven gaan.
D e M eester treedt in het oorzakelijk verband m et deze blindheid
en in de thans bereikte overgave voltrekt zich snelde loutering van
zien tot doorzien, het herstelde verre-schouw en alshet eigenlijke
H elder-zien.
D e zo 'genezen' zielw ordt door den M eester in den levensvorm
gezonden, w aar hij 'thuis' behoort.
En H ij gebiedt hem , zelfsm et m eer terug te keren in de vorm en
van het zelfgereide ziele-w erven,
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Eerste Lijdensaankondiging

27

28

Toen vertrok Jezus m et zijn discipelen naar de dorpen van Csesarea
w ie zeggen de
Philippi en onderw eg vroeg H ij zijn leerlingen: '
m ensen, dat lk ben?'
Zij antw oordden: Johannes de D oper. M aar anderen zeggen:
Elijah, en w eer anderen: Een profeet.'

29

Toen vroeg H ijhun: 'M aar gij,w ie zegt gij,datlk ben ?'
Petrus antw oordde en zeide: 'G ij zijt de Christus.'

30

H ij verbood hun nadrukkelijk m et iem and hierover te spreken.

31

D an begon H ij hun te leren, dat de Zoon des M ensen veel m oet
lijden en verw orpen w orden door de ouderlingen, door de overpriesters en de schrifigeleerden, en gedood w orden, doch ten derden
dage w eder opstaan.
H ij sprak hierover geheel vrijuit.

32

33

Toen nam Petrus H em terzijde en begon H em te berispen.
D och H ij w endde zich om en, zijn discipelen aanziende, begon
H ijPetrus te bestraffen,zeggende: 'V erdw ijn achter m ij, beproever,
w ant gijzijtniet op de dingen G ods bedacht, m aar op die der m ensen!'

108
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V andaar vertrekt de M eester m etZijn volgelingen naar de sfeervan
O pen baring in de w ereld.
O p w eg daarheen vraagt H ij aan zijn diseipelen: 'W ie zegt de
w ereld datIk ben?'
D an blijkt hoe m ensen H em niet kennen, m aar H em steeds verw arren m et die voor H em uit gaan als de Bode voor Zijn aangezicht.
G od's redding isniethetbesef datallesw atgeschiedtalsG od's genade
tot ons kom t. (Jehochanan)
G od'5 redding isniet het besef,dat aIlekracht in G od ligten de algehele offering van eigen kracht deW eg isnaarZijn troon. (El-i-jah)
H et Luisteren der zielverheven boven de restricties van zintuigelijk en van verstandelijk ervaren, herkent den O ngekende alsden
hem elsen V erlosser, die de m ensheid uit haar slavernij terugvoert
naar de V rijheid in den V ader.
M aar ditgew ijd H erkennen zalgeen volgeling ontw ijden m ogen
tot onderw erp van een gesprek.
N a dit H erkennen zal de M eester dadelijk de diep-onw elkom e
verw achting schenken, dat de D rager der V erlossingskracht op
aarde steeds veellijden m oet. D at H ij verw orpen w orden zaldoor
allen,en door alles,w at het voortbestaan van de eenm aal aanvaarde
rituelen, vorm en en gedachtebeelden tot hun eigenlijke D oel verheft.En datditalleshem zaldoden in den Tijd; m aar datH ijdan te
goeder ure opstaat in de Eeuw igheid.
D it kan het Tijdbelevend Luisteren niet aanvaarden, w ant het is
voor hem m islukking van de liefste inzet, die hij zich bew ust is;
het bew ijs, dat allestevergeefs zou zijn. Zo kan w at H em herkent,
H em niet erkennen in Zijn onverm ijdelijken gang. M aar w il H em
dw ingen juist ditw ezenlijke te verloochenen en nietZijn lijdensw eg
te gaan, m aar den triom ftocht van het aards gedijen.
Juist daarvan w endt de M eester zich volkom en af,om dat ditisde
tegenstelling van hetgeen de V ader van den Zoon verlangt.
Zodat w ie H em w eerhouden w il, isalsG od-om gekeerd, die niet
in vrijheid voert, m aar die beproeft op heim elijk verkiezen van de
aardse zelfbestendiging.
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Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes m ede en
leidde hen een hogen berg op, gehee1 aileen. Toen w erd zijn gedaante voor hun ogen veranderd.
Zijn klederen w erden blinkend, zo w it alsgeen bleker op aarde ze
kan m aken.

Toen verscheen hun Elijah m et M ozes, sprekende m et Jezus.
Petrus w endde zich totJezus en sprak: 'Rabbi, het is goed dat w ij
hier zijn; laten w ij drie tenten m aken, een voor u,een voor M ozes
en een voor Elijah.
W ant hijw ist m et w at hijzeggen m oest, om dat zijgehee1 overm eesterd w aren door vrees.
Toen kw am ereen w olk, die hen overschaduw de en uitdie w olk
kw am een stem :
'D it ism ijn geliefde Zoon,
Luistert naar hem !'

8

En plotseling, toen zijrondkeken, zagen zijniem andm eer bijzich
dan Jezusalleen.

9

Terw ijl zijvan den berg afdaalden,verbood H ijhun aan iem and te
vertellen w at zijgezien hadden, v66rdat de Zoon desM ensen uitde
doden zou zijn opgestaan.
D eze w oorden hie1den zijvast in hun geheugen en zij trachtten
onder elkaar uit te m aken, w at het w as: 'uit de doden opstaan!'
Zijvroegen H em : 'W aarom zeggen de profeten, datElijah eerst
m oet kom en?'

10

I
I

12/13

Toen antw oordde H ij: 'Elijah kom t w el eerst om ailes te herstellen; m aar hoe staaterdan van den Zoon desM ensen geschreven,
dat H ij veel m oet lijden en veracht m oet w orden? M aar Ik zeg u,
datElijah reeds gekom en is,en m en gedaan heeftm et hem w at m en
w ilde, gelijk van hem geschreven staat.
II2
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D e M eester neem t in de vervulling der w etm atigheid van circuleren in den Tijd tot Zich: het Luisteren, de V erdringing en de
G enade; en voert hen opw aarts in een zeer verheven eenzaam heid.
Eerstdaarverandert Zijn,voorheen zohaastvertrouw d gew orden,
Ervaarbaarheid voor hen in ongenaakbare V erhevenheid.
En datw aarin H ij hun verschijnt w ordt lichtend van een bovenaardse reinheid.
A ileen in dit verheven-zijn m et H em , onthult zich Zijn D rievuldigheid van G ods Zoon, Leeraar-priester, en Bevrijder.
H et Luisterend beleven in den tijd w il dan een tijdelijken V orm ,
alseen drievuldige tabernakel voor de D rie.
D at is de enige responsie van de ziel, om dat er angst is in het
H oren, de V erdringing en in de G enade.
Toch w ordt hetLuisteren nu vaag den V ader zelfgew aar,die ailes
lichtend overschaduw t, en het hoort Zijn Stem , die altijd tot het
luisteren naar den G eliefde m aant.
U it die verheffing tot het m eer vertrouw de schouw en w ederkerend, zien zijnog aileen m aar H em , dien zijalte gem akkelijk 'den
M eester' noem en en dien zijeenm aalhoorden aangew ezen alsG od's
Eengeboren Zoon.
Terw ijl zijm et den M eester w ederkeren tot de w ereld, verbiedt
H ijhun van ditBeleven iets te zeggen, v66rdat de in den tijd gestorven Zoon zalopgestaan zijn in de Eeuw igheid.
En tevergeefs proberen zijdit nog voor hen gesluierde M ysterie
door redeneren te onthullen.
D an presenteert zich in de ziel de profetie: w aarop de Schriftgeleerden w illen steunen, m aar die geleerdheid nim m er zal herkennen, alszijin vervulling gaat: 'de Bode voor Zijn aangezicht!'
En w ederom verw ijst de M eester hen,nietnaar de Bode, dien zij
hopen te herkennen, m aar naar die andere profetie, w aaraan de
kom st en de aanw ezigheid desM eesters te herkennen is:het Lijden
en V erw orpen w orden. Juistdaaraan zuilen zijH em kunnen kennen.
W anneer de M eester bijons is,dan is de Bode er reeds lang gew eest, doch niet herkend.
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14

Bijde discipelen kom end zagen zijeen grote schare om hen heen en
schriftgeleerden m ethen aan het redetw isten.

15

Zodra de gehele schare H em zag,w aren allen zeerverrast, en op
H em toelopende, begroetten zijH em .
Toen vroeg H ij hun: 'W aarom zijt gij m et hen aan het redetw isten?'

16

17

18

19/20

21

Een uit de schare antw oordde H em : 'M eester, ik heb m ijn zoon
tot U gebracht, die aan een stom m e bevangenheid lijdt.
W aar deze hem ook aangrijpt, w ordt hijneergew orpen, krijgt hij
schuim op den m ond, knarst hijm et zijn tanden en verstijft.
Ik heb uw leerlingen gezegd, datzijdeze zouden verdrijven. M aar
zijhebben hetniet gekund.

Toen antw oordde H ij hun (de schare): '0, ongelovige m ensensoort! hoe lang zalIK nog bij u zijn? H oe lang nog zalIk u verdragen? Brengt hem tot M IJ.'
Toen brachten zijden jongen tot H EM .
Zodra dew aanstructuur H em w aarnam , deed diedenjongen stuiptrekken, zodat hij op den grond viel en zich m et schuim op den
m ond rondw entelde.

N u vroeg H ij den vader: 'Sinds w anneer gebeurt hem dit?' H ij
antw oordde :'V an zijn kindsheid af.
II4
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U it dieV erheffm g w eer teruggekeerd tem idden van de oergestalten, 14
zien zijveelkw aad, dat deze sferen van gestalte-geving om ringt.
O ok w orden zijgew aar hoe hetverstandelijk benaderen zich m et
hen in een tw ist begeven heeft om uit te m aken, w at m et uit te
m aken is.
W anneer in dit m ilieu den M eester w ordt ontw aard, dan is er 15
hevige verbazing; dan w ordt H ij snelgenaderd en begroet.
D e M eester vraagt w aartoe het redenerend tw isten dient? W aar- 16
om w ilm en verstandelijk bepalen w at ten enenm ale buiten hetverstandelijke ligt?
D e schijnrechtvaardiging van deze soort onzaligheid ligt altijd in 17
een aanklacht:
W at door hetkw ade, hetonreine, isverw ekt, isvan den aanvang 18
af gefolterd door een zw ijgende bezetenheid: drang tot destructie,
die zich in zijn blinde felheid altijd w eer alszelf-vernietiging bew ijst.
D ie altijd w eer ten valbrengt, die in een m achteloze bew egingskram p doet w oeden, en die tenslotte in een doffe starheid doet verstijven.
W ie dit 'kw aad' heeftgegenereerd, verzoekt den V olgelingen om
het te 'genezen', m aar geraakt reeds tot de overtuiging, dat zijhet
m etkunnen, v66r de M eester isverschenen. W ant hetaanm atigend
verstand leidt tot een oordeel, datde O orzaak en hetw ezen van het
gegevene m etkent!
D ie aanklacht bij den M eester openbaart de oorzaak van de 19/20
krankheid alsde blinde arrogantie van den 'vader'.
D aarom verzucht de M eester over de verstoktheid van hetzich in
onbew ustheid genererend 'kw aad', datin ontm oeting m etH em zich
verm eet de V olgelingen aan te klagen, datzijde gevolgen m etgenezen,w aar de oorzaak nog m etiserkend!
H oe lang nog zalde M eester hetverdragen, datw ij tot H em kom en en genezing eisen van den geesel dien w ij zelf form eerden,
zonder allereerstin deem oed te belijden, datw ijzeIfde oorzaak van
die krankheid zijn?
H oe lang ervaren w ij reeds,dat de boom gekend w ordt aan zijn 21
vruchten? H oe lang reeds kw ellen ons de w range vruchten? H oe
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D ikw ijls heeft hijhem ook in het vuur en in het w ater gedreven
om hem om te brengen. M aar alsG ijiets kunt doen, help ons; heb
deernis m et ons.'
Toen sprak Jezus: 'Als G ijkunt? ..Allesism ogelijk voor hem die
gelooft!'
Terstond riep de vader uit: 'D at geloof ik! K om m ijn ongeloof
te hulp!'
Toen nu Jezus zag,dat de schare aangroeide, sprak H ij de w aanstructuur scherp toe: Jij, die spreken en luisteren verlam t, Ik beveel
je, ga heen uithem en keer nietw eer terug!'
En onder luid geschreeuw en hevige stuiptrekkingen verliet dat
zieledrijven hem . Toen w erd de jongen als een dode, zodat zijalgem een dachten dathijgestorven w as.

D och Jezus vatte hem bijde hand en deed hem oprijzen.
Toen stond hijop.

N adat H ij een huis w as binnengegaan, vroegen zijn leerlingen
m et H em aileen zijnde:
'D at w ijhem nietkonden uitdrijven !
Toen zeide H ij tot hen:
D it soort bevangenheid w ordt door niets opgeheven dan door
gebed.
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lang reeds teistert ons 'D estructie' alsde aangeborene 'bezetenheid'
van het door ons verw ekte 'K ind'?
H oe vaak reeds heeft die blinde drang ditK ind gedreven tot verw onding en vernietigings-psychosen ons een val bereidend in de
sferen van de stof,en van den geesten van de ziel?
En nag bezinnen w ijons niet!
N og vragen w ij alsblinde huichelaars den M eester om Zijn hulp
en m edelijden m et ons,A LS H ij 'iets'kan doen!
En eerstw anneer H ijerop w ijst,datallesafhangt van G eloof, dan
slaathet licht van de bezinning door de zelfgem aakte duisternis in
ons.D an geven w ij ons over, alsde eigenlijke 'faler'en dan sm eken
w ij om : w at ons alte zeer ontbreekt!
D e M eester, ziende hoe het kw aad tezam enstroom t onthult Zijn

22

23/2.1,

23

wu
En w ie dien W i! verneem t, w ordt door den drang naar zelf-vernietiging verlaten!
W eI zalhijzonder deze eerstnog 'als een dode' zijn.
W eI zal de w ereld, die dien drang voor Leven aanziet, hem als
een gestorvene beschouw en.
M aar alsde M eester dezen 'dode' bijde handen vat, betekent dit
voor hem heteinde van hetoude en de aanvang van hetnieuw e, dat
als w erveling van geest zijn ziel verrijzen doet tot eeuw igheidsbeleving.
W anneer de M eester in een vorm van feitelijk gebeuren binnentreedt, dan vragen Zijn discipelen terw ijl zijm et H em sam en zijn:
of zijdien zielekram p niet hadden kunnen ophefferi?
H ij antw oordt dan: D oor niets kan deze soort van zelfgegenereerde dw aling uit de zielverdw ijnen dan door Bezinning op en
overgave aan
den W il des V aders.
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30

V andaar vertrokken zijnde reisden zijdoor G alilea.H ij w ilde m et
datiem and het te w eten kw am .

31

W ant H ij w as bezig zijn discipelen te onderrichten. H ijsprak tot
hen:
'D e Zoon desM ensen w ordt overgeleverd in de handen derm ensen en zijzullen H em doden. M aar H ijzalten derden dage opstaan.'
N u begrepen zij deze w oorden w el niet, doch w aren huiverig
H em er naar te vragen.
Zo kw am en zijte K apharnahum . En toen H ijthuisgekom en w as,
vroeg H ij hun: 'W aarover hebt ge onderw eg gesproken?'

32

33

34

35

36

37

Toen zw egen zij, w ant zijhadden het onderw eg m et elkaar er
over gehad, w ie van hen de beste zijn zou.
H ij ging zitten, riep de Tw aalve en zeide tot hen: 'Indien iem and
de eer
,ste w ilzijn,die zou de alierlaatste m oeten w ezen en alier dienaar.
H ij nam een jongetje en liet dat in hun m idden staan,sloot het
in zijn arm en en zeide tot hen:

'W ie een van zulke kinderen ontvangt in m ijnen N aam , die ontvangt M IJ.
En w ie M ij ontvangt, ontvangt m et M IJ,m aar H em die M ij gezonden heeft.'
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V erdw ijnend uit die sfeerhervat H ij m et Zijn leerlingen den G ang
door vele oergestalten. H ij w ilniet, dateen buitenstaander het verneem t.
W ant nu onthult H ijaan Zijn volgelingen, datde Zoon desM ensen w ordt gegeven in de handen van den anim alen m ens, die H em
zaldoden.
N ochtans zalH ijten derden dage opstaan uitden stoffelijken dood.
D och alsZijn leerlingen dithoren, dan begrijpen zijZijn W oorden niet, en zijzijn huiverig H em naar den zin hiervan te vragen.
W anneer zij m et H em w ederkeren in Zijn V orm van Troostverzoening, vraagt H ij hun:
'W aarover spraken jullie m et elkander onderw eg?'
D an zw ijgen zijbeschaam d, om dat zij'onderw eg' elkander altijd
vragen, w ie van hen 'het verste' of 'de beste'w el zou zijn.
H ijechter, roept hen aIleTw aalf en zegttot hen: 'Indien ereende
eerste van u zijn w il,die zijde allerlaatste en de knecht van allen.'
H ij neem t een jongen Levens-vorm en plaatst die in het m idden
van Zijn volgelingen en zondert dien door Zijn 'om helzing'vanhet
m echanistisch circuleren dezer aarde a£
En dan verstaan Zijn volgelingen dat H ij daarm ee tot hen zegt:
'W ie zulkjong leven in M ijn N aam ontvangt, ontvangt M ij. En
w ie M ij ontvangt, ontvangt niet M ij m aar H em die M ij gezonden
heeft.'
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Johannes zeide tot H em : 'M eester, w ij hebben iem and die ons niet
volgt, in uw naam ziekelijke strevingen zien verdrijven, en hebben
hem datbelet,om dat hijons nietvolgde.'
D och Jezus zeide: 'Belet het hem niet; w ant niem and die een
m achtdaad verricht in M ijn N aam , zalspoedig daam a M ij kunnen
sm aden.
W ant w ie niettegen ons is,die isvoor ons.
W ant w ie u ook m aar een beker w ater geeftom dat gijleerlingen
van den V erlosser zijt,voorw aar, Ik zeg u,datzijn loon hem zeker
niet ontgaan zal.
M aar w ie ook m aar een van deze kleinen die geloven, doet struikelen, het w are hem beter dat een m olensteen om zijn hals w erd
gedaan en hijin zee gew orpen w erd.
W anneer uw hand u ten val brengt, houw haar a£ H et is beter
verm inkt ten leven in te gaan dan m et tw ee handen ter helle te
varen in het onuitblusbaar vuur.
En alsuw voet u ten valzou brengen, houw hem a£ H et isbeter,
datgijkreupel ten leven ingaat, dan datgijm et uw beide voeten in
de helgew orpen w ordt.
En alsuw oog u ten valzou brengen, ruk hetuit.H etisbeter,m et
een oog hetK oninkrijk G ods binnen te gaan,dan m et tw ee ogen in
de helgew orpen te w orden, w aar hun w orm nietsterften hetvuur
nietuitgeblust w ordt.
W ant iedereen zalgezouten w orden m et vuur.
Zout isietsgoeds,m aar alshetzout zijn sm aak verliest,w aarm ede
zult gijhet w eer sm akelijk m aken?
H ebt zoutin uzelf,en vrede onder elkander.'
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A ls de G enade m erkt, dat iem and zonder hem , en zijn bew ust
verbonden-zijn, toch in den N aam desM eesters w aanstructuren uit
de zielverdrijft, dan neem t hijdaaraan aanstoot en tracht het te beletten.
. D e M eester zegt: 'Belet hetniet! W ant erisniem and dieeen geestelijken daad zalkunnen doen in M ijn N aam , en M ijspoedig daarna
voor de w ereld kan verloochenen.
W ie nietin w ezen tegen ons is,die isv66r ons.
W ie u hetLevensw ater schenkt in N aam van den V erlosser, om dat gijvolgelingen van H em zijt,voorw aar, de vruchten van dien
daad ontgaan hem niet!
En om gekeerd, w ie een van deze kleine gelovenden een val bereidt, beter zou het hem vergaan, indien hijzo gebonden w are aan
de stof, dat hij zou zinken alshij in het ongeopenbaarde w erd gew orpen.
Indien uw m ogelijkheid tot handeling u een valbereidt, ontneem
u die.W ant hetisbeter dadeloos ten leven in te gaan,dan handelend
ute bezoedelen tot onverm ijdelijke, sm artelijke reiniging door den
onsterfelijken geest.
En alshetgeen w aarm ee gijstaande gaaten gaande staat,u tot een
valzou w orden, doe het w eg. W ant hetisbeter hinkende te leven,
dan te w andelen in den dood.
En alsuw Zien u tot m isleiding w ordt, offer dit zien op. W ant
beter ishetam halfziende in de hem else orde in te gaan,dan helderziende te dolen in de sferen van vernietiging en eindeloze loutering
door geest.
W ant allesw ordt verduurzaam d en bestendigd door de w erking
van den geest.
Bestendiging is goed, m aar als dat w at bestendigt onbestendig
w ordt, w aarm ee zou het verduurzaam d kunnen w orden?
H ebt hetbestendigende in uzelfen houdt den onderlingen V rede.
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Toen stond H ij op en vertrok vandaar naar de streken van Judea en
Transjordanie, W eder stroom den de scharen bij H em sam en en
w ederom begon H ijhen te onderrichten, zoalsH ijdatgew oon w as.

N u kw am en erPharisseers H em - om H em op den proef te stellen
- vragen of het een m an geoorloofd is zich los te m aken van zijn
vrouw .

H ij antw oordde hun: 'W at heett M ozes u geboden?'
Zij zeiden: 'M ozes heeft toegestaan een scheidsbrief te schrijven
en haar w eg te zenden.'
Toen sprak Jezus: 'O m de hardheid van uw hart heeft hij u dit
voorschrift gegeven.
D och van den aanvang der schepping afheeft G od hen m annelijk
en vrouw elijk gem aakt.
D aarom zaleen m ens zijn vader en m oeder verlaten en de 'tw ee'
zullen tot een lichaam w orden. Zo zullen zijniet m eer 'tw ee' zijn,
m aar een lichaam .

H etgeen G od dan verenigd heeft, scheide de m ens niet.'

Thuis vroegen de discipelen H em w eer hiernaar.
Toen zeide H ij tot hen: 'W ie zich losm aakt van zijn vrouw en
een andere huw t, pleegt echtbreuk jegens haar.
En alszijzich losm aakt van haar m an en een anderen huw t, pleegt
zijechtbreuk.
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W anneer de M eester opstaat en uit Zijn Troostverzoening naar de
sfeer der neophieten gaat, alsook naar hen, die over de verschansingen van het W ereldgebeuren heen den M eester zien, verzam elt
zich onreinheid om H em heen en w ederom leert H ij hen, zoals H ij
ditpleegt te doen.
D an kom en zij,die niet gelijk de kinderen, in onbezorgde overgave leven naar den geest, m aar die hun heil verw achten van het
m oralistisch form uleren en angstvallige betrachting van hun zelfcorrectie tot illusoire zelf-perfectie, tot den M eester om H em op
den proef te stellen,vragende:
'Isheteen m an geoorloofd om zijn vrouw w eg te zenden?'
D e M eester, die in het O orzakelijke ziet, verw ijst hen naar het
W oord van M ozes,
en w anneer zijzich beroepen op dienssanctie,
houdt H ijhun voor, datM ozes ditalleen gedaan heeftom dat hijhun
hardheid kende.
D aarop verheft Zijn W oord zich van den vorm tot in het w ezen
van hetH uw elijk.
V an hetbegin der schepping heeft G od de m ensen m annelijk en
vrouw elijk gem aakt.
D aarom verlaat de M ens die tot de w are rijpheid kom t, de Tw eeheid, die zich tevergeefs totpseudo-eenheid heeft gecom bineerd, en
kom t tot de V ereniging van deze Tw ee tot EEN .
Eerst dan zijn erniet langer Tw ee, m aar Een, zelfsin de stof!
H etgeen aldus door G og.is saam gevoegd, dat w orde door den
M ens nietvan elkaar gescheiden; opdat de paradijsgeschiedenis zich
nietherhaalt.
W anneer de volgelingen in Zijn vorm der aan de orde zijnde
feiten zijn gekom en, vragen zijH em w eder dienaangaande.
A lsdan leert H ijhun aIdus:
'W anneer een m an de vrouw uit zich verb anten m et em vrouw
huw t, pleegt hijechtbreuk jegens haar.
En alseen vrouw den m an in zich verlaat en m et een m an huw t,
pleegt zljoverspel.'
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[D an zijn de leerlingen ontsteld en vragen: 'W anneer hetm ethet
H uw elijk aldus gesteld is,ishet beter m ette trouw en!'
D e M eester echter, zegt tot hen:
'N iet iedereen begrijpt ditW O O RD ,doch hij,w ien hetgegeven is.
W ant ziet: Er zijn geslachtelozen, die aldus geboren zijn; en er
zijn erdie door m ensen aldus zijn gem aakt.
M aar erzijn ook m ensen, die zichzelf geslachteloos doen w orden
om der w ille van het K oninkrijk des H em els.
W ie ditkan vatten, die beseftook w at hijheeft te doen.']
[M A TTH EU S X IX : 10-12]
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Zij brachten kinderen tot H em , opdat H ijzezou aanraken; doch de
discipelen bejegenden hen (die dat deden) afkeurend.

1+

Toen Jezus dat zag, w erd H ij verontw aardigd en zeide tot hen:
'Laat de kinderen tot M ij kom en en verhindert hethun m et.W ant
voor dezulken ishetK oninkrijk van G od.
V oorw aar, Ik zeg u: W ie het K oninkrijk van G od m et als een
kind ontvangt, die zalerzeker m etbinnentreden.'
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16

Toen om arm de H ijze,legde hun de handen op,en zegende ze.
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V eelvorm en vanJong Leven w orden H em gebracht, opdat die door
H em w orden aangeraakt, om dat een ogenblik.m et H em verbonden
zijn betekent: voortaan Zijn invloed in onsdragen, die te goeder ure
tot gestalte kom en zal.
M aar V olgelingen voelen dit alsm isbruik van Zijn hoge K racht
en w illen den niet-volgenden beletten ditte doen.
D och dit is w at de M eester juist niet w il. H ij w il, dat aIlejonge
leven tot H em kom t en daarin nim m er w ordt belem m erd. W ant
juist hetjonge leven pastde goddelijke hierarchie.
H ij zegt: 'V oorw aar, w ie deze hierarchie niet aanneem t zoalshet
jonge, onbevangen Leven, die zalhaar zeker niet in zich verw erkelijken kunnen.'
W ant alw atjong issluitde M eester in Zijn arm en, drukt het aan
Zijn hart en behoedt hetin heilige afzondering.
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Toen H ijvertrok om Zijn W eg te vervolgen, sneldeiem and op H em
toe,vielop zijn knieen en vroeg H em : 'G oede M eester, w atm oet ik
doen om eeuw ig leven te beerven?'

Jezus zeide tot hem : '
w aarom noem t ge M ij G oed? N iem and is
goed, dan G od aileen.
G e kent de G eboden :
G ijzultnietdoden;
G ijzultnietechtbreken;
G ijzultnietstelen;
G ijzultnietvalsgetuigen;
G ijzultniets ontvreem den;
Eert uw vader en uw m oeder.'
H ij antw oordde H em : 'M eester, dit ailesheb ik vanjongs afin
acht genom en.'
Terw ijlJezus hem aanzag,kreeg H ijhem liefen zeide tothem :
'Een ding ontbreekt u.G a heen, verkoop alw at ge hebt en geef
het aan arm e m ensen;zo zult ge een schat in den hem el hebben.
K om dan hier en volg M ij.'
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W anneer de M eester voortgaat op Zijn W eg, kom t altijd w eer de
M ens, die Eeuw ig Leven w il verw erven; de m ens die voor H em
knielt, die H em den G oeden M eester noem t, en die H em vraagt:
'W at m oet ik doen?'
D ieH em nietvolgt enH em m etkent,m aardiehetfalen van deeigen
m ethodiek ervarend, trots en zelfgenoegzaam heid heefi ingeboet;
die radeloos gew orden is,om dat heteigenlijk bedoelde onbereikbaar
bleef,m aar door die radeloosheid juist den M eester heeft bereikt...
en die zich tach verm eet H em m et een 'oordeel' te begroeten.
D e M eester w ijstditoordeel af,en w ijsthem die perfectie van de
W etsbetrachting heeftverw acht op hetontbreken van hetPositieve
in de form ulering der G eboden.

En heterkennen van de ontoereikendheid van de vanjongs afaan
betrachte levens-m ethodiek (determ inering van m et' dit', nih 'dat')
m aakt, dat de M eester van hem houdt.
Eerst dan,w anneer hijdeze onm acht openlijk voor H em belijdt,
onthult H ij hem w at hem ontbreekt:
W aar w ij het Eeuw ig Leven trachten te verw erven, daar toont
H ijde V erlossing van hetvastgegroeid zijn aan illusiesvan den Tijd.
W aar w ij O TIS heil van H ebben en van Zijn verw achten, daar
vraagt H ij het O ffer en de algehele O vergave, aan Zijn Leiding.
Een ding ontbreekt O TIS allen,die zo totH em kom en: heengaan en
verkopen A LLES w at w ij hebben en de opbrengst aan de 'arm en'
geven. En dan tot den M eester w ederkeren, N IET m et de bezieling
van hetafstand-doen, m aar m etdevreugde van een 'schat'tehebben,
groter dan hetgeen w ij ooit bezaten.
D an, en niet eerder, kunnen w ij H em volgen.
9
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M aar hij voelde zich door deze w oorden gekrenkt en ging bedroefd heen, w ant hijhad vele bezittingen.

23/24

Toen zeideJezus,terw ijl H ijrondzag, tegen Zijn discipelen: 'H oe
bezw aarlijk zullen m ensen die bezittingen hebben, het K oninkrijk
G ods betreden!'
D e discipelen w aren door Zijn w oorden zeerontsteld, m aarJezus
nam w eer hetw oord en zeide tot hen: Jongens, hoe m oeilijk ishet
hetK oninkrijk G ods binnen te gaan !
G em akkelijker gaateen kabeldoor hetoog van een naald, dan dat
een gegoed m ens hetK oninkrijk ingaat!'
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Toen w aren zijnog m eer verslagen en zeiden tegen elkaar: 'W ie
kan dan behouden w orden?'
Jezus zag hen aan en zeide: 'Bij m ensen is het onm ogelijk, m aar
niet bijG od.W ant allesism ogelijk bij G od.'
Toen begon Petrus tegen H em : 'Zie, w ijlieten alleslos en zijn U
gevolgd ...'
Jezus antw oordde: 'V oorw aar, Ik zeg u,er is niem and, die huis
of broeders of zusters, of m oeder of vader of kinderen, of akkers
heeft losgelaten om M IJ en om de G O ED ETIJD IN G ,
ofhij ontvangt honderdvoudig terug: N u, in deze tijdenronde,
huizen, broeders en zusters,en m oeders en kinderen en akkers, m et
vervolgingen en in de kom ende aeoon Eeuw ig Leven.
M aar vee!eersten zullen laatsten zijn en laatsten eersten.'

13°
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M aar altijd w eer isjuist de m ens, die door verw erving van volm aaktheid tot hetEeuw ig Leven dacht te kom en, ver van hetkind,
datvan het ogenblik zijn heilverw acht.
En altijd isde strevernaar 'verw erven' ongenegen om hetw aardevol vergaarde los te laten en zichzelf te geven.
En daarom laten w ij het onvergelijkelijke H eil voor w at het is,
en w enden w ij ons 'treurend' van den M eester a£
O ok die H em volgen zijn bezorgd, w anneer H ij hun verklaart
hoe m oeilijk zijdie iets 'bezitten' in de hem else verhoudingen geraken.

W ant het besef dat alle aardse binding en fataalobstakel vorm en
om in hem el-sferen te verschijnen, w ekt in de volgelingen het bew ustzijn, dat ook zijdit eigenlijk niet kunnen.
D an iserin den volgeling verslagenheid, w ant alzijn pogen lijkt
vergeefs.
D e M eester echter ziethem juist om deze onm acht aan en biedt
de enig w are Troost: voor m ensen is het inderdaad onm ogelijk,
m aar nietvoor G od.
H et Luisterende Tijdsbeleven vindt den m oed den M eester voor
te houden, datdevolgelingen alleshebben prijsgegeven en H em zijn
gevolgd.
H em zegt de M eester niet, dathun verslagenheid bew ijst, dat zij
juist lang m et alleshebben prijsgegeven. M aar w at zijhebben prijsgegeven, dat zullen zij tot bew ustzijn van volkom enheid terugontvangen, hoew el m et vervolging door de w ereld, daar het zich
verw orpen ziende aards principe zich zo w reekt.
D och in het Tijdeloze vindt de volgeling het tijdeloze Leven.
D aarom zalveel w at hier naar aardse m aatstaf vergevorderd en
vooraanstaand heet, in geestelijken zin juist achterlijk en nog onbruikbaar zijn.
En om gekeerd zalveel w at hier slechts laag w ordt aangeslagen,
geestelijk aanvaardbaar en verhefbaar zijn.
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M EESTER
D erde Lijdensaankondiging

Zij w aren nu onderw eg, opgaande naarJerusalem . Jezus ging hun
v66r en zijw aren zeeronthutst; en die hun volgden w aren bevreesd.
Toen riep H ij de Tw aalve w eder tot zich en begon tot hen te
spreken over hetgeen over H em zou kom en.
'Zie,w ijgaan op naarJerusalem en de Zoon desM ensen zalovergeleverd w orden aan de overpriesters en schriftgeleerden.
D ie zulIen H em ter dood veroordelen en H em overleveren aan de
andere volken.
D eze zullen H em bespotten en bespuw en, geselen en doden. M aar
ten derden dage zalH ijopstaan.'
Toen kw am enJacobus enJohannes, de zonen van Zabdai totH em
en zeiden: 'M eester, w ijzouden w illen datG ijons deedt,w at w ij U
vragen zullen.'
H ijzeide tot hen: 'W at w ilt ge,datIk u doen zal?'
Toen zeiden zij: 'V ergun ons,datw ij de een aan uw rechterzijde
en de ander aan uw linkerzijde m ogen zitten in U w G lorie.'
D ochJezus zeide tot hen: 'G e w eet m et w at ge vraagt! K unt gij
den beker drinken, dien Ik drink? O fgedoopt w orden m etdeonderdom peling, w aarm ee Ik w ord gedoopt?'
Zij zeiden: Ja, dat kunnen w ij.' Toen antw oordde Jezus: 'D en
beker dien Ik drink, zult gijook drinken, en den doop dien rk ontY ang,zultgijontvangen.
M aar het zitten aan m ijn rechter- oflinkerzijde staatm et aan M ij
te geven, doch isvoor w ien hetisbereid.'
Toen de Tien (anderen) dit hoorden, w erden zijverstoord op
Jacobus enJohannes.
Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen:
'G ijw eet, datzijdie regeerders dervolken heten,hen knechten en
dat de hooggeplaatsten autoritair optreden tegen hen.
Zo ishetonder u m et.W ie groot w ilw orden onder u,die zaluw
dienaar zijn.
En w ie de eerste onder u w il w ezen, die zalalIerslaafzijn.
1}2
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Terw ijl zij opgaan naar het H art, gaat H ij hun V O O L V erbazing
is er in degenen die H em vergezellen. Bevreesd zijn, w ie H em
volgen.
O pnieuw w endt H ij zich tot de O ergestalten en begint hen te
doordringen van hetgeen H em overkom en m oet:
W ij naderen het H art. D aar zalde Zoon van G od w orden overgeleverd aan dogm atisch fanatism e en verstandelijk determ inism e.
D ie zullen H em ter dood veroordelen en H em overleveren aan de
stoffelijke m achten.
En deze zullen H em bespuw en, geselen en doden.
M aar H ij verrijst ten derden dage.
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D an kornen de V erdringing en de G enade, vruchten van G od's
G ave,totden M eester en vragen om H em in hun m idden te bezitten
alsbeleving van Zijn heerlijkheid.

35/37

D e M eester antw oordt hun: 'G ij w eet niet w at ge vraagt. K unt
gij het Lijden dragen, dat rk heb aanvaard? K unt gijden D oop
doorstaan, w aarm ee Ik w ord gedoopt?'
Zij m enen het te kunnen en zijzullen het daarom ook m oeten,
m aar Zijn heerlijkheid en Zijn aanw ezigheid beleven in het Paasverbonden en Paasw erkend sam enzijn,isniet een voorrecht, datals
gunst verleend w ordt. M aar het w ordt geschonken aan degenen
voor w ie hetisbestem d.
W anneer de andere volgelingen dit horen, voelen zijdit vragen
alsverraad aan de verhouding onderling.
D an w ijstdeM eester op de m ethodiek deraarde die dehunne niet
m ag zlJn.

38

W ie groot w il w ezen in de m ethodiek des hem els, zoekt geen
voorrechten en m acht, m aar D ienst.
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W ant oak de Zoon desM ensen isniet gekom en am zich te laten
dienen, m aar am te dienen, en Zijn leven te geven tot een losprijs
van velen.'
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D e Zoon desM ensen kom t nietom te heersen,m aar om D ienende
Zijn Leven te geven alseen losprijs voor velen.
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Zijkw am en teJericho en terw ijl H ij m et zijn discipelen en een talrijke schare Jericho verliet, zat de Zoon van den Bezoedelde, Bar
Tim ai, een blinde bedelaar aan den W eg.

47

Toen deze hoorde, dat hetJezus van N azareth w as,begon hij te
roepen: 'Zoon van D avid, heb m edelijden m et m ij!'
V elen berispten hem , opdat hijzw ijgen zou.
D och hijriep deste luider: 'Zoon van D avid ontferm u over m ij!'
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Toen hield Jezus stilen zeide: 'Roept hem .' Zijriepen den blinde
en zeiden tothem : 'H ebt goeden m oed! Sta op,H ijroept u.'
Toen w ierp hijzijn m antel af,sprong overeind en ging naarJezus.

Jezus sprak tot hem en vroeg:
'W at w ilt ge,datIk u zaIdoen?'
D e blinde zeide: 'M eester aller M eesters! dat ik ziende m oge
w orden! ...'
Toen zeideJezus tot hem :
'G a heen, uw geloof heeft u verlost.'
En terstond w erd hijziende, en voIgde H em op Zijn W eg.
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Zo w ordt de aandacht van de V olgelingen op het ingezette Paas- 46
verbinden m et den Paaszetter gericht.
W anneer de M eester m et Zijn volgelingen daaruit heengaat en
door veel onreinheid is om stuw d, dan toeft de vrucht der zielsbezoedeling alsBedelende Blinde op Zijn W eg.
V ernem end dat de M eester nadert, belijdt die blinde zijn geloof 47
en sm eekt H em om erbarm en.
D an is er altijd veel w at daaraan aanstoot neem t en het beletten 48
w il. D och ondanks dezen w eerstand groeit hetblind erkennen van
G od's Redding tot steeds luider Roepen van de ziel.
D an toeft de M eester en H ijlaatde bedelende blinde vrucht der 49
zielsbezoedeling totzich roepen. Zijn boden kom en en verkondigen :
'H oud m oed, sta op! D e M eester roept u!'
D ie boodschap innerlijk verstaan, betekent: de om hulling w eg- 50
doen, zich verheffen in zijn ongecam oufleerde scham elheid en aldus
tot den M eester gaan.
H em dan de blindheid als gevolg van zielsbezoedeling belijden, 51
zich aan H em als den Enen groten M eester overgeven, en H em
sm eken om te m ogen ZIEN .
D oor het G eloof dat zo tot daad gew orden is,is deverblintling
opgeheven. D e zieldie zelfsden W eg nietzag w aaraan zijbedelende
zat, ziet nu den M eester als den W eg, en gaat H em achterna.
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Toen zijJerusalem naderden, zijnde bij Beth-Phage] en Beth-A nij
aan den Berg der O lijven, zond H ij tw ee van zijn discipelen uit en
zeide tegen hen:
'G aat naar het dorp tegenover u en zodra gijdaaraankom t, zult
ge een veulen vastgebonden vinden, w aarop nog nooit een m ens
gezeten heeft.
M aakt hetlos en brengt hethier.
En indien iem and tegen u m ocht zeggen: 'W at doet gij daar?'
Zegt dan: 'D e M eester heeft het nodig en H ij zendt het dadelijk
terug.'
Zij gingen heen en vonden een veulen vastgebonden aan een ingang aan een zijw eg; ditm aakten zijlos.

Enkelen van hen die daar stonden, zeiden: 'W at doet gij daar,
dat ge datveulen losm aakt?'
Zij antw oordden hun zoalsJezus hun gezegd had, en toen lieten
zijhen begaan.
N u brachten zijhet veulen aan Jezus, legden hun klederen erop,
en H ij ging daarop zitten.

8

V elen spreidden hun klederen op den w eg, en anderen takken
groen, die zijvan de velden haalden,

9

D ie voorop gingen en die volgden riepen: 'V edos toch nul G ezegend H ij, die in den N aam van G od kom t!
G ezegend hetkom ende Rijk van onzen V ader den G eliefde! V erlos toch nu, (G ij) in den H em el!'

10
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N aderende m etZijn volgelingen tothetH art, doorschrijdt deM eester alle vorm en der K leine M ysterien, rijpe en onrijpe, aan den opgang tot de Zalving.
Een tw eetal volgelingen zendt H ijvoor zich uiten zegt:
'G aatin de actuele figuratie tegenover u.
Zodra gijdaarin binnengaat, zultgijhetonvolgroeid licham elijke
vinden, datnog nim m er drager van hetw are M enselijke isgew eest.
M aakt datlos uitzijn bindingen en brengt hettot M ij.
A ls iem and u verantw oording m ocht vragen, zegt hem dan: D e
M eester heefthetnodig, en hijlaatu dadelijk begaan.'
Zo gaan zij en zij vinden het licham elijke onvolgroeide leven
vastgebonden bij den ingang van een actuelen vorm , die aan een
sam envloeiing van tw ee W egen isgelegen.
D an m aken zijhet los.
M aar som m ige der strevingen, die in die vorm enconstellatie toeY en,w illen zich erm ee bem oeien.
D an spreken de discipelen zoals de M eester hun gezegd heeft, en
zijlaten hen begaan.
Zij brengen het den M eester en bedekken het m et dat w aarin zij
zelfgew oon zijn te verschijnen. En de M eester laatzich door hetz6
voor H em geschikt gem aakte dragen.
V eelw at aanw ezig is,spreidtzijn beschutting totverzachting van
Zijn W eg. En vee!bedekt de hardheid van Zijn Pad m et in hetongebaande groeiend leven.
A lw at voorafgaat en w at voIgt, verenigt zich in een verlangen:
N u bevrijd te w orden! en in een belijdenis: G ezegend, alw at van
den V ader kom t! G ezegend, de zich nu voltrekkende om w ending
tot de goddelijke O rde! Bevrijdt onsnu,in hem elsferen!
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H ijkw am teJerusalem , in den Tem pelho£ N adat H ij allesrondom
had aanschouw d, vertrok H ij- daar hetreeds hat w as - naar BethA nij m et de Tw aalve.
D en volgenden ochtend, toen zijvan Beth-A nij kw am en, kreeg
H ijhonger.
Toen H ijvan verre een vijgeboom zag,die in blad stond, ging H ij
daarheen om te zien of H ij er ook iets aan vinden zou.M aar erbij
gekom en, yond H ij niets dan bladeren, w ant het w as nog niet de
tijd voor vijgen.
A ls antw oord daarop sprak H ij tot den boom : 'N ooit in der
eeuw igheid ete iem and m eer enige vrucht van u!'
D at hoorden zijn discipelen.
Zijkw am en teJerusalem en den Tem pelhofbinnengaande, begon
H ij hen, die in den V oorhof verkochten en kochten, te verdrijven.
D e tafels der geldw isselaars en de banken der duivenverkopers
keerde H ij om .
En H ij liet niet toe, dat iem and enig gerei door den Tem pelhof
droeg.
D an leerde H ij en sprak: 'Staat erniet geschreven, datM ijn H uis
een bedehuis genaam d zalw orden voor aIlevolkeren? G ijhebt het
echter toteen rovershol gem aakt.'
D e overpriesters en schriftgeleerden hoorden het en zochten een
m iddel om H em te doden.W ant zijvreesden H em , om dat de gehele
m enigte diep getroffen w as door Zijn onderricht.
Toen het avond w as gew orden, gingen zijde stad w eer uit.
D en volgenden ochtend langs den vijgeboom kom ende, zagen zij,
datdeze van den w ortel afverdord w as.
Petrus herinnerde het zich en zeide tot H em : 'M eester, zie, de
vijgeboom dien G ijvervloekt hebt, isverdord!'
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Te goeder ure treedt de M eester birm en in hetheiligdom desharten.
A ls H ij alles daarin overzien heeft, gaat H ij - daar het uur van
rusten voor het hart gekom en is - w eer m et de O ergestalten in de
constellaties van de K leine M ysterien,
M aar alsde circulering in den Tijd het uur van aanvang brengt,
keert H ij uit die M ysterien terug.
En dan verlangt H ij allengs naar de vruchten dezer Initiatie.
V an verre ziende een ziel die ingew ijd is en zich tooit alsofzij
daarvan ook de vruchten draagt, gaat H ij daarheen ... m aar vindt
alleen de tooi, om dat de tijd van vruchtdraging nog niet is gekom en.
D it is verzaking van de allerduurste plicht.
D e M eester zegt: 'N u m oge nooit m eer enige vrucht van u genoten w orden!'
Zijn volge!ingen horen het. M aar of zijhet verstaan?
D an keert H ijw eder in den V oorhof van hetH eiligdom desH arten en begint hetsjacheren daaruit te verdrijven; de berekening ontneem t H ijelke basis;en hetm isbruiken van inw ijding ontneem t H ij
de m ogelijkheid zich daar neer te zetten.
H ij laat niet toe dit H eiligdom als doorgang voor onheilige belangen te m isbruiken.
Zo doet H ij ons gedenken hetProteten-w oord:
M IJN W oning zaleen O ord van Inkeer heten bijde ganse m ensheid!
'G ijechter,'zegtdeM eester, 'hebt hettoteen rovershol gem aakt!'
A lshetdogm atisch fanatism e en de letterzifterij dithoren, zoeken
zij den M eester om te brengen in hethart. Zijvrezen H em , orndat
alw at onrein en boos isw ordt verbijsterd door hetgeen H ijleert.
W anneer het H art opnieuw ter ruste neigt,verlaat deM eester het
tezam en m et Zijn volgelingen.
M aar alsde zielhaar dagtaak w eer hervat, dan gaan zijhartw aarts
langs den slechten H oeder der K leine M ysterien, en zien dat deze
van den w ortel afverdord is.
H et Luisteren herinnert zich hetW oord desM eesters en hetzegt:
'Zie toch, dien G ijveroordeeld hebt, ishelem aal verdord!'
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Toen antw oordde Jezus hen: 'G eloof in G od. V oorw aar, lk zeg
jullie, w ie tegen dezen Berg zou zeggen, 'hefje op en w erp je in de
zee',en innerlijk m ettw ijfelt, m aar gelooft datw at hijzegt,gebeurt,
het zou aldus geschieden.
D aarom zeg Ik jullie, alw at ge bidt en w enst, gelooft dat ge het
hebt ontvangen, en het zalu ten deelval1en.
W anneer ge echter staat te bidden, vergeeft al w at ge tegen
iem and hebben m ocht, opdat uw V ader in de hem elen uw overtredingen vergeven m oge.
(Indien gij echter niet vergevend zijt, zal ook uw V ader in de
hem elen uw overtredingen niet vergeven.)'
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D e M eester echter zegt: 'V erbaast uniet, m aarhebtgeloofin G od.'
V oorw aar, w ie tot den Berg der W ijding zegt: V erhef u en verzink in de M ysterien! en in zijn hart m et tw ijfelt, m aar vertrouw t,
datgaat gebeuren w at hijzegt, het za.1aldus geschieden.
D aarom , w at gijvan G od verlangt, gelooft dat gijhet hebt ontvangen en hetzalaldusgeschieden.
M aar alsgijinkeert totden V ader,vergeeft alw atgijtegen iem and
hebben m oogt, opdat uw zielzich opentvoor debovenaardse V rede,
die vergeving door den V ader w ordt genoem d.
Indien gijechter m et vergeeft, dan blijft uw zielgesloten en ontvangt de haar gezonden liefde niet.
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Zij kw am en w eder in Jerusalem . En terw ijl H ij in den tem pelhof
w andelde, kw am en de overpriesters, de schriftgeleerden en de
ouderlingen tot H em en vroegen H em :
'O p grond van w elke bevoegdheid doet gijdeze dingen? O f w ie
heeft u deze bevoegdheid verleend om deze dingen te doen?'
Toen antw oordde Jezus hen:
'Ik zalu een vraag doen. A ls gijm ij daarop antw oord geeft, zal
Ik u zeggen krachtens w elke bevoegdheid Ik deze dingen doe.
D e D oop van Johannes, w as die van den hem el ofvan de m ensen?
A ntw oordt M ij.'

Toen overlegden zijm et elkaar: 'A ls w ij zeggen: van den hem el,
dan zalhijzeggen: W aarom hebt gijhem dan m et geloofd?

M aar alsw ij zeggen: van de m ensen ...'daarvoor vreesden zijhet
yolk te zeer,w ant allen hielden Johannes inderdaad voor een profeet.
Toen antw oordden zijJezus: 'W ij w eten hetm et.'
D aarop sprak Jezus: 'D an zeg Ik u ook niet op grond van w elk
gezag Ik deze dingen doe.'

144

BEV O EG D H EID

VAN

D EN

M EESTER

XI

Terw ijl de M eester w eerkeert in het H artenheiligdom en daarin
voortschrijdt, kom en dogm atism e, letterzifterij en vorm verstardheid
tot H em m et de vraag:
'O p grand van w elk gezag doetgijditalles?W ie geeftubevoegdheid ditte doen?'
D e M eester zalzich nooit verantw oorden.
H ij steltalleen een w edervraag. Isdie beantw oord, dan ontsluiert
H ijook hetgezag w aarm ee H ijisbekleed:
'D e O nderdom peling door de G enade in den Stroom desLevens,
geschiedt die op het hem else gezag, ofop gezag van m ensen?'
D aarvan hangt allesaf!
W anneer die vraag niet door de m ensenziel beantw oord w ordt,
dan blijft ook het gezag desM eesters onbekend.
A ls deze vraag gesteld w ordt, redeneert de pleiter van de zelfgereide krachten in de ziel:indien w ijzeggen, datde O nderdom peling hetW erk desH em els is,dan zalH ij zeggen: 'W aarom hebtgij
dan daarin niet geloofd?'
M aar als w ij zeggen: M ensenw erk!... zelfs het verstand durft
eigenlijk de intuitie niet trotseren.
W anneer nu de oneerlijkheid een m ens dw in.gtom te zeggen, dat
hijhetnietw eet...dan openbaart deM eester hem ook nietop W iens
G ezag H ij allesdoet!

10
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H ij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. 'Een m ens plantte een
w ijngaard en zette er een ornheining om ; groef een persbak en
bouw de een toren. Toen verhuurde hijhem aan w ijnbouw ers en
ging naar hetbuitenland.

Te rechter tijd zond hijeen knecht naar de pachters om van hen
zijn aandeelin devruchten van den w ijngaard in ontvangst tenem en.
Zij grepen hem , sloegen hem en zonden hem m et ledige handen
w eg.
W ederom zond hij iem and en dien m ishandelden en beschim pten zij.
Toen zond hijeen ander en dien doodden zij,en nog vele anderen,
die zijm ishandelden of doodden.
N u had hijnag een over, zijn bem inden zoon. Tenslotte zond hij
dezen tot hen, zeggende: 'm ijn zoon zullen zijontzien.'

7

M aar die pachters zeiden tot elkaar: 'D it is de erfgenaam ; laten
w ij hem doden, dan zalde erfenis aan ons kom en.'

8

Zij grepen en doodden hem en w ierpen hem buiten den w ijngaard.
W at zalde eigenaar van den w ijngaard doen? H ij zalkom en en
de pachters verdelgen en hij zalden w ijngaard aan anderen geven.

9

10

I
I

H ebt gijdit Schriftw oord niet gelezen?:
D e Steen,dien de bouw lieden verw orpen hadden,
is een hoeksteen gew orden;
deze is van G od gekom en
en hetisw onderlijk in onze ogen.'
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Tot deze slechte herders, die het antw oord op de Ene V raag niet
w illen geven, en dus 66k niet tot den A anvang der V erlossing kom en, begint de M eester w eer te spreken in versluiering:
Tem idden van hetonbew uste circuleren in den Tijd heeft G od de
sfeer gesteld, w aarin de Eeuw igheid van Leven w eer verw orven
w orden kan.
D aarin isallesw at de m ensenziel behoeft om zelfhet Levensw ater
te bereiden.
D aarheen w ordt iedereen geleid, aan w ie hetH oeden der M ysterien w ordt toevertrouw d, opdat zij- it) G od's D ienst - zichzelf de
eeuw igheid bereiden en daarm ee aan G od het ZIJN Ebieden.
Terechter tijd zendt G od Zijn Boden om het H em gew ijde in
ontvangst te nem en.
M aar ziet, die het verw ierven w illen het niet G even! en nushandelen w ie alsG od's K nechten tot hen kom en.

Totdat H ij, eindelijk, Zijn Zoon zendt, als het Iaatste en m eest
eigen, m eest bem inde ... als w at zeker w el erkend en aangenom en
w orden zal.
M aar in de H oeders der M ysterien regeert de niets ontziende
drang naar zelf-verzadiging, naar zelfbeschikking en naar zelf-verheffm g; die drijft hen tot verm oording van G od's Zoon.
Zo denken zijde H eilige M ysterien te m aken toteen apparaat van
zelfgereide M acht.
W at zal G od doen m et deze trouw elozen? H ij zal hun Leerlingschap teniet doen,en den Tuin derInitiatie openstellen voor degenen, die het w aardig zijn.
H ebt gijdit Schriftw oord nietverstaan:
H et elem ent tot vorm ing van structuren in de stof, dat door het
m enselijke drijven w as veroordeeld, ditisgew orden tot hetW ezen
van de W ending!
V an G od isditgekom en, en hetisverbijsterend voor onsverstand!
147

2

3/5

6

7

8

9

10

I
I

D E BO ZE
12

PA CH TERS

VAN

D EN

W IJN G A A RD

Toen trachtten zijH em te grijpen, m aar zijw aren beducht voor
de m enigte. W ant zijbegrepen dat H ij m et die gelijkenis op hen
doeIde.
Zo lieten zijH em ongedeerd en gingen heen.
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Zijzonden enigen van de Phariseeers en van deH erodianen om H em
m et een strikvraag te vangen.
D eze kw am en en vroegen H em : 'M eester, w ijw eten, datG ijoprecht zijten u am niem and stoort; w ant gijzietde m ensen nietnaar
de ogen, m aar G ijleert den W eg van G od in w aarachtigheid.
Ishet geoorloofd den keizer schatting te betalen ofniet? M oeten
w ij het w ei doen ofniet doen?'
M aar H ij,hun huicheIarij kennende, zeide tothen: 'W aarom stelt
gijM ij boosaardig op den proef? Brengt M ij een schelling, dat ik
dien beschouw .' Toen brachten zijer een.
N u sprak H ij: 'W iens beeItenis en opschrift isdit?' Zijantw oordden: 'D ie van den keizer.'
Toen zeide H ij hen: 'G eeft dan den keizer w at des keizers is,en
geeft aan G od w at van G od is.'
Zij stonden verbaasd over H em .
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D an dringt het tot het fanatism e, het determ inism e en de vorm verstardheid door, dat zljbedoeld zijn m et de trouw eloze H oeders
der M ysterien;
dat ook door hen de Zoon van G od gedood w ordt in de ziel,en
dat w at zijverw erpen als 'verkeerd', nochtans door G od gezonden
is,en blijken zalde G rote W ending te bew erken.
Zijzouden H em nu w illen grijpen en vernietigen, m aar laten dit,
om dat zijvrezen, dathet zich verzam elende kw aad nog zelfsteveel
w aarachtige erkenning draagt om dezen w andaad te gedogen.
D us w orden vorm verharding en aardverkochte sluw heid naar
H em uitgezonden om H em te vangen m eteen dubbelzinnig w oord.
M et valse lof,die H em verlokken w il tot een eenzijdige bevestiging in schijn,legtm en H em voor de vraag:
'M oet m en de aardse m acht zijn tolbetalen,ja dan neen?'
En altijd zalde M eester hen doorziende, kom en m et de w edervraag:
'W aarom beproeft gijM ij?'
En dan de dingen die de aardse m acht van ons verlangt aantonend
als 'getekend' m et het Beeld der aardsheid, zalH ij zeggen:
'G eeft de aarde w at de signatuur der A arde draagt, m aar geeft
aan G od alw at de signatuur desH em els toont.
En juist hetG oddelijke w ordt versjacherd aan de aardse m achten.
D e M eester isnatuurlijk m etgeen enkelloos alternatief te vangen,
w ant H ij leeftboven de paren van tegenstellingen.
D aarom w ijstH ij de valse toetsers op hun eigen aardbezetenheid.
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N u kw am en er Sadduceers tot H em . D ie bew eren, dat er geen opstanding is.
Zij ondervroegen H em en zeiden: 'M eester, M ozes heeft ons
voorgeschreven, dat,alsiem ands broeder sterften een vrouw nalaat
zonder kinderen, zijn breeder die w eduw e tot vrouw m oet nem en
en nageslacht verw ekken voor zijn broeder.
N u w aren er eens zeven broeders. D e eerste nam een vrouw en
lietbijzijn sterven geen kinderen na.
Toen nam de tw eede haar en stierf zonder nageslacht na te laten.
Evenzo de derde.
G een van zevenen lieten zijkinderen na.H etlaatstvan allen stierf
ook de vrouw .
In de opstanding, w anneer zijopstaan, w iens vrouw zalzijdan
zijn? Im m ers alle zeven hebben haar tot vrouw gehad"

24

N u sprakJezus tot hen: 'Is niet de oorzaak van uw dw aling, dat
gijde Schriften niet kent, noch de K racht van G od?

25

W ant w anneer zijuitde doden opstaan,huw en zijniet,en w orden
zijnietten huw elijk gegeven, m aar zijn alsEngelen in dehem elen.

26

D och w at betreft de opw ekking der doden, hebt gijniet gelezen
in het (tw eede) Boek van M ozes,in hetverhaal over het braam bos,
hoe G od tot hem sprak: 'Ik ben de G od van A braham , de G od van
Isaak en de G od van Jaakob?'
H ij
,is geen G od van doden, m aar van levenden. G ij dw aalt w el
zeer.
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O ok kom t de Stofverblindheid tot H em , die bew eert dat alle vorm
van O pstanding illusie is.
Zich op den letter van de onbegrepen W ET beroepend, w il de
Stofverblindheid zelfs den M eester over bluffen m et de consequentie
van verstoffelijking van de geestelijke W et.
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19

Indien een zielsterft in haar 'w eduw schap' nadat zijzich m et zeven 20/22
openbaringen van geest in circulering van den Tijd verbond, w ien
van die openbaringen behoort zij dan, w anneer zij 'opgestaan' zal
zijn?
D e Stofverblindheid
doet het 'O pstaan' van een ziel de w aarde
hebben van een O pstaan in den Tijd, w aardoor die ziel w eer m et
een O penbaring in den Tijd 'gehuw d' zou m oeten zijn.
D e M eester, die G od's Redder is,toont aan dat onze stofverblindheid de Schriften m et verstaat en evenm in de K racht van G od, en dat
w ij buitenstaanders zijn voor w ie het alles in versluiering geschiedt.
W anneer w ij opstaan uit den geestelijken dood, dan 'huw en' w ij
niet langer de gestalten van de m ee-bevangenen in Tijd, m aar zijn
gelijk de Boden G ods ontheven aan de splitsing in de seksen, w elke
im m ers slechts de openbaring in de stofbetreft.
W anneer een ziel in w aarheid 'zevenm aal gehuw d' is,sinds zij die
de hoge eenzaam heid niet droeg, in diepen sekse-slaap gedom peld,
de innerlijke 'w ederhelft' als 'hulpe-tegenover-zich'
verschijnen
zag, sterft zijals W ED U W V RO U W , om dat zijeindelijk de W are W ederheft hervindt, en - daarm ee huw end - tot de w are volheid van het
H eilig H uw elijk geraakt.
En w at de w aan van stoffelijken dood als einde van de zielbetreft,
sprak G od m et tegen M ozes: 'Ik ben de G od derD rie'?

H ij isgeen G od van licham en, die toen reeds lang m et m eer bestonden, m aar van deD rie, dieM ozes kende alshet fundam ent van alleZijn.
Zo is de dw aling van de stofverblindheid vele m alen groter dan
zij in haar sluw e zelfgenoegzaam heid
veronderstelt.
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Een Schriftgeleerde, diehun tw istgesprek had aangehoord, kw am tot
H em . En w etende, datH ijhun voortreffelijk geantw oord had,vroeg
hijH em : 'W at is het allereerste G ebod?'
Jezus antw oordde: 'H et eerste is 'H oor, Israel,de H eer, onze G od
isEEN !'
G ijzult U w G od liefhebben m et uw gehele hart, m et uw gehele
ziel,m etuw gehele denkverm ogen en m et uw gehele kracht.
En het Tw eede isdit: 'G ij zult uw naaste liefhebben alsuzelC
Een ander G ebod, groter dan deze,iserniet.'
Toen antw oordde de schriftgeleerde: '[uist, M eester, G ij hebt
naar w aarheid gezegd, dathijEEN is,en datergeen ander isdan H ij.
H em lief te hebben m et het gehele hart, m et het gehele verstand
en m et de gehele kracht, en den naaste liefte hebben alszichzelf,is
m eer dan alle brandoffers en slachtoffers.'
D aar Jezus zag,dat hijintelligent geantw oord had, zeide H ij tot
hem : 'G ij zijtniet ver van het K oninkrijk G ods.'
Toen durfde niem and H em m eer ietste vragen.
Toen Jezus leerde in den tem pel, nam H ij hetw oord en sprak:
'H oe kunnen de schriftgeleerden zeggen, dat de Christus D avids
'zoon'is?
D avid zelfheeft door den H eiligen G eestgezegd: D e H eer heeft
tot m ijn heer gezegd: Zit aan M ijn rechterhand, totIk uw vijanden
m aak tot uw voetbank.
A lsD avid zelfH em 'H eer' noem t, hoe kan hijdan zijn 'zoon'zijn?'
D e grate m enigte hoorde H em gaarne.
BijZijn onderricht zeide H ij voorts: 'W acht u voor de schriftgeleerden, die ervan houden in deftige kleren rand te gaan en op de
m arkten te w orden gegroet,
vooraan te zitten in de synagogen en de ereplaatsen in te nem en
bij de m aaltijden;
die de huizen der w eduw en opeten en voor den schijn lange gebeden doen. Zij zullen een des te zw aarder vonnis krijgen.'
152

H ET EN lG

N O D lG E

X II

D ie w elde Schriften kent, m aar nietde K racht van G od, kom t tot 28
den M eester m et w aardering voor D iens kennis van de Schriften en
hijvraagt:
'W at ishetEnig N odige?'
D an zegt de M eester dit: 'H et Enig N odige is,zich te bekennen 29130
tot den Enen die het alregeert, H em liefte hebben m et geheel ons
hart, m et onze hele ziel, m et ons gehele w il-geleide denken, m et
onze hele kracht.
En het onm iddellijk daarm ee verbondene is: onze m edem ensen 31
lief te hebben alsonszel£
lets w aardevollers iserniet.'
D e schriftgeleerdheid die ditw erkelijk aanvaardt, alishair voor- 32/34
stelling dan zonder Ziel en m et een ander denken, is niet ver m eer
van verw erkelijking van de G oddelijke O rde.

M aar lerend in hetharten-heiligdom , onthult de M eester hoe on- 35/37
bestaanbaar aIle aards-verstandelijke beelding zijn m oet voor den
bovenaardsen Zoon desA llerhoogsten.

Toch hoort veelongerechtigheid de Stem desM eesters graag, die 38/40
zegt: 'W eest op uw hoede voor de ijdelheid der w etenschap, de
zelfverheffing en de hunkering naar aardsen roem en eer, bevoorrechting en profiteren van de zw akken, het m isbruiken van den
vorm van leerlingschap.
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H ijnam plaats tegenover de offerkist en zag aandachtig toe,hoe de
m enigte kopergeld w ierp in de offerkist.
V eelrijke m ensen w ierpen erveelin.
Toen kw am ereen arm e w eduw e, die ertw ee penningen in w ierp,
datiseen halve cent.
H ij riep zijn discipelen en zeide tot hen: 'V oorw aar, Ik zeg jullie,
deze arm e w eduw e heeft het m eeste in de offerkistgew orpen van
allen die er iets in w ierpen.
W ant allen hebben eriets van hun overvloed in gew orpen, m aar
zijheeft er iets van haar arm oede in gew orpen, alles w at zijhad,
haar gehele levensonderhoud.'
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D e M eester plaatst zich in hetH artenheiligdom daar,w aar de m ens
zijn offers brengt en ziet aandachtig hoe het onverloste daar zijn
liefdegaven schenkt.
En erisveelw at uitzijn overvloed veelgeeft.
M aar daar isook hetw eerloze, vereenzaam de, datvan zijn troosteloze ontoereikendheid nog afstaatw at hetm et kan m issen.
D an roept H ij zijn discipelen en zegt:
'V oorw aar ditishetgrootste van aIleoffersdie hier zijn gebracht.
W ant alhet andere schenkt van zijn overdaad, m aar hier isw eggeschonken uit gebrek, alw at nog m aar tot zelfbestendiging had
kunnen dienen.'
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Terw ijl H ij uit den tem pelhof vertrok, zeide e~nvan zijn discipelen
totH em : 'M eester, zieeens,w at een stenen! en w at een gebouw en!'

Toen antw oordde Jezus hem : 'Ziet ge deze grote bouw sels?
.G een steen ervan zalop een andere blijven, aileszalvem ietigd w orden.'
3
N adat H ijzich op den O lijfberg tegenover den Tem pel had nedergezet, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en A ndreas, m et H em
aileen zijnde, H em :

2

4

5

6

7

8

9

10

'Zeg ons,w anneer ditgeschieden zal,en w at hetTeken is,datdit
aileszich gaatvoltrekken.'
Toen ving Jezus aan hun te vertellen :
'Ziet toe, dat niem and u m isleidt!
V elen zuilen kom en m isbruik m akend van M ijn N aam en zeggen,
dat Ik het ben.En velen zullen door hen w orden m isleid.
W anneer gijhoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, laat
u niet in verw arring brengen. D ie m oeten kom en, m aar het is het
einde nog niet.
W ant yolk zalopstaan tegen yolk, en koninkrijk tegen koninkrijk.
Er zuilen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen; er zullen
hongersnoden zijn.
D at ishet begin der baringsw eeen,

M aar gij,w eestw aakzaam op uzel£
M en zalu overleveren aan tribunalen en synagogen; gijzult gegeseld w orden en voor stadhouders en koningen gesteld w orden
om M ijnentw il, om voor hen te getuigen.
(A an aile volkeren m oet eerst de G oede Tijding verkondigd
w orden.)
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W anneer de M eester heengaat uit den Tem pel van de Schriftgeleerden en de Phariseers, vraagt steeds de discipel, die in die structuur nog satisfactie vindt: 'M eester, lettoch op de duurzaam heid en
op de grootsheid der structuur!'
H et antw oord van den M eester luidt: 'Beziet het goed. H et zal
tot in zijn kleinste sam envoegingen ontbonden w orden.'
W anneer H ij zich zo tegenover deze schijn-centraliteit stelt aan
den opgang der verheffm g, w aar de balsem en de heling van de
w onden die de w ereld heeft geslagen,w ordt gevonden, dan kom en
Luisteren, V erdringen en G enade bijH em m etden M oed, en vragen
H em :
'W anneer zaldit geschieden?
En w at ishetteken, datditallesin vervulling gaat?'
D an leert de M eester hun:
'Ziet toe,datniets en niem and u m isleidt!
V eelpresenteert zich alsde Redder G odsen veellaat zich daardoor
verleiden.
W anneer gij m erkt van strijd ofvoorbereidingen van strijd,bew aart uw innerlijke rust.W ant deze zielespanningen zijn onverm ijdelijk, doch zijn het einde niet.
W ant K udde zalzich tegen K udde in u keren; en hierarchie zal
zich verzetten tegen hierarchie in u. W at als onw ankelbare basis
w ordt beschouw d, zalu geen steun m eer bieden om uw standpunt
te bepalen en het voedsel w aar uw zielnaar hunkert, zalhaar m et
gew orden.
D at is de aanvang van het sterven en herboren w orden in de
Eeuw igheid.
D och richt uw aandacht op uzel£
O m M ijnentw il zult gijin aardse tribunalen w orden voorgeleid.
Collectivistisch dogm atism e zalu striem en en verw onden m et zijn
blinde haat.V oor aardse m achten en regeerders zultgijverschijnen
m oeten om van M IJte getuigen.
Eerst m oet het G oede N ieuw s verkondigd w orden aan aile groepen en structuren w aar de K uddegeest regeert.
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W anneer zij u w egvoeren om u over te leveren, m oet gij m et
vooraf overdenken, w at gij zeggen zuIt,m aar w at u in die ure ingegeven w ordt, zegtdat,W ant dan zijtgijhetm etdie spreekt, m aar
de H eilige G eest.
D e ene broeder zalden andere overleveren ten dode, en een vader
zijn kind. K inderen zullen opstaan tegen hun ouders en hun den
dood aandoen.
D e haat van allen zult gij te verduren hebben om der w iJIe van
M ijn N aam .
M aar w ie ten einde toe volhardt, die zalbehouden w orden.
W anneer gijdan den gruw el derverlatenheid ziettronen, w aar hij
niet behoort te zijn - w ie ditleest,houde het in gedachten! - laten
dan zijdie in Judea zijn,hun toevlucht nem en in de bergen.
W ie op het dak is,ga m etnaar beneden, en m et naar binnen om
iets m ee te nem en uitzijn w oning.

16

W ie op hetveld is,kere m etterug om zijn bovenkleed te halen.

17

W ee de zw angeren en zogenden in die dagen!

18

Bidt, dathetnietin den w inter m oge vallen!

19

20

21

22

23

W ant die dagen zullen zulk een tijd van nood zijn, alser niet
gew eest is,sindsden aanvang van G od's schepping, en erook nooit
m eer w ezen zal.
A ls G od die dagen m etbekortte, zou geen sterfelijk leven behouden blijven, m aar om der w ille van degenen die H ij uitgekozen
heeft, heeft H ij dien tijd verkort.
Indien dan iem and tot u zegt: 'Zie, hier isde V erlosser; kijk, daar
is H ij!',G elooft het niet!!
W ant schijnverlossers en schijnprofeten zullen opstaan, tekenen
en w onderen verrichten om - zo m ogelijk - ook de uitgekozenen
te verleiden.
M aar gij,blijftW aakzaam , w ant Ik heb hetu voorzegd.
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W anneer gijdoor de onbegrijpelijke W ijsheid die gijnietherkent,
in deze situaties w ordt gebracht, zoekt dan niet in uw denkverm ogen naar bescheid ofzelfrechtvaardiging.
W ant dan zultgljm etlanger m oeten spreken, m aar de G eestvan
G od door u.
H et nauw verw ante zalelkander overleveren ten dode en w at het
aardse zich verw ekt heeft, zalhet overgeven aan den dood.
H et in den tijd verw ekte zalzich keren tegen datw aardoor hetis
verw ekt en hetdoen sterven.
D e haatvan alhetin den Tijd bestaande zultgijte verduren hebben, om dat de Redding G ods uw M eester is.
M aar w ie ten einde toe volhardt, die w ordt bevrijd.
W anneer gij dan den gruw el der verlatenheid zietheersen w aar
hijnietbehoort te zijn,datisjulst in hetheiligdom , U w H art, -laat
toch delezerditbegrijpen! - dan m oge alw atM yste iszijn toevlucht
zoeken slechtsin de verheffm gen der Initiatie!
W at aan de zo fatale schilderzelfafronding isontstegen, dale niet
w eer afin den ontstegen vorm , om een reeds prijsgegeven w aarde
w eer aan zich te binden.
W at in hetPaasveld binnen w as getreden, kere nietterug naar de
verlaten sfeerterw ille van w at zijn persoonlijkheid bescherm t.
W ee w at eerstdan het tijdeloze in zich voelt verw ekt, ofhet w el
baarde, m aar nog nietlietgroeien!
Bidt,datditallesnietin een getijvan koude, duisternis en dorheid
in uw zielm ag vallen.
W ant deze dagen zullen zijn tot een benauw enis zoals er sedert
degeboorte van uw zielnog nietgew eestis,en ernooit m eer zijn zal.
Indien G od deze dagen niet verkort had, zou geen enkele in den
Tijd geborene behouden w orden, doch terw ille van degenen die
H ijzelfheeft uitgekozen, heeftH ij dezen tijd verkort.
W anneer dan iem and tot u zegt: 'Zie,hier isde M eester, kijk,dit
is de Redding G ods,' gelooft hetniet!
W ant valse M eesters en Profeten zullen kom en, Tekens doen en
w onderen, om indien m ogelijk de volgelingen te m isleiden.
D och gij,blijfw aakzaam , w ant rk heb het u voorspeld.
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M aar in die dagen, na dien tijd van nood, zalde zon verduisterd
w orden en de m aan haar schijnselm et geven.
D e sterren zuU en van den hem el vaU en en hetheir deshem els zal
w ankelen.
Eerstdan zalm en den Zoon des M ensen zien kom en, in nevelen
gehuld, m et grote m acht en glorie.
H ij zalzijn hem elboden zenden en de uitverkorenen verzam elen
uit alle sferen,van de m eest stoffelijke tot de m eest geestelijke.
Leert dan van den vijgeboom deze les:W anneer zijn hout w eek
w ordt en de bladeren doet uitbotten, bem erkt gij dat de zom er
nadert.

Zo m oet ook gij,w anneer gijdeze dingen zietgebeuren, w eten,
dathetzeernabijis,alshetw are voor de deur.
V oorw aar, Ik zeg u:D it geslachtzalzekernietvoorbijgaan, v66r
dit allesisgeschied!
H em el en aarde zullen voorbijgaan, m aar M ijn W oorden zullen
niet voorbijgaan.
M aar van dien D ag en van die ure w eetniernand, ook dehem elboden niet, zelfsm et de Zoon, alleen de V ader.

Ziet toe, blijft w aakzaam ; w ant gij w eet niet w anneer dezeD ag
zalkom en,
Zoals een m ens, die naar het buitenland vertrekt, zijn huis toevertrouw t aan zijn knechten en hun ieder volm acht geeft en zijn
w erk, en den deurw achter opdraagt te w aken,
zo m oge gijw aken, w ant gijw eetm et,w anneer deheer deshuizes
kom t, laatin den avond of te m iddem acht, bijhet hanengekraai of
in den ochtend;
opdat hiju niet slapend vindt, w anneer hijkom t!
W at Ik tot u zeg,zeg Ik allen: W A A K T!'
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M aar in de dagen kom ende l1a die benauw enis zullen deindicators
van de circulering in den Tijd uw Pad nietm eer verlichten.
H et m echanism e van het tijdsgebeuren zal ineenstorten en de
krachten van de ruim te zullen hun vastheid voor u verliezen.
Eerst dan zultgijden Zoon desM ensen zien,gedragen door hetgeen de aardse dingen aan hetoog onttrekt, verschijnende m etgrate
heerlijkheid en m acht.
H ij zalde H em elboden zenden en het uitgekozene verzam elen
uit alle sferen.
Leertdan van den Ingew ijde in de K leine M ysterien: W anneer de
starheid in de Tijd-gebondenheid verandert in de soepelheid van
tijdeloos bestaan,terw ijl hetEeuw ig Leven in hem graent en aan de
buitenstaanders w ordt getoond, dan w eet gijdathet tijvan vruchtendraging is genaderd.
Zo m oet gijook, w anneer gijditgeschieden ziet,beseffen,dathet
U ur gekom en is.
V oorw aar, v66r deze incarnatie eindigt, zaldit allesin vervulling
gaan.
D e krachten-sferen en het vlak van w eerstand gaan als openbaringen voorbij. M ijn W oorden blijven echter in de Eeuw igheid.
M aar niem and kent den D ag dan w elhet U ur, w aarop een m ens
sterft in den Tijd en w ordt herboren in de Eeuw igheid. D at Tijdstip is den hem elboden niet bekend, zelfsniet den Zoon; alleen de
V ader w eet het.
Ziet toe,w eestw aakzaam , w ant gijkent het tijdstip niet.
Zoals een m ens, die naar het buitenland vertrekt, zijn huis vertrouw d heeft aan zijn knechten, ook den w achter aan de poort opdraagt de w acht te houden, w aakt gijaldus!
W aakt, w ant gijw eet niet,w anneer de Zoon desM ensen kom en
zal,terw ijl gijhunkert naar de langontbeerde rust, terw ijl gijin de
diepste zorg en eenzaam heid gedom peld zijt,ofbij het eerste teken
van hetnaderende Licht,ofalshethoge Inzichtu reedsgloort.
O pdat H ij, plotseling verschijnend, u niet slapend vindt!
W at Ik tot IIzeg,zeg Ik allen: W aaktf'
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H et w as nu over tw ee dagen Pascha en het feest der ongezuurde
broden.
D e overpriesters en de schriftgeleerden overlegden hoe zijH em
m et listin handen zouden krijgen en doden.
Zijzeiden nam elijk: 'N iet op hetfeest,opdat ergeen oproer onder
het volk kom t.'
Terw ijl H ij te Bethanie vertoefde, in het huis van Sim on den
M elaatse,en aldaar aanlag,kw am een vrouw m et een albasten kruik
vol echte,kostelijke nardus-olie.
Zijbrak die kruik en stortte den inhoud over Zijn hoofd uit.

Toen zeiden som m igen verontw aardigd tot elkander: 'W aartoe
dient deze verspilling van reukolie?'
'W ant deze olie had verkocht kunnen w orden voor m eer dan
driehonderd schellingen, om die aan de arm en te geven.' En zij
vielen haar hard.
M aarJezussprak: 'Laathaar m etrust; w aarom valtgijhaarlastig ?
Zijheeft een goeden daad aan M ijverricht.
D e arm en hebt gijim m ers altijd bij u en gijkunt hun w eldoen
w anneer gijm aar w ilt.
M ij echter, hebt gijniet altijd.
Zij heeft gedaan, w at zijverm ocht. Zij heeft m ijn lichaam van
tevoren ter begrafenis gew ijd.
V oorw aar, Ik zeg u,w aarook de G oede Tijding zalverkondigd
w orden in de gehele w ereld, daar zalook tot haar gedachtenis gesproken w orden over w at zijheeft gedaan.'
Toen ging Judas Iskarioth, een van de Tw aalve, naar de overpriesters om H em aan hen over te leveren.
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Ten derden dage voor de N acht del'H eilige Bescherm ing beram en
w at zich vastklam pt aan Leerstelligheid en w at zijn heil verw acht
van W eten, hoe de Redding G ods, die hen ontm askerd heeft als
m achtigste belem m eringen voor V erlossing van den m ens, m et list
gevangen en tenietgedaan zou kunnen w orden.
N iet op het U ur dataan Bezinning op V erlossing isgew ijd! om datde kudde dan in opstand kom en zou.
Terw ijl de M eester in de constellatie van de K leine M ysterien, in
den actuelen vorm van het O nreine Luisteren aanw ezig is en daar
het H em gebodene aanvaardt, breekt de H em innig toegew ijde ziel
den brazen, bijna transparanten V orm van haar gestalte en gietw at
zijdaarin aan kostbare w aarachtigheid alsw onderbalsem had verzam eld, alsW ijdings-offer over Zijn G estalte uit.
W at van dien daad de hoge w aarde niet beseft,is hevig verontw aardigd en grandt zijn oordeel op persoonshandhaving en op
overw egingen van aardse nuttigheid.
M aar in dien w rok ligtjuist erkenning van de geestelijke m eerderw aardigheid van deze overgave.
D e M eester zegt: 'W aarom verzet giju? Laat het begaan; w ant
deze w eldaad isterecht aan M ijvolbracht.
W at gljgew ild had,kunt gijaltijd doen,indien gijw ilt. M aar dit
isalleen m ogelijk w aar IK aanw ezig ben.

H et allerhoogste w at een m ensenziel kan doen, is de gestalte w aarin IK verschijn, de eer bew ijzen die de w ereld hem
nietgunt.
V oorw aar, w aar deze G oede Tijdillg ook verkondigd w orden zal,
door de gehele w ereld, zaldit O ffer ook verkondigd w orden ... en
te goeder ure ook volbracht.'
D an zw icht eenLeerling,nam elijk de G estaltegeving, die door het
juist aanschonw de O ffer w elhetpijnlijkst w erd getroffen, voor den
inhaerenten drang den M eester in de w ereld nit te dragen in den
V O RM , dien deze w ereld slechts erkent.
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Toen Zijdathoorden, w aren zijverheugd, en beloofden hem geld
te geven.
Judas zocht naar een m arrier om H em bijeen goede gelegenheid
over te leveren.
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D aardoor m aakt hijzijn M eester tot een voorw erp van leerstelligheid, tot een gevangene van dogm atism e.
H oe zou het dogm atism e zich dan m et verheugen, als het den
G evreesden, O nerkenden, M eester aangeboden krijgt in dezen door
gew eld en listgebonden, m achtelozen staat?
H oe zou hetm etbereid zijn om w atvan zijn 'zilver', van zijn zelfgereide, secundaire W eten, te betalen alseen kostprijs voor dit onverhandelbare 'G oud'?
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O p den eersten dag der O ngezuurde Broden, w aarap m en hetPaaslam placht te slachten,vraegen Zijn discipelen H em : 'W aar w ilt G ij
datw ijheengaan en toebereidselen m aken, opdat G ijhetPascha eet?
Toen zond H ij tw ee van Zijn discipelen en zeide tot hen: 'G aat
naar de Stad; daar zal iem and IItegenkom en die een w aterkruik
draagt. V oIgt dezen

en zegt tegen den heer van het huis w aar hij binnengaat: 'D e
M eester vraagt, W aar is m ijn eetzaal, w aar Ik m et m ijn leerlingen
het Pascha eten kan?
.
D an zalhiju een grate bovenzaal w ijzen,dieingericht isen gereed.
Bereid het ons daar.'

D e leerlingen gingen heen, kw am en in de Stad en vonden alles
zoals H ij gezegd had. Toen m aakten zijden Paas-m aaltijd gereed.
Toen het nu avond w as gew orden, kw am H ij m et de Tw aalve
en terw ijl zijaanlagen en aten, zeide Jezus: 'V oorw aar, Ik zeg u,
een van u zalM ijoverleveren, een die m etM ijeet.
Toen w erden zij bedroefd en begonnen H em een voor een te
zeggen: 'rk toch niet?'
H ij zeide hun: 'Ben van de Tw aalf die m et M ij indo opt in de
schotel.
D e Zoon des M ensen gaat w el heen, gelijk van H em geschreven
staat, doch w ee dien m ens, door w ien de Zoon des M ensen overgeleverd w ordt. H et w are hem goed indien hijniet geboren w are.'
Terw ijl zijaten nam H ijBrood, sprak den zegen uit,brak het,gaf
het hun en sprak: 'N eem t, dit isM ijn Lichaam .'
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W anneer het uur gekom en is,w aarop het Paasoffer m oet w orden
toebereid, dan vragen Zijn discipelen: 'W aar w ilt G ij datditoffer
door ons w ordt bereid, opdat G ijdaaraan deelhebt?'
D an zendt de M eester een Paas-w erkend paar der H em reeds
dienende gestalten uiten zegt:
'G aat in de grote vorm en-constellatie van het H art. D aarin zult
gijontw aren, w at het Levensw ater draagt. V oIgt dit w aar het den
vorm der actuele feiten binnentreedt en spreek dan tot hetgeen in
dezen vorm regeert:
D e M eester zegt: W aar isde specifieke vorm , w aarin IK ,m ethetgeen M I] voIgt, O ntstijging aan de Tijdbevangenheid kan vieren?
D an w ordt u in dien vorm w aarin het Levensw ater u isvoorgegaan,een hogere, w ijdse V orm geopenbaard, die alhetnodige voor
de Paas-offering bevat.
Bereid ons daar het O ffer der Bevrijding.'
Zo gaan die volgelingen in de vorm enconstellatie van hetH eden
en zijvinden allesaisde M eester heeft gezegd. A Idaar bereiden zij
het O ffer V O O L
A is nu de N acht der H eilige Bescherm ing is gedaaId, verschijnt
de M eester m et de O ergestalten die H em volgen in dien voorbereiden en verheven V orm .
Terw iji zijzich versterken spreektde M eester: 'Een van u die m et
M ij eetvan het onstoffelijke Brood, zalM ij overleveren ...'
D an w orden zijbedroefd en vragen H em in bange ongew isheid
een voor een :'rk zalhettoch niet doen?'
H ij antw oordt slechts: 'Een van de O ergestalten die M ij voIgende in deze W ijding hetBovenstoffelijke Brood de sm aak doen
hebben die door M I] daaraan gegeven w ordt, zal M I]ook overIeveren.
D e Zoon des M ensen gaat w el heen zoais van H em geschreven
staat, doch w ee hetgeen w aardoor H I] in de m acht van het H em
hatende gegeven w ordt! H etw are voor hetaldusfalende beter nooit
tot gestalte gekom en te zijn.'
Terw iji zijdie m et H em vergaderd zijn zich sterken, neem t H I]
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H ij nam een beker, dankte, gaf hun dien en zij dronken allen
daaruit.

24

Toen sprak H ij tot hen: 'D it isM ijn bloed van hetV erbond, dat
vergoten w ordt voor velen.

25

V oorw aar, Ik zeg u, Ik zal voorzeker m et m eer van de vrucht
desW ijnstoks drinken tot den dag, w aarop ik haar nieuw drink en
zalin het K oninkrijk van G od.'
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bovenstoffelijk Brood, zegent heten breekt hetin fragm enten, geeft
hun die en spreekt: 'Neem tdit, het is M ijn tastbaarste G estalte.'
H ij neem t een lijdensvorm vol Levensw ijn, dankt G od daarvoor
en reikthun dezen enen V orm ,w aaruit hetLevensw ater tothen allen
kom t.
En zegt: 'D it is het bloed waarm ede ik M ijn testam ent bekrachtig tot
Verbond waardoor de W et, die zo lang slechts in steen gebeiteld werd, in
vele harten wordtgeschreven.
V oorw aar, Ik zalM ij niet m eer laven aan het Levensw ater der
M ysterien, totdat Ik het vernieuw d zal drinken in de G oddelijke
O rde.'
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N adat zijden Lofzang gezongen hadden, gingen zijnaar den O lijfberg.
Toen sprakJezus tothen: 'A llen zultgijaanstoot aan M ijnem en.
W ant er staat geschreven: IK zal den H erder slaan en de schapen
zullen verstrooid w orden.
W anneer Ik echter zalherrezen zijn,zalIK u voorgaan naarG alilea.'
N u zeide Petrus totH em : 'A Izouden allen aanstoot aan U nem en,
ik toch niet!'
.
Jezus sprak tot hem : 'V oorw aar, Ik zeg u,heden, in dezen nacht,
voordat de haan ten tw eeden m ale heeft gekraaid, zult gijM ij drie
m aalverloochend hebben.'
H ij echter, zeide deste heftiger: 'A Im oest ik m et U sterven, verloochenen zalik U m et!'
O p dergelijke w ijze spraken ook de anderen.
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N adat Lofin de zielisopgew eld, kom t deze door verheffing tot de
eigenlijke W ijding voor het sterven in den Tijd.
D an spreekt de M eester: 'N u kom t allesin zijn oordeel over M Il
ten val.W ant w anneer G od den herder treft, geraakt de kudde in
verstrooiing.
M aar w anneer rk herrezen ben, zalIK u voorgaan in den K ring
der O penbaring.'
N u spreekt het Luisteren der Ziel: 'A Izou ook allesaanstoot aan
U nem end U verloochenen, ik zekerniet!'
D e M eester antw oordt hem : 'V oorw aar, v66rdat de duisternis
w aarin gij thans verkeert, zalw ijken voor het Licht, zal uw verloochening drievuldig tot gestalte zijn gekom en!'
M aar deste heftiger bew eert hetLuisteren derziel: 'A Izou ik m et
U m oeten ondergaan, verloochenen zou lk u m et!'
O p soortgelijke w ijze spreken ook de andere zielekrachten die den
M eester volgen.
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Toen kw am en Zijaan een hof, genaam d G ethsem ane. En H ij sprak
tot Zijn discipelen: 'Zet u hier neder, terw ijl Ik bid.'

33

Petrus,Jacobus en Johannes nam H ij m et zich m ede. Toen w erd
H ij door ontzetting en voorgevoelen aangegrepen en H ij sprak tot
hen:
'M ijn zielisdiep bedroefd, tot stervens toe.Blijfthier en w aakt.'
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H ij ging een w einig verder, w ierp zich ter aarde en bad, dat als
het m ogelijk zou zijn, dit uur aan H em voorbij m ocht gaan.
H ij zeide: 'V ader, allesis U m ogelijk; neem deze beker van m ij
w eg. D och m et w at Ik w il, m aar w at G ijw ilt.'

H ijkeerde w eer en yond hen slapende.Toen zeiH ijtegen Petrus:
'Sim on, slaaptgij?W aart gijm etbijm achte om eenuur tew aken?

W aakt toch en bidt, dat gijniet in beproeving kom t. U w geest
isw elgew illiig, m aar uw natuur iszw ak.'
W eer ging H ij heen en bad dezelfde w oorden.

W ederom kw am H ij terug en yond hen slapend; w ant hun oogleden w aren zw aar. Zij w isten niet w at zij H em m oesten antw oorden.
Ten derden m ale kom end, zeide H ij: 'Slaapt dan m aar voort en
rust; het isgenoeg. D e ure isgekom en, Ziet, de Zoon des M ensen
w ordt den zondaren in handen gegeven.
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Zo kom en zijalIengsw aar uit de rijpe zielevruchten balsem w ordt 32
geperstdie w onden heeltenlevensvorm en aanhetalIerhoogste w ijdt.
D aar spreekt de Redding G ods tot de X II zielefuncties die H em
volgen: 'Blijft in deze sfeer,terw ijl IK inkeer tot den V ader.'
A Ileen het Luisteren der ziel,de Liefde voor hetleven en de G e- 33
nade vergezelIen H em daarheen een w ijle.
D an w ordt H ij aangegrepen door besefvan naderende overgang.
H ij zegt tot hen: 'M ijn zielisdodelijk bedroefd om de nabijheid 34
van het onafw endbare.
Blijftgijin ditbesefen W AAKT.'
In deze sfeervan dodelijke angst en droefheid het Luisteren, de 35136
Liefde en de G enade achterlatend, gaatdan H ij die nog alleen m aar
voortgaat alsG od's Redding, een w einig verder in volkom en eenzaam heid, als Zoon die zich aIleen m aar tot Zijn V ader w endt in
diens alm achtigheid en sm eekt of deze lijdensvorm voorbij m ocht
gaan.M aar zich terstond daarop toch aan den W il desV aders overgeeft.
D an keert H ijw eder tot de drie die H ijverzocht te w aken, m aar 37
bevindt dat zijm et w akend zijn gebleven. En H ij vraagt het Luisteren: 'H adt gijnieteen uur kunnen blijven luisteren, alhoordet gij
M ij niet?
Blijf toch opm erkzaam , biddend, dat gijniet m ocht w orden op 38
de proef gesteld! D e G eestisw elbereid en gaarne w illend, m aar de
vorm w aarin hijw oont, versaagt.'
W eer gaat de Redding eenzaam tot den V ader m et dezelfde 39
droeve sm eking, die hij dadelijk teniet doet door volkom en overgave aan het onafw endbare.
O pnieuw keert H ij terug tot w aar H ij 'Luisteren' en 'Liefde'en 40
'G enade' achterliet. En w ederom zijn zijin Zijn afw ezigheid bevangen door illusies,en beschaam d datH ijhen aldusvindt.
W anneer H ij hen, ten derden m ale tot hen kom end, w ederom 41
bevangen vindt, spreekt H ij: 'G aat dan m aar voort gelijk gijdoet.
H et is genoeg. H et U ur w aarop G od's openbaring in den M ens
gesteld w ordt ter beschikking van het nog in dierlijke m ethoden
jam m erlijk gebondene, ishier.
173

G ETH SEM A N E
42

43

44

Staatop en laatons gaan.Ziet, die M ij overlevert isnabij.'
Terstond daarop, terw ijl H ij nog sprak.,kw am Judas, een der
Tw aalven, en m et hem een schare m et zw aarden en stokken, gezonden door de overpriesters, schrifigeleerden en ouderlingen.
D ie H em overleverde had m ethen een Teken afgesproken: 'W ien

ik zalkussen,dieishet; grijptH em envoertH em w elverzekerd w eg.'
45

Zodra hij aankw am , liep naar H em toe en zeide :'M eester" en
kuste H em .

46

Toen sloegen zij de handen aan H em en nam en H em gevangen.
Ben der aanw ezigen trok zijn zw aard en trof den slaafvan den
hogepriester en sloeg hem een oor a£

47

48

Jezus sprak tot hen: 'A ls tegen een rover zijtgijuitgetrokken m et
zw aarden en stokken, om M ij gevangen te nem en.

49

D ag aan dag w as Ik.biju,lerend in den Tem pelhof; toen hebt gij
m ij m et gegrepen. M aar dit geschiedt, opdat de Schriften in vervulling gaan.'
Toen lieten zijH em allen in den steek en vluchtten.
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Ben jonge m an, die een linnen kleed om het naakte lichaam had
geslagen, liep m ede.
D ien grepen zij; m aar hijliet het laken in hun handen achter en
ontvlood naakt.

N u leidden zijJezus w eg naar den hogepriester; en alde overpriesters, ouderlingen en schriftgeleerden kw am en bijeen.
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V errijsttothog ere aanschouw ing en ontw aart: D at w atM ijoverlevert, isaltijd N A BI].'
Terw ijl H ij deze w oorden spreekt, verschijnt reeds de G estaltegeving, een der ziels-principes die H em voIgen. M et dezen kom t
O nreinheid, die gew eld en fanatism e draagt, dat uitgaat van het
dogm atism e, hetdeterm inism e en de vorm -verstardheid.
H et ziels-principe dat H em overlevert geeft dengenen die H em
w illen grijpen, steeds het Teken dat geen reine streving ooit gebruiken of aanvaarden zou: G ebaar van Liefde en V erering op het
ogenblik van O ntrouw en V erraad.
Zo kom t G estalte-geving die zich in den dienst gesteld heeft van
de niet-verlossende, m aar bindende strevingen derzielen W I]ST dien
blinden drangen, die den M eester zelf nooit zien, m et vaIs gebaar
van Leerlingschap de Redding G ods w aar die tot reine openbaring
kw am .
N iet eerder valthun Zijn gestalte in de handen.
Terstond 'valt' een der volgende principes: het Luisteren grijpt
op zijn w ijze naar gew eld en treft het stoffelijke luisteren van een
'slaafvan dogm atism e'.
D e zo 'gevangen' G od's Zoon spreekt: 'M et fanatism e en gew eld
zijtgijgekom en om M ijin uw m acht testeIlen,alsofIx een m isdaad
had begaan.
Toch w as IK aIledagen biju,lerend in het heiIigdom desharten,
zonder dat gijM ij gevat hebt. M aar G od's W oord m oest aIdus in
vervulling gaan.'
W anneer dit onverw achte H eilige A anvaarden w ordt beleden,
dan verlaatH em allesw at H em dusver w as gevolgd.
N ochtans voIgt op een afstand de nog onvoIgroeide, die zich nog
tot geen persoonIijke gestalte heeft bekend,
en die,w anneer hijdoor de m achten dezeraarde w ordt gegrepen,
zijn ziellaat in hun handen om hetIijfm aar te behouden.
(D itishet om gekeerde van de O vergave aan het O nafw endbare,
het nederige beeld van hem , die in dit Evangelie toch het onbeschrijfelijke in w oorden heeft gevat.)
Zo w ordt de Redding G ods in ieder M ens geleid voor de bijeenverzam eling van dogm atism e, vorm starheid en determ inism e,
die onder Ieiding van het hoogstbereikbare daarin: het IK, zich tot
veroordeling gedw ongen voelen om der w ille van hun zelfbehoud.
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Petrus volgde H em van verre tot op de binnenplaats van den
hogepriester.
D aar zathijtussen de slaven van den hogepriester en w arm de zich
b~jhetvuur.
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H et Luisteren der Ziel, datw el den M eester heeft verlaten, m aar 54
H em toch van verre isgevolgd, geeft zich een plaats tem idden van
de slaven van het IK en w arm t zich aan den zielverkochten gleed, .
w aaraan zich ook die slaven w arm en.
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N u trachtten de overpriesters en de gehele Raad een getuigenverklaring tegenJezus te vinden om H em ter dood te kunnen brengen.
M aar zijkonden ergeen vinden.

56

W ant velen legden een valse getuigenis tegen H em af,m aar hun
getuigenissen stem den niet overeen.
Er stonden enigen op die een valse getuigenverklaring tegen H em
aflegden, zeggende:
'W ij hebben H em horen zeggen: Ik zal dezen m et handen gem aakten Tem pel afbreken, en in drie dagen een anderen bouw en,
die m etm et handen gem aakt is.'
M aar zelfszo w as hun getuigenis niet eensluidend.
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Toen stond de hogepriester op, trad naar voren en ondervroeg
Jezus aldus: 'G eeft G ijgeen antw oord? W at getuigen deze m ensen
tegen U ?'
.
M aar H ij bleef zw ijgen en gaf niets ten antw oord. W ederom
ondervroeg de hogepriester H em en sprak: 'Zijt G ij de V erlosser,
de Zoon van den G ezegende?'
Toen zeideJezus: 'D at ben Ik.En gijzult den Zoon desM ensen
zien, gezeten aan de rechterhand der A lm acht en kom end m et de
w olken deshem els.'

D e hogepriester scheurde zijn klederen en zeide: 'W aarvoor hebben w ijnog getuigen nodig ?

G ij hebt de godslastering gehoord: W at is uw oordeel?' A llen
oordeelden H em des doods schuldig.
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Nu trachten dogm atism e, en alles w at tezam en daarm ee G od's
D ienst doet ontaarden in een instituut van m acht, de gestalte
van de Redding G ods op grond van vals getuigen des doods
schuldig te verklaren. M aar zijslagen daarin niet!
W ant in hun valsheid spreken de gedachtegangen zichzelf tegen.

55

56

Enkele verklaren datH ijheeft gezegd: 'Ik zalhetH eiligdom van 57/58
dogm atism e, fanatism e en determ inism e vernietigen en, in drie
phasen, in zijn plaats het onvergankelijke H eiligdom van G od gestalte geven.'
M aar zelfs nog in de form ulering hiervan stem m en de getuigenissen van de m achtverslaafde denk-im pulsen nim m er overeen.
H et IK w ordt door het zw ijgen der A anw ezige V erhevenheid altijd ontzet en tracht ditzw ijgen provocerend te verbreken.
M aar als dit niet gelukt, w erpt het zijn troebele constructie op
gelijk de dobbelstenen voor het K ruis in deze ene V raag:
'Zijt gijde K oning-priester, Zoon van G od?'
W aarin het innerlijke W eten ligt, w aarvan de Ik-constructie de
bevestiging niet kan verdragen.
W ant deze,die de hem else G eboden dacht te kunnen vangen in
een com prom is m et aardse w aarden, form uleerde juist door zijn ervaring van de zw ijgende A anw ezigheid van den V erhevene zijn
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Vraag.

En daarom zalhet IK voortaan den w el ervaren en tach niet beleden Zoon desM ensen altijd (m oeten) zien als:ZO O N V A NG O D ,
totdat hijniet aIleen zijn H ogepriesterkleed verscheurt ten teken
van de nauw elijks bew uste nederlaag, doch zich volkom en afw endt
van zijn m achts-systeem , en zich naakt neerw erpt aan de V oeten
van den M eester.
Tot zolang sterfthijnietalsw ath~iis,m aar velthijonophoudelijk
hetdodelijke vonnis over den verw orpen Zoon van den G ezegende,
zoals de boze w ijngaardpachters dezen Zoon verm oorden als H ij
kom t.
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Toen begonnen som m igen H em te bespuw en en zijn gelaat te be'En de
dekken en H em te stom pen, zeggende: 'Profeteer nu eensl
bedienden sloegen H em in het gezicht.
Terw ijl Petrus beneden op de binnenplaats w as,kw am daar een
der slavinnen van den hogepriester.
Toen deze Petrus zich zag w arm en, keek zijhem aan en zeide:
'O ok gijw aart bijdien N azarener jezus!
M aar hijloochende heten sprak: 'Ik w eet m eten begrijp m etw at
gijzegt.'
D an ging hij naar het voorportaal.
M aar toen de slavin hem daar zag, begon zijopnieuw tegen de
om standers te zeggen: 'D ie m an behoort bijH em .'
H ij loochende het echter w ederorn.
Even later zeiden de om standers w eer tegen Petrus: 'Inderdaad,
gijzijteen van hen,w ant gijzijtook een Calileer.'
M aar hijbegon te vloeken en te zw eren: 'Ik ken dien m ens m et,
over w ien gijspreekt!'
Terstond kraaide de haan voor de tw eede m aal.
Toen w erd Petrus indachtig het W oord, datJezus tot hem gesproken had: 'Eer de haan tw ee m aal gekraaid heeft, zult gij M ij
driem aal verloochenen.'
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En m et zijn sanctie w ordt het heilige gehoond, door "slaven"
in het aangezicht geslagen.

65

Terw ijl hetLuisteren derzielzichkoestertbijde slaven van het IK ,66/67
herkent en signaleert een van die slaven het als vergezellende de
Redding G ods gedurende diens Rondgang door de ziel.
En dan verloochent het zijn Leerlingschap, m aar hetverlaat m eteen den gloed die hem niet past en zoekt onopgem erkt te blijven
w aar hetniet-Ik in de Ik-constructie overgaat.
O pnieuw ontdekt, opnieuw beschuldigd van zijn w ezenlijke
leerlingschap, verloochent hijhet anderm aal.
En toch herkennen w ederom de Ik-structuur vazallen het als
principieel behorend tot hetgeen den M eester 'voIgt'.
Zijn heilige verbondenheid ten derden m ale loochenende om der
w ille van de gunst der Ik-structuur vazallen, ontkent het Zieleluisteren bekendheid m et den M eester, dien hethad herkend.
D an rijst het Licht van Inzicht in de toetsing en het falen diepbeseffend,overm ant hem leerlingen-berouw ...
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D es m orgens vroeg nam en de overpriesters m et de ouderlingen en
schriftgeleerden, de gehele Raad, een beslissing: Zij boeiden Jezus,
Ieidden H em w eg en Ieverden H em over aan Pilatus.
Pilatus ondervroeg H em : 'Zijt G ij(nu)de K oning derjudaeers?'
H ij antw oordde hem : 'Zoals gijzegt.'

N u brachten de overpriesters veelbeschuldigingen tegen H em in.
W ederom sprak toen Pilatus tegen H em en vroeg: 'G eeft G ijin
het geheel geen antw oord? Zie, hoeveel beschuldigingen zijtegen
U inbrengen.'
D ochJezus gafgeen enkelantw oord m eer, zodat Pilatus verbaasd
w as.
N u w as het zijn gew oonte op het Feesthun een gevangene vrij te
laten, voor w ien zijditverzochten.

7

Er w as een zekere Bar-A bbas in de gevangenis m et de oproerm akers, die bij hun oproer een doodslag hadden begaan.

8

D e volksm enigte kw am opdagen en begon te verlangen, dat hij
deed w at hijgew oon w as.
Pilatus antw oordde hun: 'W ilt gij,dat ik u den K oning der Judaeers vrijIaat?'
W ant hijw ist, datde overpriesters H em uitafgunst overgeleverd
hadden.
M aar de overpriesters stookten hetvolk op,dathijhun liever BarA bbas zou vrijIaten.
Pilatus antw oordde anderm aal en sprak: 'W at w ilt gijdan,datik
doe m et H em , dien G ijden K oning derjudaeers noem t?'

9

10

I
I

12
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xv
Terzelfder ure stolthetzelfverw eer derIk-constructie totden daad:de I
gestalte van G od's Redding beletten zich te roeren en H em zo te
plaatsen alsbeklaagde voor hetaandeaardsem achtverkochte Intellect.
Toch zalzelfshetV erstand, datdoor zijn Ik-gebondenheid nietde 2
V erhevenheid ontdekt w anneer die voor hem staat,verm oeden dat
hier is het H eiligw aardige, en dit belijden door het stellen van de
vraag:
'Is dit w at door inw ijdelingen w ordt gehuldigd en gehoorzaam d
alshun K oning?'
Reeds in hetstellen van dievraag ligtde erkenning van hetbovenrationele alshet m eerderw aardige, en daarm ee de aanvang van de
zelf-ontstijging.
D aarom verdedigt zich de Ik-structuur terstond m et presentering 3
van het aangerande dogm atism e.
En dan verw ondert zich het hierdoor dadelijk geim poneerde in- 4/5
tellect, dat de beschuldiging m et zwijgen w ordt beantw oord.
W ant daarin onderscheidt de M eester zich van alle onverloste
w ezens dezer aarde, dat H ij alle blaam en schijn-beschuldigingen
zw ijgend laatbetijen.
W anneer een zieltot enige verruim ing-in-beleving kom t, is het 6
verstand altijd bereid iets 'vrij te laten'w at voordien terw ille van de
zelfhandhaving w as gebonden.
A ltijd isdaarbijw atniets anders isdan een gevolg van Circulering 7
in den Tijd, doch zich als deel der kudde tegen deze kudde heeft
vergrepen.
W anneer de ongerechtigheid nu vaardig w ordt, eistdie de vrij- 8
lating, w aaraan hijisgew end.
D an antw oordt hetV erstand dathet affectin de beschuldigingen 9/10
door het dogm atism e opgem erkt heeft:
'W ilt gij, dat ik u nu vrijlaat, W at u uit de Tijdbevangenheid
verlost?'
H et dogm atism e evenw el, verleidt de ongerechtigheid de Circu- II
lering in den Tijd te prefereren.
Z6 w ordt het Intellect gedw ongen om te vragen wat het doen m oet 12
m et hetgeen O ntstijging aan de Tijdbevangenheid regeert.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Toen schreeuw den zij: 'K ruisig H em !'
Pilatus vroeg hun: 'W at voor kw aad heeft H ij dan gedaan?'
M aar zijschreeuw den deste heftiger: 'K ruisig H em !'
Pilatus achtte het geraden het yolk zijn zin te geven; hijliet hun
Bar-A bbas vrij en gafJezus, na H em gegeseld te hebben, over om
gekruisigd te w orden.

Toen voerden de soldaten H em w eg tot binnen in het paleis,dat
ishet praetorium , en riepen de gehele bezetting bijeen.
Zijdeden H em een purperen m antel aan en zetten H em een kroon
op,die zijvan doom tw ijgen gevlochten hadden.
Toen begonnen zijH em te begroeten: 'W ees gegroet, K oning
derJudaeers r
Zij sloegen H em m et een rietstok op het hoofd en spogen op
H em ; zijvielen op de knieen en huldigden H em .

En toen zijH em gehoond hadden, trokken zijH em den purperen
m antel w eder uiten deden H em Zijn opperkleed w eer aan.
Toen leidden zijH em w eg om H em te kruisigen.

Zij dw ongen een voorbijganger, een zekeren Sjim eon van C yrene, (den vader van A lexander en Rufus), die juist van het veld
kw am , om Zijn K ruis te dragen.
Zij brachten H em op een plaatsG olgotha, hetgeen vertaald luidt:
'H oofdschedel. '
Zijboden H em w ijn m etm irre gem engd aan,m aar H ijnam dien
m et.
Toen kruisigden zijH em .
En Zijn klederen verdeelden zijonder elkaar door te loten w at
elk daarvan krijgen zou.
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D an schreeuw t de ongerechtigheid om dezen G eestte binden aan 13
de w etten der m aterie.
En tevergeefs vraagt hetV erstand: W at heeftH ijdan voor kw aad 14
gedaan?
H et Intellect achthet geraden om de ongerechtigheid haar zin te 15
geven.En daarom laathetaltijd w eer deblinde circulering vrij,doch
striem t delevende gestalte van de Redding G odsm etzijn aggressieve
incapabelheid en laatH em over aan het aards gew eld om H em tot
onm acht te doen binden aan de dynam iek der Stof
Zo leidt dan dit G ew eld H em in zijn sfeer;om hult H em m et de 16/17
m et door H em gew ilde w aardigheid en tooit H em m et hetjuist
voor H em in bron van leed veranderde Sym bool van M acht.
En hoont H em m et de groet die H ijin liefde en in overgave had
verdiend;
En w ondt H em m et zijn dorre, starre denken;
En besm eurt H em m et zijn onverteerde scheidingm aking tussen
oud en nieuw ;
En huldigt H em alleen in schijn.
En alsdit allesH em isaangedaan, ontdoet het H em w eer van de
aardse w aardigheid en laat H em w eer het eigen, onvervangbare
G ew aad.
Zo voert het H em tot in de uiterste gebondenheid als de doeltreffendste vergelding voor Zijn Boodschap van Bevrijding.
H et Luisteren der ziel,dat van het Paasland naar de aardse figuratie w ederkerend, deze dingen aanziet,w ordt gedw ongen om den
lastvan deze m echaniek bew ust te dragen.
Zo w ordt de levende gestalte van de G oddelijke Redding heengevoerd tot w aar de m ens de hoogste, tegelijk de m eest fatale zelfafronding van persoonlijk leven heeft geconstrueerd.
D aar biedt de w ereld H em (altijd)hetm engselvan opw ekking en
bedw elm ing, datH ijniet aanvaardt.
D aar bindt het triom ferende G ew eld der Ik-structuur de levende
gestalte van G od's Redding aan de dode tyrannie der stoffelijke
m ethodiek. En doodt daarm ee het 'Lichaam ' van den ZO O N V A N
GOD.

D aar w erpt de w ereld onophoudelijk het Lot om w at zich m et
verdelen laat,noch nem en ... Zijn onaantastbare G ew aad.
I8S
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25

H et w as tegen negen uur in den m orgen toen zijH em kruisigden.

26

H et opschrift dat Zijn schuld verm eldde, luidde: D e K oning der
judaeers,

27

Tezam en m et H em kruisigden zij tw ee rovers een aan Zijn rechterzijde en een aan Zijn linkerzijde.

28

Zo is het W oord vervuld, dat zegt: H I] W O RD T TO T D E M ISD A D IG ENG EREK EN D(.Jesajah 58 : 12)

29

D e voorbijgangers schudden hun hoofd en hoonden H em : 'H a,
jij die den tem pel afbreekt en in drie dagen w eer opbouw t!
Red jezelf! door van het K ruis af te kom en!'

30

3I

32

33

34

35

36

37

38

Evenzo spotten de overpriesters onder elkaar en ook de schriftgeleerden; en zijzeiden:
'A nderen heeft H ij behouden, m aar zichzelf kan H ij niet behouden!'
D e V erlosser, de K oning van Israel kom e nu af van het K ruis,
opdat w ij het zien en geloven!'
O ok die m et H em gekruisigd w aren beschim pten H em .
Tegen den m iddag kw am er duisternis over het gehele land tot
drie uur in den nam iddag.
En om drie uur riep Jezus m et luide stem :
ELoI, ELoI, LA M M A SA BA CH TH A N I?
hetgeen vertaald luidt:
M I]N G O D ,M I]N G O D ,W A A RTO EH EBTG I] M I] V ERLA TEN ?
Enkelen van de om standers die dit hoorden, zeiden: 'H oor lhij
roept Elijah.'
En iem and liep snel toe, drenkte een spons m et zuren w ijn, stak
de spons op een riet en gafH em
te drinken, terw ijl hij zeide: 'Stil,
laat ons zien of Elijah kom t om H em er af te nem en.'
Jezus slaakte een luide kreet en gaf den geest.
En het gordijn des Tem pels scheurde in tw eeen van boven tot beneden.
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A ltijd de D erde U re.
W ant de A anvang van de dagelijkse bezigheid der K udde is de
aanvang van de K ruisiging van G od de Zoon.
D e form ulering van Zijn 'schuld' zal - goed verstaan - nooit
anders luiden dan, dat H ij de M eester isvan allen die in Zijn M ysterie w orden ingew ijd.
En tegelijk m et H em bindt dagelijks de onverloste m ens dat,w at
hijaan opstandigheid gew aar w ordt in den kuddegeest, opdat de zo
intens begeerde rnijm ering bestendigd blijft...
W ant als verstoorders van de M ijm ering w aarin de kuddegeest
zichzelf verliezen w il, zijn 'rovers' en de Zoon van G od gelijkelijk
m isdadig!
Zij die 'voorbijgaan' aan de hoogheid van dit tijdeloos M ysterie,
schudden altijd w eer het quasi-w ijze hoofd
en lasteren hetH eiligw aardige, om dat zijafschuw voelen voor die
'onm acht' en dat 'onverdiende' Leed.
Zo spotten ook het dogm atism e en determ inism e (evenals de
blindelings daarin verstrikte priesters en geleerden) over deze openbaring van G od's Redding, die de eigen,w eerloze, G estalte nim m er
redt.
N og altijd tarten deze in de zelfverzadiging verstrikten om het
Teken, dat hun niet gegeven w orden zal.

25

Zo w orden dan de uren die de lichtste zouden kunnen zijn, de
duisterste door dodelijke m arteling,
totdat in uiterste vertw ijfeling delaatste V raag dieooiteen schepsel
op kan zenden tot zijn schepper, uitgebracht w ordt. A ls een stervensklacht, diein de diepste duisternis toch juist de eerste schem ering
van Licht bevat: W A A RTO E?
Zo w ordt Elijah inderdaad 'geroepen', al begrijpt w at buitenstaander is,datniet.
En tevergeefs w ordt altijd nog beproefd de schijnbarm hartigheid
derw ereld op te heffen tot delippen die den 'zuren w ijn'nietw illen
drinken.
Een 'buitenstaander' zietElijah nim m er kom en, m aar hoort alleen
de doodskreet die hijniet verstaat.
D an, en niet eerder, scheurt het grauw e floers, dat G od's A anw ezigheid aeonenlang verborg ...

33
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39

Toen de hoofdm an die daar bij stond zag, dat H ij z6 den geest
gaf,zeide hij:'W aarlijk, deze m ens w as een Zoon van G od l'

40

Er w aren ook vrouw en die uitde verte toeschouw den, onder w ie
ook w aren M aria M agdalena en M aria, de m oeder van Jacobus
m inor, en van Joses en Salom e,
die H em , toen H ijin G alilea w as,gevolgd w aren en H em gediend
hadden; en vele anderen, die m et H em w aren opgegaan naarJerusalem .
Toen de avond reeds gevallen w as kw am , om dat het de dag der
voorbereiding, datisV oorsabbat, w as

41

42

43

44

45

Joseph Ram athaim , een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het
K oninkrijk G ods verw achtte.
D eze verstoutte zich naar Pilatus te gaan en om het lichaam van
Jezus te vragen.
H et bevreem dde Pilatus,datH ijreeds gestorven zou zijn; hijontbood den hoofdm an en vroeg dezen ofH ij reeds gestorven w as.
En toen hijhetvan den hoofdm an vem om en had, schonk hijhet
lichaam am Joseph.

46

D eze kocht linnen; nam H em van hetK ruis af,w ikkelde H em in
het linnen, legde H em neer in een graf dat in een rots w as uitgehouw en en w entelde een steen voor den ingang van het gra£

47

M aria M agdalena en M aria, de m oeder van Joses,zagen w aar H ij
nedergelegd w as.

188

K RU ISIG IN G
A Ileen hetleidend elem ent van aards gew eld, datop bevelvan het 39
V erstand den w il der Ik-structuur ten uitvoer brengt, doch deze
m arteling verrichtend tevens w aam eem t H O E de doodsstrijd zich
voltrekt, beseftter stonde dat hijG O D 'SZO O N heeft aanschouw d.
En zaldit openlijk belijden.
V an verre w ordt dit 'sterven' w aargenom en door w at den M ees- 40/41
ter bij Zijn Rondgang in de zieleen w ijle is gevolgd en H em gediend heeft. A lles w at H em vergezelde bij Zijn O pgang naar het
H art.

W anneer het duister dat voorafgaat aan het Licht der Paasbeleving, reeds gedaald is,kom t het Tw eew erfverheven inzicht dat
G od G EEFTD O O RD A T
H I] N EEM T.
D it integrerend deelder Ik-structuur hoopt nochtans op de G oddelijke O rde; en w aagt hetaan hetIntellect te vragen om : den doden
Vorm der Redding G ods.

42

H et Intellect verw ondert zich dat deze V orm reeds 'dood' zou
zijn,m aar hetvertrouw t op de bevinding van '
tgew eld.
Zodra dat hem gerustgesteld heeft, laat het grif den levenlozen
V orm der Redding G ods aan hetzo rijke m aar nietvrije inzicht dat
G od nem end geeft en gevend neem t.
D e D ode V orm der Redding w ordt nu ingekapseld in het zielew eefseldatditInzicht zich verschaft.
En w eggelegd w aar D ode V orm en w orden opgeborgen, m oeilijk
genaakbaar door kristallisatie in de Stof
En van de Zieldoor w ie aldushetZw aard dat Sjim eon bedoelde,
isgegaan, ontw aart aIleen hetLustbevrijde en hetgeen hetInzicht in
G od's G EV ENbaarde, w aar de eenm aal Levende G estalte van G od's
Redding isgebleven.
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XVI
I

2

3

4

5

6

Toen de Sabbath voorbij w as kochten M aria M agdalena, M aria de
m oeder van Jacobus en Salom e specerijen om H em tegaan balsem en.

Zeer vroeg op Zondagm orgen gingen zijnaar het graf, toen de
zon opgekom en w as.

Zij zeiden tegen elkaar:' W ie zalden steen van de grafm gang afw entelen voor ons?'
M aar toen zijopzagen, ontw aarden zij,datde steen,die zeergroot
w as,reeds w eggew enteld w as.
En toen zijin hetgraf gegaan w aren, zagen zijaan de rechterzijde
een jongeling zitten, gekleed in een lichtend gew aad.
Toen w erden zijontsteld.
H ijsprak tothaar: 'W eest m etontsteld.Jezuszoekt gij,den N azarener, den G ekruisigde. H ij isverrezen; hier isH ij m et. Ziedaar de
plaats,w aar zijH em gelegd hadden.

7

M aar gaatheen, zegt aan Zijn discipelen, en aan Petrus, dat H ij u
voorgaat naar G alilea.
D aar zultgijH em zien,zoalsH iju gezegd heeft.'

8

Toen gingen zijnaar buiten en vluchtten w eg van het graf, w ant
rillingen van ontzetting bevingen haar.
En aan niem and zeiden zijiets;w ant zijw aren bevreesd.

9

[N adatH ijin den vroegen ochtend van dien Zondag w asverrezen,
verscheen H ij eerst aan M aria M agdalena, uit w ie H ij zeven boze
strevingen verdreven had.
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XVI

W anneer de zielsverheffing door bezinning op den V rijheidsgang I
dien G od-aIleen doet gaan,voorbij is,dan verschaffen zich hetLustbevrijde en die O pstandigheid w aaruit de Liefde w ordt geboren,
die het schijnbaar w aardevolle doet vervangen door het Enigw aardevolle (en aidus de M oeder van het Ene W elzijn (Sjaloom )
is)de geestelijke w aarden, die den doden vorm der Redding G ods
bestendiging verlenen.
Reeds bijhet eerste gloren van het Licht van Inzicht alsde aan- 2
yang van een nieuw e Ievensphase, kom en deze tw ee fragm enten
van de ziel,daar w aar de dode vorm der G oddelijke Redding in de
starheid van de stofw erd ingekapseld.
Zij kennen niet de kracht die het obstakel v66r de toegang tot 3
dien vorm w egneem t, zonder datzijerom vragen!
A lszijhun Zien verheffen, m erken zijdatditobstakel,hoe belang- 4
rijk ook, reeds w eggenom en is!
En alszijkom en w aar de dode V orm w asw eggeborgen in de ziel, 5
ontw aren zij een reine, onverouderde, G estalte w achtend aan de
goede zijde; en het zien van D eze ism eer dan zijkunnen dragen ...
D och D eze m aant hen juist tot innerlijke rust en zegt: 'G ods 6
Redding, de G estalte van den G odgew ijde, die aan hetIeed door de
triom f der stofgebondenheid gestorven is,is opgestaan!
H ijIeeftopnieuw , m aar toeftnietw aar de dode V orm w erd w eggeborgen!'
H et isde Taak vandeze Tw ee om aan hetgeen den M eester voIgt 7
en aan het Luisteren der Ziel te zeggen, dat de Redding G ods zijn
volgelingen voorgaat in den K ring van O penbaring. D aar, in de
circulering van het beelden in de oergestalten, w ordt H ij ook 'gezien', zoaisH ij heeft voorzegd.
A lsdan verlaten zijde sfeervan 'D ood' en 'Ledigheid', om dat zij 8
uit de zelfbegrenzing van hun w ezen zijn gevoerd tot hogere beIeving.
En V REES aIleen belethennog om van ditalleste getuigen.
W anneer H ij bijhet eerste dagen van het N ieuw e Leven opstaat 9
in de m ensenziel, w ordt H ijhet eerstervaren door het zinnenieven,
datH ijheeft gelouterd van de Iusten die hetgansbeheersten.
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10

I
I

12

13

14

15

16

Zij ging heen en berichtte het aan hen, die bij H em w aren gew eest,en nu treurden en w eenden.
Toen dezen hoorden, datH ij leefde en door haar gezien w as,geloofden zijhetm et.
D aarna verscheen H ij in een andere gedaante aan Tw ee van hen,
terw ijl zijnaar hetland gingen.
O ok dezen gingen het aan de anderen berichten. D och ook hen
geloofden zijm et.
D aarna vertoonde H ijzich aan deBIven,terw ijl zijaan tafelw aren
en berispte hen om hun ongeloof en verhardheid van hart om dat zij
hen, die H em na Zijn O pstanding gezien hadden, m et hadden geloofd.
H ijsprak tothen: 'G aatheen in de gehele w ereld en verkondigt de
goede tijding aan aIlem ensen.
A lw ie gelooft en zich laatdopen, zalbehouden w orden.
M aar w ie niet gelooft, die zalveroordeeld w orden.

17

H en, die geloven, zullen deze Tekenen begeleiden: In M ijn N aam
zullen zijde boze zielestrevingen verdrijven. N ieuw e Talen zullen zij
spreken.

18

Slangen zulIen zijopnem en.
A ls zijiets dodelijks drinken, zalhet hun niet schaden.
A an zieken zullen zijde handen opleggen; dan zullen zijgenezen
w orden.'
D e H eerJezus is,nadat H ij tot hen had gesproken, opgenom en in
den hem el, en heeft zich aan de rechterhand van G od nedergezet.
Toen gingen zijvandaar en predikten overal, terw ijl de M eester
m edew erkte en hetW oord bekrachtigde door de Tekenen, die erop
volgden.]

19

20

***
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Juist dit gedeelte van de zielgaat dan terstond naar die gebieden,
die den M eester vergezelden en nu diepbedroefd zijn om Zijn w anhopigm akende afw ezigheid.
M aar die geloven hetdan niet!
D aarna m anifesteert H ijzich alsO nbekende aan tw ee volgelingen,
die op w eg zijn naar hetPaasland.
O ok deze gaan terstond de V reugdetijding brengen aan de andere
fragm enten van de zieL
M aar ook ditenthousiast getuigen w ordt toch nietgeloofd!
Eerst dan verschijnt H ij aan de Ziel, w anneer zijeetvan het onstoffelijke BRO O D .
En H ij verw ijt haar, dat zijniet geloofd heeft de getuigenis van
w at H em w erkelijk aanschouw de.
D an zegtH ijdit:
'G aat heen in de gehele levens-sfeer, verkondigend de G oede
Tijding aan alw at isgeschapen.
W ie zich laatonderdom pelen in den stroom der zieleroerselen in
het vertrouw en, dat dit hem ten heil dient, w ordt behouden voor
het Leven in de Eeuw igheid. W ie daarin m et vertrouw t, bereidt
zichzelf een oordeeL
D e Signatuur van allen die geloven is,dat zijin M ijn N aam de
verdoolde strevingen verdrijven uit de zieL Zij zijn de D ragers en
de Sprekers van het Levend W oord, dat ieder hart verstaat, en de
verw arring tussen m ensen die ontstaan is door het zelfgereide,
propaganda-m akend 'praten' opheft in een onbegrensde Breederschap.
En zelfshetdodelijke datzijuitde w ereld in zich nem en, zalhun
nim m er schaden.'

W anneer H ij dit gesproken heeft, w ordt H ij verheven in de
hem elsfeer en openbaart zich alsde K racht van G od.
D e ingew ijde M ysten echter, gaan de w ereld in en prediken het
W oord, terw ijl de O N G EZIENMEEESTERsteedsaanw ezig isen telkens
w eer dit W O O RD bevestigt door de signatuur, die H I]aan de gebeurtenissen schenkt.
A M EN
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H ET

G EG EV EN

H et Evangelie naar M arcus w erd ongeveer dertig jaar na de K ruisiging te boek gesteld.H oew el tientallen A ram eism en bew ijzen, datde
Schrijver geen G riek w as,w ijstniets op een A ram ees origineel.Evenm in bew ijzen enige Latinism en, dathetboekje oorspronkelijk in het
Latijn geschreven zou zijn.D e taalisongedw ongen vulgair G rieks.
H oew el het onbew ijsbaar is w ordt aangenom en, dat Johannes
M arkos, die tolk van Sim on Petrus isgew eest,de Schrijver is.D eze
Johannes M arcus w as dan een neef van Barnabas en vergezelde ook
Paulus enigen tijd.In Zijllm oeder's huis teJerusalem kw am en volgeIingen van Jezus vaak sam en. (H and. X II : 12).Johannes M arcus
w asw ellicht dejongem an (adolescens, datw ilzeggen tussen zeventien
en dertig jaar oud) die zijn linnen kleed achterlatend ontkw am bij
de gevangennem ing in G ethsem ane.
V olgens de K erkvader Irenaeus (ca 130-200) heeft M arcus zijn
Evangelic eerstna den dood van Petrus en Paulus geschreven, datis
na A D 64. Eusebius deelt echter m ede, dat in zijn tijd (ca 260-340
n.Chr.) overM arcus w erd gezegd,datdeze zijn Evangelie teA lexandrie schreefen daar reeds in het achtste jaar van N era,datisA D 62,
alseerste bisschop w erd opgevolgd door A nnianus.
V olgens de overlevering zou Petrus hem niet hebben w eerhouden hetEvangelic op schriftte stellen,m aar hetook niethebben
aangem oedigd.
Reeds zeervroeg w erd aanm erking gem aakt op de 'ordening' der
feiten in dit Evangelie. V olgens een door Eusebius van Papias (ca
70-140) overgenom en m ededeling, deed M arcus niets dan zorgvuldig teboekstellen alles w at hij als tolk van Petrus door dezen
A postelhad horen zeggen,doch sprak Petrus nooit theoretisch docerend, m aar steedsin onm iddellijk verb and m et hetgeen aan de orde
w erd gesteld.
W esterlingen vatten deze kritiek op de 'ordening', die ook in den
aanhef van het Evangelic naar Lukas naklinkt, onw illekeurig op als
foutieve w eergave in tijdsvolgorde. D e kritiek der ouden richtte
zich evenw el niet allereerst op historische accuraatheid, doch op de
zuiverheid van den indruk, die het geschrift ga£
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D it is des te helangrijker, om dat het im m ers ook den Joden, en
w aarlijk nietaIleenphilo Judaeus in diensallegoriseren, in hun heilige
geschriften niet te doen w as om strikte historiciteit, m aar om de
raakheid der gestaltegeving van het Tijdeloze in de dingen van den
Tijd.
Zo w erden de verhalen der aartsvaders tot G elijkenis.En zo hielden zijzichzelf de U ittocht uit Egypte voor als de door G od hescherm de gang der m enselijke ziel uit de knechtschap der aardse
zelfbestendiging (Egypte) naar het Be ooEeLan .
7 W at dus kan haperen aan het Evangelie naar M arcus zou in deze
richting m oeten liggen. W ie echter zal 'het onheschrijfelijke' beter
te hoek steIlen?
In zijn soberheid juist ishet Evangelie naar M arcus voor M ysten
het toegankelijkste V adem ecum .

195

ESO TERISCH
VAN

H ET

V O CA BU LA RIU M

EV A N G ELIE

V O LG EN S
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M A RCU S

1 :1

Evangelie. Euaggelion (EuayyEALOV) betekent G oede Tijding, G oede
Boodschap. D e quasi-eigennaam Evangelie isontstaan uithet gebruik van
het w oord als Etiket zonder begrip. H et Evangelie om trent Jezus Christus is dus een pleonasm e.
D e G oede Tijding om trent Jezus Christus w as de aankondiging van
hetgoede datH ijhad geleerd en gedaan. H etherhalen daarvan m etw oorden w erd alsverkondigen (prediken) beschouw d.
H et isechter m etm ogelijk te prediken op grond van kennis. D e G oede
Tijding is geen boodschap, w elke m et verstand ~el
kan w orden
gevat. H et isde beelding van M ysterien, w elke aileen geopellbaard en beleefd kunnen w orden, doch nim m er begrepen.
D oor deze openbaring, deze zelf-beleving onder leiding, w ordt het
'verstand' van den m yste geopend, zodat hij 'de Schriften' verstaat. D it
'verstaan' is in het geheel geen verstandelijk begrijpen, m aar een openbloeien van het verm ogen om den vorm , den schijn-inhoud te ontkrachten door onthulling van het eeuw ig w ezenlijke in het eigen nu voor
ieder m ens.
D e G oede Tijding isde Tijding van het Tijdeloze in den Tijd.
V ertolking van het Evangelie isdaarom :
O ntheffing uit begrenzing van eenm alig, individueel gebeuren tot altijdig, algem een, tot eigen zijn te m aken kw aliteit.
1 :2

M al'achi. D e naam M alachi kom t in de m anuscripten m et voor. W aarschijnlijk is het citaat uit dien profeet dus toegevoegd; w at in dit geval
geen tekstverm inking betekent, om dat het geciteerde niet m inder geestelijk w aar en terzake isdan hetdaarop volgende citaatuitJesajah.M alachi
betekent: M ijn Bode.
In hetboek van dien profeet staat: 'voor M ijn aangezicht uit.'In M arcus
w ordt echter gezegd: voor uw aangezicht. In beide gevailen isde geestelijke zin dezelfde. am dergelijke tekstvariaties hebben m ensen elkander
gehaat en verm oord. D e w are exegese draagt echter aile tegenstrijdige
interpretaties, tot verzoening opgeheven, in zich.
Zoals de M aan als sym bool van de H eilige G eest voor het aangezicht
van de Zon, als sym bool van den Zoon, uitgaat, zo gaat ook voor de
m ensen op aarde individueel 'hun' M aan voor 'hun' Zon uit in de sym boliek van m aanden en jaren hunner levens.
Jezus Christus.Jehoshua. Joshua,Jeshua: G od redt, Redder. D ien w ijniet
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kennen, m aar dien w ij zo noem en, om dat w ij ervaren en te goeder ure
ook beseffen, dat G od ons door D ezen redt, dat isD E M EESTER.
N och G od, nochJezus Christus kunnen w ij ooit naderen m et ons verstand. W ij kunnen H em aileen ontm oeten als ons denken ophoudt en
ons oor beluistert w at het W oord is boven de gebieden van het onderscheidende en com binerende verstand.
-ezuszuilen
W i"nlctkennen dan oordat w ij in H em stervend, alsonen aar ee t'e van en Christu~
e eeuw igheiJ bestaan.
D en M eester, ien m en Jezus noem de, en w iens naam aldus vervlakt
w erd en ontledigd van het diep erkennen dat er in het H ebreeuw s uit
sprak, is niet te vangen in w iskundig-philosophisch of in psychologisch
redeneren noch in het deterrninerend form uleren van belijdenissen en
godsdienstige system en.
W ij kunnen H em nooit naderen m et w etenschap.
W ij kunnen H em aileen ontm oeten en ons aan H em overgeven ter genezing.
W ij zijn bezeten door onreine dynam ieken en w ij schreeuw en luid,
w anneer ons schuldig hart H em in de sam enkom st bespeurt. W ij liggen
alsde schoonm oeder van Sim on ziek te bed.W ij zijn door onze ziekte en
onreinheid uitgesloten van gem eenschap m et hetheilige en onze zielisin
de dynam iek derstofverlam d. W ij zitten opgesloten in het 'tolhuis', w aar
w ij ons leven m et het innen van den cijns der m edeslaven in de stof verdoen. En onze hand isdoor hetnooit verrichten van een geestelijken daad
verdord. H et zaad in ons kom t tot ontkiem en niet; ofhet verdort om dat
het niet kan w ortelen; of draagt geen vrucht, om dat het w ordt verstikt.
W ij leven op het kerkhof van de langontzielde vorm en en w ij zijn de
zw ijnen, die zich van de rotsen w erpen als het legioen van boze dynam ieken in ons vaart.
O ns zielekind is schijnbaar dood, juist alshet tot gestalte kom en zou,
w ant onze zielissedert de geboorte van dit 'kind' aan haar onzuiverheid
verbloed.
W ij nem en aanstoot aan de m ethodiek des hem els en verw erpen w at
de m ethodiek der aarde niet alseerste en alszekerste erkent.
D aarom isJezus: D ie ons deze dingen doet erkennen, die ons daarvan
losm aakt, en ons w erkelijk verlost.
Johannes. Jehochanan, Iohanan: G odsgenade, G od schenkt genadig. D e
beelding tot Persoon sluierthetessentiele,de eeuw ig-w isselende gestalte.
W at voor den M eester, voor den Redder, uitgaat is het bovenverstandelijk besef,datw at ons w ordt geboden Toeval isnoch V loek, m aar
een in Liefde en in W ijsheid toegem eten D eel, dat ons kan voeren tot
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1 : 3 - 1 :4

den M eester, alsw ijhet aanvaarden en alsleraar volgen. A lsleerling van
Johannes leert een m ens ontw aren: het Lam G ods.
1 :3

W ildernis.G rieks 'Erernos' van: ~ ep'YJfLoc; xwprx, het verlaten land; ep'YJfLoc;
is: eenzaam , verlaten, onbew oond.
W oestijn is dus niet prim air, m aar overdrachtelijk. N och in Jesajah,
noch bij Johannes gaat het om 'w oestijn'. H et betreffende gebied in
Judea is ook geen w oestijn, m aar w ildernis, onontgonnen dorre streek,
w aar aIleen in hetvroege voorjaar bloem en zijn te zien,m aar daarna nog
slechts doornen en verdorde planten, tengevolge van de droge hitte en de
dunne laag teelgrond op de bergen. D aarom een treffend sym bool van
die gebieden der ziel,w elke tengevolge van de aardbezetenheid der m ensen, na de prille jeugd 'verdorren' tot een ongebaande w ildernis vol
doornen, eenzaam en verlaten.
Roepende in de wildernis. D e w oorden 'in de w ildernis' slaan strikt genom en niet op den Roeper, m aar op het 'bereiden' van den W eg. D oor
onbegrip ishet starre beeld van Roeper in dew oestijn ontstaan, datevenw el nietkon dolen buiten den geestelijken Zin, zoalshierboven bedoeld.
H et banen van den W eg en het effenen der paden is niet buiten ons,
m aar binnen ons.
1 :4

Zielewending. M etanoia

(fLE't'rxVO 'i:rx): (Bekering) Innerlijke O m m ekeer,
O m kering der gezindheid (H ebr. Sjoeba) d.w .z. O m kering die essentieel
isvoor de w ekking van nieuw Leven.
D e term Bekering isverzw akt en verschrom peld door de eeuw en heen
tot een bezinning in berouw en een m orele intentie tot betering.
H et gaatechter niet om m oraliteit ofgedw ongen conform iteit m et een
stelselvan zeden en gew oonten, m aar om de fundam entele verplaatsing
van eigen centraliteit naar het ene,w are Centrum , G O D .
D e M etanoia isnietde daad van een ogenblik alsaanvang, m aar de volbrenging van een schijnbaar bovenm enselijke transm utatie van de structuur der ziel.
W ie als leerling den M eester voIgt, verandert door die transm utatie
aIlengs in A postel, dat is: (door G od) G ezondene.

Vrijwording van falen z.g.V ergeving van zonden: 'ArpEQ '~C; O :fLrxP't'~wv. D e
grondbetekenis van ham artia ishet niet-treffen van het doel: m isslag. D it
falen is het gevolg van onreinheid van ziel,verdorvenheid door aard201
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bezetenheid; verslaafdheid aan zelfhandhaving, zelfverheffing en zelfbezatting aan m ateriele gedijing en vervulling van begeerten.
H etherhaald, zichzelfbevestigende, 'falen' alsgevolg ism en zonde gaan
noem en, zonder belangstelling voor de oorzaak van het falen te tonen, te
w illen of te dulden.
A phesis isvrijlating van gebonden zijn aan schuld.
1 :5

Joodse Land;Jerusalem . D e geographische nam en hebben aIle hun functie
in verband m et de grondbetekenis der w oorden. H oew el de V erlossing
der X II Stam m en Israels in de occulte beelding niet uitsluitend in Judah
zijn Ingang heeft, w ordt m etJudea (Judah) toch in hetN ieuw e Testam ent
over het algem een de A anvang bedoeld. Judaeers zijn dus N eophieten.
Jerusalem staatvoor het H art, dat tot het G eestelijke H art getransm uteerd zalw orden, het hem else Jerusalem .
1 :4

O nderdom peling. Brl7t't"LO "fLrl

(D oop). Baptism a heeftin zich debetekenis van
geheel ergens in 'onder' zijn en daarin benauw enis beleven. D e rituele
sprenkeling m et w ater sym boliseert de oppervlakkigheid van hetgeen de
kerken bedoelen en verrichten. A Iw at G od schenkt isG enade en het geloof, datallesw at tot ons kom t w erkelijk in w ezen G enade is,hoezeer het
ook een straf m oge schijnen en een vernietigende invloed op ons Zijn
m oge schijnen te hebben, dat 'vertrouw en' hebben is:Johannes in de ziel
hebben gebaard en hem alsleerling volgen.
D e tot stikkens toe doorleefde O nderdom peling in die G enade-w erking
'bereidt' de Zielew ending V O O L H et isontheffing uit de paren van tegenstelling.
1 :6

Kam eelhaar en lederengordel. D e G enade G ods kom t in verm om m ing, in
veelal ondoorzichtige sluier, in verschrikking van ervaringen: Leed,
ziekte, dood, teleurstelling, onvervuld hartsverlangen, scheiding, schade,
schande.
D at ishet 'ruige kleed', passend bijhet doorkruisen van de 'w ildernis'.
Sprinkhanen en wilde honing.G od's G enade w ordt gevoed nietdoor w at de
m ens zichzelf als spijs verschaft, m aar door datgene w at de 'w ildernis'
hem biedt.
) : 7,8

Verkondigde. Er staat EX y)pU O "O "<:, hetgeen betekent: 'w as verkondigende'.
H etgeen voIgt isdan ook geen prediking, m aar verkondiging.
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I :9 - I :II

D e boodschap van Johannes isvooral de aankondiging, dathijherautis,
dat m en hem als wegbereider zien m oet. H ij is de Roeper en de W ekker,
die de aandacht vestigt op het K om en van den Langverw achte.
D oopt hij m et w ater, dat reinigt, die na hem kom t, zal dopen m et
vuur, dat loutert.
Roept hij op tot w ending van de ziel,die na hem kom t, roept op tot
ziele-overgave, ziele-offering.
1 :9

Nazareth. G alilea. Plaats van G odgew ijde afzondering totverw erkelijking
van het Zoonschap.
G alilea kom t van H ebr. galal, w entelen. O orspronkelijk w erd in Palestina m et G alilea een kleine landstreek aangeduid bij het M eer van
G ennesareth; in den loop der eeuw en breidde de streek die m et dezen
term w erd aangeduid zich uittothetgebied derviernoordelijke stam m en.
D e Rondgang of O m m egang van de V erlossende K racht door de
O erbeelden van gestaltegeving w ordt in het Evangelie aangeduid m et
G alilea.D e G ang van den Zoon van G od door de Tekens van den D ierenriem als O penbaring van den V ader in de w ereld.
Jordaan. In de sluiering gebruikt voor: Rivier desLevens, Levensstroom ,
Stroom van Zielew ater (vloeiend ervaren).
1 : 10

H em elen scheuren: H et opengaan niet als gebeurtenis van een m om ent,
m aar de gew aarw ording van het vaneenscheuren; de beleving van het
geschieden, niet van het voltooien.
Als een D uif. Zoals Raaf den leerling aanduidt, zo duidt D uif aan de voltooide inw ijding, het volkom en verloste w ezen datin goddelijken D ienst
den m ens verschijnt, en dan door den onverlosten m ens altijd w ordt neergehaald tot datw at het niet is:persoonlijke m ens.
D e onverloste m ens w il ailew ezen (zelfsG od) verlagen totpersoonlijkheid m et m enselijke restricties. D at ishet gevolg van's m ensen onm acht
en hunkering naar eigenheid uitangst.
Naar H em : G rieks de; odrrov. Zeker niet 'op', In het N ederlands w ordt
G eest gedacht alsin of over een m ens te zijn,niet 'op' hem .
1 : 11

Stem uitden H em el. D eze passage is het voorw erp gew eest van veel ge2°3
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theologiseer. D efinierend dogm atism e heeft aangerand w at m et geen
dogm atiek benaderd w orden kan. D e sluier isbestand tegen elke poging
tot aanranding m et speculaties.
A Ileen w ie zich alsG odgew ijde (N azireeer) laatonderdom pelen in den
stroom van ziele-ervaringen tot stervens toe benauw d door de G enade,
die als schijn-m eedogenloze w isseling van goed en kw aad den m ens
benardt, beleeft het boven deze m arteling 'uitrijzen' en daardoor het
'vaneengaan' van de hem elsluiers, de nederdaling van G eest 'als' een
D uif, en de Stem uit den hem el, die zich als zijn V A D ER, die hem liefheeft openbaart.
D it allesisniet historisch eenm alig, m aar eeuw ig actueel daar w aar de
D oop voltrokken is,niet als cerem onie, m aar in w aarachtigheid.
1 : 12

W egdrijving in het ongebaande. D e zielew ending veroorzaakt het w eggevoerd w orden door den geest, w eg van het w elvertrouw de en het isoleren in hetstructuurloze, het ongebaande; aileen in ditisolem ent kan een
zielw orden beproefd op de w aarachtigheid van haar inzet, zonder datzij
zichzelf kan corrigeren, zonder dat zijkan steunen op haar orientering,
haar vastigheid aan gevoel en verstand.
1 : 13

Veertig dagen, sym bool van de volle gerechtigheid, bew ustw ording
gerechtigheid.

van

Satan, letterlijk: achtervolger, vijand. W ezenlijk: hetA angezicht van den
A lm achtige, dat 'tegenstelling' is van hetgeen w ij 'de G oede G od' noem en en dan bekleden m et de halfheid van onze voorstelling van 'goed.'
D aem on estD eus inversus, de duivel isG od-om gekeerd. G evangen in
de paren van tegenstellingen, kunnen w ij H em , die ten enenm ale boven
die paren van contrasten verheven is,slechts in tegenstellingen ervaren.
O ns 'goed' en 'kw aad' w ordt door G od's onvoorstelbare G oedheid
om vat. A ltijd heeft de m ensheid geleden aan de eenzijdigheid van haar
G odsvoorstelling. A ltijd heeft zijgefantaseerd over 'boze goden'. Steeds
hebben zij, de w einigen, die hun ziel hadden verheven boven deze benauw enis, de hogere G ods-ervaring beschreven aiservaring die de m ens
in radeloosheid als ervaring van duivelse boosaardigheid beoordeelt ...
totdat de ten dode toe benarde ziel verrijst in de herkenning van den
w aarlijk A lm achtige. D it is o.a. de strekking van het gehele Boek Job,
w aarin Job tenslotte kom t tot de belijdenis van het herkennen van den
A lm achtige, die m eer isdan 'de G oede G od', die hem m et bezit en voorspoed had gezegend. lob = 'die vijandigheid ervaart.'
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I :14

D e hoge zin van 'Johannes' alskind baren in de ziel,laten opgroeien, en
als M eester volgen, is ook juist de verruirning van de ziel,de verheffing
boven het 'gevailen' onderscheiden tussen goed en kw aad.

D ieren. 'H ij w as bij de D ieren'. Bij de 'D ieren' zijn, betekent: in de X II
O ergestalten van den D ierenriem zichzelf verheffen tot tijdeloze, onvergankelijke, onveranderlijke A anw ezigheid.

Engelen (be)dienden H em . D e ervaring dat Engelen (Boden van G od) den
m ens dienen en bedienen, hem verschaffende allesw at hij w erkelijk van
node heeft, isvoor dengene die,enigerm ate standhoudend (nietstrijdend)
in de Beproeving zich tot het zijn bijde D ieren verheft.
V oor ons beperkt ervaren kom t G O D nim m er zelf. H ij kom t tot ons
als Engel, dat ishijw ordt door ons aileen ervaren, gehoord, gezien, gevoeld, alsw ezen dat de m enselijke gestalte nadert, zonder M ens te zijn!
20 kw am de Engel G ods, w anneer G od tot zijn schepsel sprak. 20
kom t tot in dereeuw igheid 'Een Engel G ods'alsonverm ijdelijke schakel
tussen Zijn A lm achtig A lom tegenw oordig Eeuw ig zijn, dat w ij niet
kunnen 'ontvangen' en ons klein persoonlijke bestaan.
En w el de m ens die alsM aria zegt: 'M ij geschiede naar uw w oord.'
1 : 14

O vergeleverd. G rieks 7t"OI:pOl:(haUl[J.L

- overleveren, - 7t"pUlaLaUl[J.L
verraden.
Ernstige verw arring kon aileen ontstaan, om dat de m ens zich lietm eeslepen door den schijn, door te blijven hangen in het hartstochtelijke
uiterlijk van Judas' daad. Zo w erd en w ordt de theoloog die van verraden
spreekt, w aar overlevering staat, zelftotJudas.
O verlevering, Traditie isnog steeds de term voor deheilige boodschap
w elke deJaden bew aren, zonder deze echter te kennen en na te volgen,
geheel zo in den vorm verstrikt alsde zogenaam de Christenen.
H et H eilige, het verlossende, w ordt den m ens als Traditie 'overgeleverd'. Johannes alsM ysterie w ordt overgeleverd aan den m ens.D aarna
treedt het M ysterie van G od's Redding in den K ring van O penbaring.
O ok die Redding w ordt 'overgeleverd' en helaas doen de overpriesters,
schriftgeleerden phariseeers en heidenen nog altijd w at zij m et den
historischen Jezus hebben gedaan ...

Evangelie, G oede Tijding. H et iseen anachronism e en verw arrend om hier
het N ederlandse w oord Evangelie te gebruiken, om dat het G riekse
w oord toen ook nog slechts zijn algem ene betekenis van G oede Tijding
had.
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1 : 15

D e Tijd is vervuld. D e V olheid van den Tijd beduidt de voleindiging van
een cyclische ontw ikkeling. D aarop voIgt niet herhaling, als in een m echanism e, doch O pgang naar een hogere spiraal van circulering in den
Tijd. V andaar de eis tot w ending van de gezindheid en de eis te vertrouw en in de verkondiging van het G oede Nieuws.
1 : 16

Zee van G alilea. H et m eer van G alilea een 'zee' te noem en is on-G rieks.
In de M ysterie-taal staat dit m eer voor 'het O ngeopenbaarde', w at vanouds alszee ofoceaan gedacht is;en dus ook voor de M ysterien.
Sjim eon betekent: luisterende. Andreas betekent: m oedige.
A ls personen dus de Luisterende en de M oedige, alsziele-functies: het
Luisteren der ziel,en ziele-rnoed.
D e eerste functies die de M eester aantreft in een ziel,die zich tot H em
w endt, zijn het Luisteren en de m oed tot luisteren, die als zijn broeder
(onafscheidelijk) isgedacht.
N atuurlijk zijn die functies voorshands verre van volm aakt, lang niet
Bekeerd, lang niet 'vedost'! H et Luisteren vem eem t m aar alte vaak juist
niet het essentiele, en de M oed blijkt m oed der w anhoop, lafheid.
M aar als de M eester langs den oever van het ongeopenbaarde voortschrijdt, zijn het die Tw ee, die beiden 'vissen' in het O ngeopenbaarde,
en die H ij roept om achter H em te kom en en als Zijn V olgelingen zich
tot V issers te bekw am en die de m ensenzielen vissen.
1 : 19

Jacobus enJohannes. D e zielefuncties die de M eester daam a tot Zijn dienst
roept, zijn: de K racht die in het H art w oont, de w are Liefde voor het
Leven, die als hoge D ienst verdringt (Ja'aqob) of uitzet, w at als ballast,
als ondeugdelijke rom m el ons vervult, opdat de G eest,het Leven in ons
w oning kiezen kan. Alleen de ware Liefde is bereid om plaats te m aken, waar
geen plaats gelaten is.
,En Johannes, de G enade iszijn 'broeder', w ant zonder de G enade bezitten w ij die Liefde voor het Leven niet, die ons verw ijderen doet, w at
w ij alsdw aasheid alsillusie van vervulling in ons hebben opgehoopt.
Zebedeus. Bebr. Zebadjah, = G ods gave,later: Zabdai = M ijn G eschenk.
W at w ij beseffen m oeten is,dat deze tw ee ons zijn G eschonken van
om hoog, datw ij ze zelfniet in ons verw ekken. Zij zijn de 'kinderen', de
vruchten van: G od's geschenk'
206

ESO TERISCH

V O CA BU LA RIU M

1 :21 - 1 :30

1 : 21

Kaphar Nahum . M en isniet geheelzeker om trent de ligging van ditstadje.
Ruines zijn er genoeg, m aar het identificeren gaat op grond van w aarschijnlijkheid.
H et gaat in het Evangelie niet om oudheidkundige topografie, m aar
om geografische uitdrukking van w at boven tijd en ruim te isverheven.
G elukkig het land, w elks plaatsnam en aile zulke hoge w aarden uitdrukken!
K aphar N ahum betekent O ord van Troost, Troostoord, dieper:
Troost-verzoening, het G eestelijk Tehuis van Christus op aarde, w ant de
enige w are Troost w ordt verw orven in de V erzoening, die nietligtin het
horizontale, doch in het verticale, de Troost die aileen ligt in het inzicht,
dataile zieledoling opheft en de door die doling gew ekte conflicten tussen
W il van G od en w il van m ens verzoent. V eelw ordt verzoend zonder tot
onvergankelijke Troost te leiden, m aar de verzoening die tussen G od en
M ens voltrokken w ordt, dat is de W are Troost-verzoening en daarin
woont Christus.
W anneer de M eester in die Troostverzoening binnengaat m et Zijn
discipelen, dan ishet in de ziel 'terstond' Sabbath, D ag desH eren. D an is
er ziels-bezinning (synagoge), de concentratie, de tezam euroeping van
de zielekrachten. En dan blijkt daarin terstond het storend elem ent, de
bezetenheid, luid te schreeuw en.
O nreine G eest. D e G eestisnooit ourein. D e zielisourein, doordat zijonreine intenties, destructieve streving heeft toegelaten in haar structuur,
die natuurlijk ailengs tot een pseudo-autonoom com plex w ordt; fragm ent van persoonlijkheid, in conflict m et de eigenlijke persoon, m aar gevoed door de gezam enlijke levenskracht en er op uit om de leiding te
nem en, naar de m acht te grijpen, w at zich dan alsbezetenheid openbaart.
D e toelating gescheidt op een m om ent van zw ichten voor het verlangen van onm iddellijke verzadiging, m aar ditm om entverdw ijntuitde
herinnering en de zielvoelt zich opgescheept m et de w oekerende dynam iek. D e M eester ziet in het oorzakelijke en plaatst zich daar, w aar de
overgave aan H em , de uitdrijving der ongerechtigheid inhoudt.
1 :29

H et H uis van Sim on. H et H uis w aarin de M eester treedt, issteeds de V orm
der aan de orde zijnde feiten.
1 :30

Schoonm oeder van Sim on. W anneer de M eester in den V orm der actuele
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36-2:

3

feiten binnentreedt, neem t H ijhetLuisteren, den M oed, de V ervangingskracht en de G enade m et Zich m ede.
D an vindt H ijdaarin het V erleden krank aan zijn verkeerdheid en voor
de ogen van het tijdbelevend luisterende H eden grijpt H ij ditzieke verleden aan en doet het aan zichzelf ontstijgen genezen,en aldusveranderen
van een obstakel tot een D ienares.
1 :36

G ingen H em achterna. A ileen de ziele-functies die reeds 'volgen' zijn in
staat den M eester achterna te gaan in D iens eenzaam heid en H em aldaar
te vinden, w aar H ij inkeert tot den V ader.
1 : 40

M elaatse. Zielsbezoedeling leidt ailengs tot geisoleerdheid, tot het uitgesloten zijn van gem eenschap m et het heilige.
In die onreinheid hangt de Redding afvan de verootm oediging voor
H em , die het verlorene behoudt.
M elaatsheid in zijn aardse ongeneselijkheid is de m eest treffende aanduiding van die verdorvenheid w aaruit het 'onm ogelijk' heet zich te
verheffen.
2 :2

Schare,M enigte. W at zich rondom den M eester ophoopt, isniethetbrave,
m aar het kw aad, de ongerechtigheid. H et is dat, w at w el nadert, aangetrokken door zijn K rachten en Zijn Leer, m aar w at zich toch niet aan
H em overgeeft, en H em niet voIgt. W ie H em w el hoort, m aar niet verstaat,w el zietm aar nietherkent, op zijn nabijheid teert, nietaangegrepen
en genezen w ordt, m aar H em aileen m aar m et de lippen eert.
D e schare ishet, die 'obstakel' isvoor die H em zoeken en die zich afw enden uit afkeer voor de ongerechtigheid die H em om geeft. Zo zijn
vanouds de schijnbekeerden, de lippendienaars, phariseeers en schriftgeleerden zonder zich ervan bew ust te zijn, de grote belem m ering gew eest voor velen die den M eester zochten.
D e M eester verdraagt dien ring van kw aad om zich heen. D oor deze
schare heen te dringen is de taak van iedere ziel die H em bereiken w il.
H et is de eerste toets; w elhem die dezen toets doorstaat.
2:3
Verlam de. D e m ethodiek der aarde, door den m ens aanvaard als levensm ethodiek, verlam t de ziel,m aakt haar onm achtig zich te bew egen in de
sferen van den geest.En de genezing kom t aileen van m etterdaad belijden
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II

van de bovenstoffelijke m ethodiek, trotserende de m acht der aardverkochten.

G edragen doorVier.D it zijn vier 'zuilw achters'. H et iseen speciale functie
om degenen die de betreffende hunkering opbrengen, te dienen door hen
die zelf den M eester niet bereiken kunnen, tot H em 'te dragen'. D e kw aliteit der hunkering rechtvaardigt den D ienst.
2 :4

D akbedekking. D e vreselijkste 'dakbedekking' die de m ensheid boven zich
gevorm d heeft is de structuur van m entale bouw sels, die als kristallijne
paleizen enorm veellevenskracht eisen,zonder enige zegenrijke w erking,
m aar die als het w are een adam ant plafond vorm en dat de m ens tussen
G od en zichzelf geform eerd heeft.
A Ile eenzijdig m entale training en bezigheid vorm t om de ziel een
uiterst harde 'schil' die vroeg oflaat 'gevangenis' van leven blijkt te zijn;
de grote algem eenheid van deze kw aal in deze beschaving m aakt, dat
m en zich hiervan niet bew ust is.
Integendeel de illusie dat rnentale bouw sels het leven verrijken, bevorderen, ofverheffen isalgem een.
D e m inst stoffelijke sfeer van het sterfelijke deel des m ensen w ordt al
te licht een zelfkant, die als 'w ijsheid en verstandigheid' toch altijd onm achtig blijken zal,w aar het om het bovenverstandelijke gaat.
2 : 11

Sta opt G rieks: 'EYELpe:! H ebr. K oem !
W anneer de M eester in I:3 Ide handen van de schoonm oeder van
Sim on vat, dan richt H ijhaar nietop! D atiseen theologische verm inking.
H ij doet haar oprijzen!
D e Septuagint, de V ertaling van de Zeventig, w elke enkele eeuw en
v66r Christus tot stand kw am , bew ijst het verband tussen K oem en
egeire, in dien zin, dat de diepe betekenis die in M arc. I:3 Iaan het
'doen verrijzen' te hechten is door allen die beseffen, dat hier niet een
oude vrouw w erd overeind getrokken, dat die diepere betekenis lag in
het H ebr. w erkw oord. W anneer in Richteren III:9-15 de K inderen
Israels roepen tot G od, dan 'verw ekt' G od hun een V erlosser. D it isnog
w el iets anders dan overeind trekken. M aar het is geestelijk hetzelfde als
w at in aIle gevallen geschiedt, w aarin Jezus Sta op zegt tot een zieke, of
een dode. H et is de w erking van den geest, die opspiraling in de ziel,
w aardoor deze 'verrijst' boven haar staat van verstriktheid en derhalve
een graad van verlossing bereikt.

14
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23-28

A ileen w ie zelfdeze w erking van Christuskracht heeft ondergaan, kan
beseffen w at hier w ordt bedoeld. V oor aile buitenstaanders schijnthet een
kw estie van 'w eten' te zijn en aile determ ineren in die richting isijdel.
2:

14

Levi, G ezel, kam eraad. Alpheiis, vergriekst-verlatijnst van H ebreeuw s
Chalphai,opvolger.
Jacobus deJongere en Levi zijn beiden 'zonen' van een Chalphai. Beiden zijn deze 'nam en' van juist tegenover elkander liggende O ergestalten (Jacobus m inor - Ram , Levi (M attheus) - W eegschaal) dus gestalten w ier karakteristiek gedeeltelijk daarin ligt, dat zij 'kinderen' van,
dat w il zeggen, vruchten van, het principe van opvolging zijn, inzetting
van een nieuw e phase van openbaring, de z.g.uitgaande en thuiskom ende
boog.
Levi is een toilenaar, om dat hij zich in zijn onverlosten staat bevoordeelt m et hetgeen zijn naasten onder den druk des levens en de angst
voor w ereldse verdrukkers afitaan.
In dezen V orm nu,treedt de M eester, die hem alsG ezelgeroepen heeft,
om hem te m aken totM attatjah - G od schenkt! D e M eester treedt in dien
V orm binnen als Cast bijhet afscheidsm aal van Levi,alstoilenaar.
2: 18
Phariseeers, van H ebr. pharasj - afzonderen.
Phariseeer is alw ie zich afzondert in den w aan alsdan geen aandeel te
hebben aan de zonden der m edem ensen. D e neiging om door exc1usiviteit, vem auw ing van levenssfeer, de eigen verlossing te w illen bevorderen, hetgeen niet kan, om dat het altijd leidt tot zelfbew ustheid, zelfperfectionnering, m et tot zelfvergetelheid, zelfovergave, die de M eester
juist verlangt.
D aarom w as en isieder Phariseisch levend m ens altijd hevig geergerd
door de w oorden, de daden en de gehele houding van Jezus en Zijn
volgelingen.
2: 22

W ijn.W ijn ishet Levensw ater der G rote M ysterien, O veral w aar in het
Evangelie de W ijnbouw w ordt verm eld, w ordt gedoeld op de G rote
M ysterien (Boom desLevens).O veral w aar gesproken w ordt van V ijgenboom en vijgen, w ordt gedoeld op de K leine M ysterien (Boom der
K ennis).
2: 23-28

Brood, Toonbroden. O veral w aar in het Evangelie gesproken w ordt van
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Brood, daar w ordt bedoeld het Brood der Ziel, het bovenstoffelijke
Brood, Parrissupersubstantialis, 'A p't"oc; hw ucrw c;.
Toonbroden w aren de Tw aalf Broden als volm aakte gestalten onder
de X II Stam m en Israels (Tekens van den D ierenriem ).
D e w ereld neigt steeds w eer tot het betrekken van Jezus' w oorden op
het stoffelijke Brood. (Zie het O nze V ader: 'dagelijks' Brood.) D e opvatting der eerste eeuw en, die in het Latijn het w oord supersubstantialis
deed ontstaan, w ordt platw eg door theologen verw orpen als 'gevolgvan
rnisplaatste vergeestelijking van Jezus' w oord'.
Reeds bijzijn leven verzuchtte Jezus echter: 'Begrijpt gijniet,datIk u
, van 'bro d'
m.
et
en sprak?'
.
M en w il eenvoudig niet. M en w ilhetBrood datvan den hem el nederdaalde, niet. M en w il het stoffelijke Brood; en veel er op!
3:1
Verdorde H and. H et w erktuig tot den daad, het daadverm ogen van den
m ens 'verdort' w anneer en in zover een m ens zijn w erkzaam heid beperkt
tot nuttige verrichting in de stof,bepaald door het stoffelijke regim e.
A lleen door op bevelvan Christus ditstof-regim e nietm eer te bedienen
m aar te doen w at H ij ons zegt, de aardse m ethodiek en haar 'gezag' ten
spijt,geneest de H and, herstelt zich het verm ogen om te handelen in dingen van den geest.En dit isaltijd nag w at 'de V erdorden' er toe brengt
om m et gew eld, gew etenloos, verraad en m oord te beram en op een V olgeling van Christus. D it alles is niet slechts een beeld, m aar letterlijke
w aarheid, die verw erkelijking vinden zal,zow el in stoffelijke alsin zielefeiten.
3:6
H erodianen. D ie hun aard en de belangen van hun 'naasten' verloochenen
terw ille van hetcom prornis m ethetniet-eigene, datde w ereldse m acht in
handen heeft, en zich daardoor een gunstiger, voordeliger w ereldse situatie verschafien; aard-verkochten, opportunisten.
3:8
Judaea. Sfeer der N eophieten in de M ysterien van Jezus. (Jehoshua.)
Jerusalem . Jerusalem , de 'hoofdstad', staat voor het H art, in den zin van
levenscentrum en tegelijk als de zetel van alle verlangens en begeerten,
m et het geheel daaraan verslaafde denken.
H et is dit H art, w aarin de M eester te Zijner tijd Zijn Intocht houdt,
w aarin hetH osiannah, en het K ruisigt H em ! w eerklinkt. H et isdew oon2II
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plaats van de overpriesters, phariseeers, schriftgeleerden, en het volk, het
is in handen van de heidenen, Pilatus heeft er zijn paleis, m aar 66k
H erodes.
H et hem else Jerusalem is het V erloste H art.
Juda. D e StarnJudah (Jehudah - G eprezen!) isde ingang tot de M ysterien,
ook deJoodse. M aar niet de enige. Judah, deJood, is aangegeven als de
D rager van hetM ysterie, zow el alsV olk onder de volkeren der aarde, als
ook alsnaam van N eophiet, alsenkeling die tot de Initiatie kom t en aangenom en w ordt voor inw ijding; juist daarom ishij m eer dan ieder ander
volk, of ieder andere enkeling, 'bedreigd' door de w aarschijnlijkheid,
haast door het Lot!,JU D A Ste blijken.
H et Pad is sm al alshet scherp van een zw aard. N iem and is zo haastzeker 'bestem d' om den M eester te 'verraden' aan de aardse m acht en
m ethodiek, aan de verstarde, onw aarachtige godsdienst-vorm en, als hij,
die als V olge1ing van den M eester van nature geroepen is om hier op
aarde Vorm tegeven (Judah-Judas-Capricornus- V orm geving) aan hetgeen
de M eester leert.
D it w ordt des te duidelijker als m en bedenkt dat 1tCt.PCt.~~~W fL~ niet
'verraden' betekent m aar 'overleveren'. Judas levert over... den M eester
(voor zover hijdatkan) aan de w ereld, datisaan de overpriesters, schriftgeleerden, phariseeers, aan de M ensen; aan de heidenen w ordt de M eester dan overgeleverd door deze onwaardigen aan w ie Judas hem 'overlevert'. D aarorn aileen kom t Judas niet aan het K ruis, om dat hij den
M eester niet in diens Lijden volgt. H ijverhangt zichzel£ H ij valt ter aarde
en 'verbloedt' daaraan. H ij is de eeuw ig falende, de eeuw ig vallende,
w iens hoogste bew ustw ording ligt in het erkennen: 'Ik heb onschuldig
bloed verraden.'
Judas begeleidt den V olgeling van Jezus dag aan dag.
3: 8
Idum ea. Edom , de nakom elingen van Ezau.
Zij, die gedw ongen afstand hebben gedaan van stoffelijke w aarden,
niet door eigen Inzicht, m aar door de sfeer w elke de M eester deed ontstaan.

Transjordanie. Stoet, die over de verschansing van het w ereldgebeuren
heen den M eester ziet.
Streken van Tyrus en Sidon. Bew ustzijn van Inw ijding.
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3:9
Schip, Een schip, seheepje of boot staat voor een m ogelijkheid om in de
M ysterien in te gaan, de w ateren van hetongeopenbaarde te doorkruisen.
3:11

G ij zijt deZoon van G od. O nreine ziel-strueturen herkennen den (reinen)
M eester steeds onm iddellijk en traehten door snelen openlijk belijden de
onm iddelijk ervaren 'aantasting', de terstond aanvangende loutering, te
ontgaan.
M et ditdoel w erpt de onreine streving zich desnoods op alsheraut of
propagandist van den M eester. D e M eester kiestechter zelfZijn herauten.
H ij w enst geen propaganda en gedoogt niet dat 'onreinheid' H em aankondigt, w ant H ij doorziet deze true om H em niet te volgen! Een true
die zeer algem een is op kerkelijk en politiek gebied.
3: 13

W ie H ij ZelJ wilde. D e M eester kiest en roept Zijn leerlingen. W at m en
gem eenlijk M eester noem t, w ien m en zieh kiest als Leraar of als Leider
G ids,kan nooit een M eester zijn.
H onderden w orden M eester genoem d en zijn het niet, m aar op zijn
best een Leraar, dien m en in zijn voorbereiding tot het enig w are Leerlingschap als gids begeert.
Zo w ordt de kudde allengs m assa,en uit die m assa tredend in de eenzaam heid ontm oet een m ens te Zijner tijd zijn M eester, onder w ien hij
van den aanvang reeds ressorteert. Een leerling die zieh M eester noem en
laat, is zelfs geen Leerling in den enig w aren zin.
W anneer de m ens gereed isvoor hetneophietsehap, roept hijonbew ust
zijn M eester, die dan dadelijk versehijnt en hem als M eester roept, het
Teken gevend, dat H em herkenbaar m aakt als M eester. D at is het w at
den leerling altijd indachtig blijven m oet in zijn perioden van duisternis
en beproeving, w il hij geen speelbal w orden van vertw ijfeling.
D e kuddem ensen hebben hun leidende :figuren binnen de restrieties
van den kuddegeest. M en kiest tot leider w ie m en w il. Slechts w ie zieh
van den kuddegeest bevrijdt, verheft zieh tot het leerlingschap. D e gepredestineerde M eester, die hem dan verschijnt, verschijnt hem in de oergestalte van den enen M eester: ]ezus, w elke oergestalte hem kraehtens
zijn aanleg eigen is. D aarom zijn erTw aalf M eesters, die in w ezen sleehts
tw aalf faeetten van den Enen M eester zijn.
3 : 13-17

D e Twaalve. A postelen, G r. 'A7t"O(j"t'OAO~, betekent A fgezant. Inhet Evan213

ESO TERISCH

V O CA BU LA RIU M

3 :13-17

gelie getekend alsde Tw aaIfLeerlingen, die de Leer m oeten uitdragen in
de w ereld aan de m ensheid tot w ie zij 'gezonden' zijn als V erkondigers
en V erw erkelijkers van de Bevrijding (V erlossing).
A chter deze personifiering staat dezelfde betekenis als achter die der
Tw aalf Stam m en Israels, nam elijk die der Tw aalf W ezensvorm en inhaerent aan deze schepping, w elke in de astrologie bekend zijn als de
Tekens van den D ierenriem .
o enbarin kan slechts binnen een zeker aantal oer estalten Iaatshebben. Zonder categorieen van gestalte-geving is openbaring onm ogelijk. D e categorieen van grond-gestalte zijn niet anthropom orph, zij
zijn nietdevruchten van speculatie. Zijzijn bovenm enselijk m athem atisch
zuiver, elkander geheel vooronderstellend en opheffend.
A ls Tw aalf fragm enten van de ecliptica zijn zij de velden w aarin de
Zon alsLo osjaarliikszijn w ezen openbaart.
A ile m enselijke leven kom t tot gestalte binnen deze X II categorieen,
V erlossin van den m ens betekent v~lossing van ziO nonvolm aakte, onreine,.bindende, gestaltegeving in de X II categorieen. D aarom verhief
hetJoodse Y olk zijn Tw aaIfStam m en, alsa stam rneli gen van den A artsvader Jakob, tot vertegenw oordigers dezer X II O ergestalten. En daarom
dachten zijzich de V erlossing ook als Bevrijdende O m m egang van den
V erlosser door de Tw aalf Stam m en.
H et Roepen der A postelen tot hun 'bekering', dat is hun algehele
zelfontstijging is dus de eigenlijke inzet van het V erlossingsw erk.
W aar de X G eboden de form ulering w aren van ontkom ing aan den
'gevallen' staat, de verdorven levensbeelding onder de X II O ergestalten,
daar zijn de Zaligsprekingen de aanduidingen van den V erlosten staat
van deze beeldin in die O ergestalten. H et parilleI1sm e tussen G e 0 en
en Zaligsprekingen isderhalve van ontzaggelijke w aarde voor ieder m ens,
die zich m et hart en zielaan deze dingen w ijdt. W ie niet enigszins m yste
is,zalnim m er deelhebben aan de bevrijdende w erking, die deze beelding
heeft.
D e Betekenis derN am en en Bijnam en van deA postelen, gecom bineerd
m et G eboden, Zaligsprekingen, typering in het Evangelie ... en astrologische w aarde der D ierenriem -sym bolen, onthullen nooitverrnoede, en
nooit anders te vinden W aarheid.
veelal w orden foutieve verbanden tussen A postels en D ierenriem tekens gelegd. D aarom voIgt op bIz.216--217 een overzicht van A postels,
Tekens, en Stam m en. H et Laatste A vondm aal van Lionardo da V inci
toont alles in beelden zonder w oorden.
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3 :22

D E X II
Judas
Iskarioth
Sjim eon
haqannah

Sjim eon
bar Jona

Johannes
bar Zabdai

Jacobus m inor

Thaddeus
Lebbaeus =
Judas Jacobi

)(

-"-

'V '

N athanael,
Bar Tolm ai

11J1

A ndreas

M attheus (Levi)

Thorn a

Jacobus m ajor
bar Zabdai

I
I

Phillippus

D e 'Zonen Zebedei' 'gezeten' ter w eerszijde van den Bevrijder, die als
W oord (II) en als G enezer ( t) in de w ereld w ordt geopenbaard. (Zie
onder 6: 7).
3:22

Schriftgeleerden. D e illusie dat het Leven zich door studie laat ontsluieren
en verw erkehjken. D e w aan, datw eten, datvoorstellen, verw erkehjking
bevordert.
D aarom definiering en vooroordeel, w aar openheid en onbevooroordeeldheid geboden zijn.D aarom vastlegging, w aar losheid m oet w ezen.
D aarom ook zw aartepunt-legging in m entale functie, w aar de m entale
functie juist bescheiden dienares m oet zijn van hoger, onstoffehjker functies.
V erstandehjk definieren, w aar verw erkelijking w ordt geeist. W etenschap w aar G eloof en intuitie behoorden te zijn. D aarom onedele berekening, w aar overgave behoorde te zijn, spitsvondigheid, om laagtrekking, ontw ijding, verdraaiing van het G ebodene.
Zoeken in V erstandigheid en W ijsheid w at voor V erstandigen en
W ijzen verborgen blijfi.
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'G ebod' tegen
die N eiging

Falingsneiging

/
'
-

-~

Steedsnieuw e 'goden'

!

~M aterialisering

Praatjes ter bedekking
van A ngst
Sensatielust, V erzadiging aan prikkels
Leeuw endeel,
koekoeksjong
D eterm inism e
'ordenen'
Charm eren
(m isleiden)
N em en, forceren

Lasteren om zelfte
gedijen
V orm - 'begeren'. G ees
,t
aan vorm 'verraden

I
EenG od!

I
Eenvoud van geest

II
G een Bee1d!

II
Troost door Leed-draging

III
G een ijde1W oord!

Zacht-m oedigheid

IV
D ag-heiliging!
V
O uders eren!
VI
N iet 'doden'!
V II
N iet verleiden!
V III
N iet 'roven'!
IX
N iet 'vals getuigen!'
X
N iet begeren!
XI

W ankelm oed
O nbestendigheid

Zich dupe voelen; Ergeren aan het verw orpen w orden

'Zaligspreking' van
'verloste' volgeling

Jezus zegt: 'RO TS'
w orden!
XII
'Bem inde' zijn!
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III

IV
V erzadiging door honger
naar G erechtigheid
V
Barm hartigheid
VI
D oor reinheid G O D zien
(in plaats van 'stof")
V II
V RED Estichten!
V III
V ervolgd w orden om der
G erechtigheid w il
IX
Belasterd w orden om des
M eesters w n
X
'D oen' naar het W oord
Luk. II :28
XI
Zalig die beseffen w at vlees
en bloed' niet openbaart,
M arth. 16 :17
X II
Zalig, die zich aan M I]niet
ergert! M arth. II :6
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3 :29-4:

2

Bee!Zebul. BEEL- BA A Lbetekent H eer (G od).
ZEBU Lw ordt m eestal vertaald m et V liegen (Zebub). D e vliegen zijn
w el typerend voor verontreinigende aanranding, m aar G od der vliegen
is voor de O verste der dem onen geen treffende titel en w aarsehijnlijk is
deze naam dan ook een verbastering van een ouderen. Som m igen verklaren anders.
3:29

Lastering tegen den H eiligen G eest. V erlooehening van hetgeen van G ods
G eest w el w ordt herkend.

Ceen vergeving in Eeuwigheid. O ntvangt geen vergeving binnen den duur
van den betreffenden aeoon.

Schuldig aanEeuwige Zonde. Sehuldig aan faling die de gehele aeoon door
aanhoudt,
D e oude (en nieuw e) true om iem and die voor onze ogen gezegend
w erk verrieht als w erktuig van onreine (duivelse) kraehten te bestem pelen, terw ijl onreinheid, zielsziekte, lieham elijke ziekte, nooit door onreinheid overw onnen w orden kan, is Zonde tegen den H eiligen G eest.
M aar hoew el Jezus dit zelf gezegd heeft en toegelieht, begaat de ranc~neuse w ereld en het godsdienstig fanatism e deze zonde altijd w eer opm euw .
Iedere m iskenning van dien aard is Iastering die onherroepelijk den
lasteraar vergiftigt en verlam t in zijn gang naar den V ader, totdat het
w ezen van die 'zonde' door hem is beleden en geboet... in blindelings
gaan door de zelfgesehapen duisternis tot de plaats w aar deze m ens den
H eiligen G eest belasterde.
4 :1

Boot of Schip, H et scheepje w aarin de M eester en/of Zijn volgelingen
'de Zee'bevaren, isde door G od geboden m ogelijkheid, w aarin de M eester hen 'inw ijdt', doet 'ingaan' in de M ysterien.
4: 2

Celijkenissen (G r. 7W :pcx.~O ).;1j).Een gelijkenis iseen gesluierde beeldingvan
een w aarheid, w elke in haar naaktheid onaannem elijk isvoor den onverlosten m ens en die ook voor de daadw erkelijke 'volgelingen' van den
M eester (dus de eigenlijke M ysten, Leerlingen) zonder bijzondere 'opening van het verstand' niet is te herkennen in haar sluiering. D e ontsluiering eist een aanzienlijke vergroting van de openheid der ziel,hetgeen niet zonder leed geschiedt.
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4: 3- 4: II

M ysterien voortijdig ongesluierd aan de m ensheid doorgeven, betekent de m ensheid iets geven w at zijnietverteren kan, w at dus alszw aar
vergift w erkt. V andaar de sluiering door Jezus zelf. V andaar de zw ijgplicht op straffe des doods bij de A ziatische M ysterien,
N atuurlijk w il de m oderne m ens dit niet geloven. N atuurlijk w il de
een het M ysterie hanteren als "geheim " dat hij aileen bezit en de ander
ailes m et zijn verstand en zijn m oralism e begrijpen en beoordelen. D e
gevolgen van deze arroganties zijn te zien in de gew etenloze, com prom itterende houdingen der hanteerders.
Toch zijn er theologen die w ijzer zijn.Bijv. Prof. E.P.G ould, in zijn
Com m entaar op het M arcus-evangelie, pag 71: 'Een M ysterie in het
N ieuw e Testam ent isniet iets w at m oeilijk te begrijpen is,m aar iets verborgens, dat aileen aan inw ijdelingen w ordt onthuld, evenals bij de
G riekse M ysterien.'
Inw ijdeling w ordt m en echter niet door studie ofkerkgang, m aar door
den M eester te va1gen.(Zie voorts 4 : 11.)

4:3
D e Zaaier. D e gebruikelijke vertaling: een zaaier is onjuist. Er staat D e,
om dat de M eester zelfD e Zaaier is.
4: 4
Vogels. D oor verw arring m et 'vogelen des hem els' (zie 4 : 32) hebben
som m ige handschriften ook hier 'deshem els' toegevoegd, w at een bew ijs
isdatzijin hetgeheelnietbegrepen w atJezus m et deze gelijkenis bedoelt.
W ant de hier w eggappende vogels, zijn niet hem els, m aar de sluw heid
van het zichzelf beveiligende, w ilsge1eide denken der m ensen.
4 :9

D ertig-, Zestig-, H onderd-voud. H etJoodse yolk had aan iedere letter van
het alphabet een getalsw aarde gegeven. D aaruit ontstond vanzelf een
getalsw aarde voor ieder w oord. G etailen w erden als oerbegrippen gehanteerd. Zeer diepe verbanden zijn op deze w ijze uit te drukken. In de
Evangelien kom en m eer toepassingen van deze betekenissen voor dan
m en terstond ziet.
D eelbare getailen m oeten w orden ontbonden in factoren om de betekenis te vinden. 5 X 6; 5 X 12; IO X 10.
4 : 11
M ysterie. K erkelijke vertalingen kiezen altijd de letterlijke vertaling van
hetG riekse w oord M ysterion, om dat zijvrezen datde bijbeilezers zouden
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4: 12-4:

31

gaan denken dat het Christendom zo ongeveer hetzelfde is als de oude
'heidense'<M ysterien.
A chten de m ensen het Christendom w erkelijk hoog, dan tonen zijook
niet de haat tegen de andere godsdiensten.
Juist deze valse vrees voor 'besm etting' heeft de K erken ertoe gebracht
het Christendom volstrekt niet a1s M ysterie te w illen erkennen. Zo straft
zich de eigen onreinheid. W ant van dien tijd af,verliest het zijn V erlossingskracht, om dat het geheel w ordt neergetrokken tot leerstellig m oralism e.
D aarom blijft ailes eeuw ig 'in gelijkenissen kom en', om dat m en
'buitenstaanders' blijft.
.
D e G rote Stap voor de m oderne m ensheid ishet Christendom w eder
als M ysterie te erkennen, te geloven, dat het niet een 'stelsel' is,dat bestudeerd en dan gew eten w orden kan, m aar een V adem ecum , een G ids
voor w aarachtig opstaan en volgen, zoals de eerste leerlingen opstonden
en volgden, door leed en duisternis voortzw oegende, in geloof tekortschietende, eerzuchtig en eigenw ijs zijnde, niet w akende als de M eester
het vraagt, verloochenend en vertw ijfelend, nochtans volhardend, te
goeder ure de ontzettende verlatenheid opgeheven ziende.
D at is Christen w orden, alhet andere is 'het uiterlijk gelaat' w aarm ee
het K oninkrijk nu juist niet kom t.
D eze w aarheid ishard, m aar hoe eerder de m ensheid ze aanvaardt, hoe
beter hetvoor haar is.Eerstalsm en hiertoe kom t, zietm en de ontzcttende
grim as, het satanische verraad, dat in aile andere daadw erkelijke houdingen triom feert.
4:

12

Ziende zien en niet opm erken. D it citaat van Jesajah 6 :9-10 bevestigt nadrukkelijk, dat de bedoeling van JezllS is te w ijzen op het nutteloze om
van Zijn Leer een lippendienst te m aken. Toch heeft m en het gedaan en
gaat m en hardnekkig voort daarm ede. Ziet den w ereldtoestand als het
resultaat.
4: 22
Er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden. O ok deze passage w ijst
op de bedoeling het gesluierde, verborgene te beschouw en alsslechts gesluierd om het O penbaren, w at echter aileen geschiedt door N aleving,
niet door studie ofphariseeerschap,
4: 31
M osterdzaadje. D it w oord w as in Palestina gebruikelijk om iets nietig
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4: 32- 5: II

kleins aan te duiden. N iet aIleen door Jezus ishetvoor dat doelgebruikt.
O fhet zaadje geheel hetzelfde w as w at w ij m osterd noem en of een verw ante soort, of aIleen m aar een uiterst klein zaadje m et opvallend grote
plant, isvan geen belang.
4: 32
Vogelen desH em els. V an belang ishier te beseffen dathet gaat om de geschikrw ording voor ietsvan om hoog, ietsuitgeheelandere sferen om 'te
tabem akelen', dat iszijn tenten op te slaan,te wonen in datgene, w at uit
het nietige zaadje gegroeid is.ZieJoh. X IV : 23. V ogelen deshem els zijn
de w ezens die alsEngelen G ods neerdalen uitden hem el om den onverlosten m ens,alsm ilde doch onverzettelijk strenge G idsen te leiden op het
onbegrijpelijk sm aIle,duistere, sm artelijke Pad.
4: 33
Naarm ate zij het konden horen. zelfs in gelijkenissen verdraagt de m enselijke ziellang niet aIlew aarheid van het Christus M ysterie tegelijk.
4: 34
Verklaarde H ij alles.Bier w ordt onom w onden gezegd datJezus afzonderlijk zijn w erkelijke Leerlingen de gelijkenissen onthulde. D at dit alles
door toelichting en lerenderw ijs ging, behoudens zekere ervaringen die
zijzelfdoorm aakten, blijkt uit de vele situaties w aarin zijZijn bedoeling,
resp. de portee van het m om ent in het geheel niet begrepen en in hun
houding dienovereenkom stig faalden.
5 :1

Land der G ergesenen. D e handschriften verschillen w at de plaatsnaam betreft. G adara (G adarenen) lag circa 10 km van de Zuidoostelijke oever
van hetM eer; G erasa (G erasenen) lag 40 m ijl (65 km )ten Zuiden van het
M eer. G ergese (G erze) lag aan den O ostelijken oever, even boven het
m idden. H et gaat gelukkig ook hier niet om geografische zekerheid,
m aar om den zin van het gebeuren, dat een der m eest fundam entele
w eerstanden der ziel beschrijft: den w aan der zelfbeschikking en het
vasthouden aan dien w aan alsgrondvoorw aarde van m enselijk leven. H et
zogenaam de 'baas in eigen huis w illen zijn'. D it ishet grote struikelblok
voor allen die de eerste schrede alsm yste doen.
5 : 11
Berg. V oorstelIing van de verheffing der ziel door Inw ijding ,vergelijk
Berg-rede, Berg der V erheerlijking, O lijfberg, G olgotha.
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5 :II

Kudde Zwijnen. Bovengenoem de w aan van 'zelfbeschikking' iskarakteristiek voor kudde-bew ustzijn, hoe paradoxaal dit ook lijkt.
D at coilectivism e en individualism e tw ee polen zijn, tegenstellingen
die elkaar verondersteilen, die elkaar niet m issen kunnen om te bestaan,
dat beseft de kudde niet.
D e K udde isverdraagzaam ; zijverdraagt, datenkelingen alsparasieten
op haar teren, m its dieenkelingen door den kudde-geest bevangen blijven.
D e K udde laat zich w illig leiden,dat w il zeggen: m isleiden, m aar zij
keert zich feltegen elke aantasting van den kudde-geest.
D e K udde, die zich w illig naar de slachtbank leiden laat, door elken
'leider' m its hijhaar hetongestoorde 'm ijm eren' belooft, diezelfde K udde
isgeheelPaasgedachte van opstand, die de M ysterien in haar oproepen.
Im m ers de M ysterien zijn de V erlossers van de K uddegeest-bezetenheidI
D aar in de K udde altijd w ordt gevoeld, dat het leiden een leiden naar
de slachtbank is,w ordt in de K udde gedoogd, de afsplitsing, de vorm ing
van oppositie, alsM assa.D it in herhaling toegepast ishet verschijnsel der
politieke partijen. A ile zijn echter door denzelfden K uddegeest bezeten.
A ile hebben in w ezen eenzelfde m echaniek van denken, voelen en handelen.
D e K udde verdraagt den opstandigen Bezetene, die haar eigen 'vrucht'
is.D e Bezetene verw acht zijn overw inning niet van bezetenheid. H ij is
Paasgedachte van de zonde de M ysterien te w illen herleiden tot M acht.
D aarom isde Bezetene representatief voor de K udde. Zijduldt hem als
bezetene, alkan zijhem niet in het gareel van niet-opstandigheid terugdw ingen. M aar zijn genezing verdraagt zijniet! D ie brengt haar in de
paniek naar zelfvernietiging; om te ontko m en aan die G enezing van haar
w ezen, offert zijdesnoods haar vorm .
D it offerisde hoogste truc der K udde, die m en telkens ziettoepassen,
o.a,in den oorlog, in hetafstaan van zoons en echtgenoten voor den collectieven m oord, in het sanctioneren van atoom bom -gebruik door aartsbisschoppen, in al die gew etenloze zw ichterijen van de kerken voor de
w ereldlijke m acht, terw ille van hun zelfbehoud, Christus verloochenend.
In die poging tot zelfvernietiging vindt de K udde echter niethet einde,
m aar hetK eerpunt, hetD ieptepunt ofReversiepunt, ontm oeting m et het
H eiligw aardige. A ls K udde gelouterd door Reversie, doet zijzich gelden
als M assa, die w el het K ruis aanbidt, m aar het niet w il dragen. U it de
M assa bevrijdt zich de enkeling tot M yste.
Zwijnen is de M ysterie-term voor den m ens, die zich door zijn begeerten laat regeren, die dus leeft voor de verzadiging van aile om bevrediging roepende lusten.
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5 : 13 - 5 :25

H onden, daarentegen is de term , w aarm ede de verstand-geleide m ens
w ordt aangeduid. 'G eeft hetheilge den 'honden' niet! W erpt geen parels
I
' zw l.
voor de
J.
nen '
.'
...
5: 13
Verstikte in de Zee. D it is het vinden van het K eerpunt in de M ysterien
(natuurlijk zonder te w eten, dat het daadw erkelijke m ysterie-beleving
is).
5: 14
H oeders. D e kuddeleiders leggen op hun w ijze verantw oording aan de
kudde-bezitters af, w ier standpunt van zelfsprekend is: de kudde tot
elken prijs te handhaven, datw il zeggen: den M eester verzoeken heen te
gaari! (V ers 17).
Ziet den w ereldtoestand.
5: 19
G a naar U w H uis, naar de U wen. D it isde Taak die de M eester oplegt aan
elken genezen Bezetene der K udde.
5: 22
O verste derSynagoge. W aar de synagoge de gew ijde bezinning van den
kuddem ens aanduidt, daar m oet een overste van die synagoge zijn: datgene w at die bezinning bestuurt, niet als directe leider (A rchoon), m aar
als A rchisynagoogos, 'lezers' en 'sprekers' benoem end, ailes natuurlijk
bevangen door den kuddegeest.
] airus.JaIr m et een aleph betekent: H ij zallichten, G od zallicht geven;
jair m et een ajin betekent: G od zalopw ekken. Beide nam en kom en
in het O ude Testam ent voor, de eerste in N um eri 32 :41, de tw eede in
K ronieken 20: 5. In het G rieks isnatuurlijk niet te zien w elke van deze
tw ee hier isbedoeld, m en m oet dit zelf beseffen, am dan in te zien, dat
(zoalsin aile gevailen) de enigjuiste valuatie aile schijnbaar tegenstrijdige
uitleggingen verzoend in zich draagt. (D it isTalm ud-w ijsheid.)
5: 23
O p haaruiterste.D it heeft in later tijd betekenis gekregen van' op sterven',
doch de G riekse term had deze betekenis niet, m aar drukte uit: een volkom en onhoudbare toestand.
5: 25
Een Vrouw die twaalfjaar ... D e theologie zietin dezen aanvang een voor223
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5: 34- 5 :36

beeld van de onstuim igheid van het karakter van den Evangelist, die
zichzelf in zijn reeds begonnen 'verslag over Jairus onderbreekt, om dat
hem plotseling ook D ie V rouw te binnen schiet.
D it nu, is een pijnlijke, m aar des te treffender dem onstratie van ontstellende m iskenning van het niveau w aarop deze beelding geschiedt.
In de eerste plaats zal de gehele dagelijkse gang van Jezus tussen de
m ensen een uiterst sam engesteld, sym phonisch, karakter hebben gehad,
om dat zovelen H em ontm oetten en H ij,alles doorziende, heteen m ethet
ander verbond om een m axim ale w erking en Iering te form eren.
O ok in het tijdeloze is de G ang van den M eester zo sam engesteld, dat
w ij ons nim m er een oordeel over Zijn kom en en gaan, doen en nietdoen,
spreken en zw ijgen, behoren aan te m atigen.
In de tw eede plaats isjuist ter voorkom ing van deze banale veroordeling het 'signaal' geplaatst, dat de V rouw XII jaar lijdende w as, en het
m eisje XIIjaar oud.
In de derde plaats vergeet de theologie, of liever: is zijer zich in het
geheel niet van bew ust, dat 'alles in gelijkenissen kom t', niet aIleen de
Leringen!
Indien er een K ind in nood is, dan m oeten de ouders kom en. W ant
zoals in het huis van Petrus het V erleden als 'schoonm oeder' ziek ligt, zo
ligthet K ind ziek ofin nood in verband m et het falen van de zieldie haar
'm oeder' is en m et den staat w aarin de 'verw ekker' van die toekom stgestalte der zielverkeert.
D e O verste der synagoge en de V rouw m et het bIoedvloeien zijn oorzaak van het 'op haar uiterste liggen' van het m eisje, de toekom stgestalte
der ziel,
D e O pw ekking van het dochtertje van jair iseen van de ontroerendste
M ysterie-onthullingen, w aaruit een M yste inzicht kan verw erven in de
G enezing door den G eest.
5: 34
G a heen ten Vrede de; dp"'IJv"'IJv. ZijIS nog nietin vrede, m aar gaatdaarheen.
Van U w Kwaal, Ietterlijk 'gesel', w ant de G rieken (enJoden) beseften, dat
ziekte niet toeval is,noch 'vergelding', m aar boete ten heil, leed m et
louterende strekking, vereffening.
5: 36
D en Zin dezer woorden verstaande. M en vertaalt m eestal: 'D och Jezus
luisterde niet naar w at gezegd w erd'. of: verstond w at er (niettegen H em )
gezegd w erd. D e Engelsen gebruiken dan 'overheard'.
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5:41 -6: 1

In het G rieks staat: 1tlXpIXXO U O "IXC ;;. Zoals w ij som s iets m enen te doorzien,
zo doorzagJezus ailes.D e M eester doorziet echter nietaileen m aar' doorhoort' ook! In de boodschap hoorde (verstond) Jezus het signaal, de confrontatie van den m an m et de contradictie in de stof. D it is in het
m ystieke verband, in de 'verborgen' voltrekking een uiterst belangrijk
m om ent.
A lleen door deze confrontatie kom t het dieptepunt dat onm isbaar is
voor het Keren.
D aarom troost Jezus: 'vrees niet, geloof aileen'.
5: 41
Talitha koem . Talitha koem (i) isA ram ees.
Talitha betekent M eisje.
K oem is de gebiedende w ijs: V errijs (Sta op). D e uitgang iis de indicatie van het vrouw elijk.
H ier iseen voorbeeld van het verband tussen het A ram . K oem en het
G riekse Egeire. Theologen die zich hierin verdiepten, hebben gem eend,
dat deze w oorden niet de opw ekking zelf, m aar het opstaan na de opw ekking door G od, betroffen. (W eiss)
M en ziethier w eer, hoe het essentieleten enenm ale voorbij gaataan den
m ens die m et studie w il doorvorsen w at 'voor w ijzen en verstandigen
verborgen' is.
Egeire kom t van een Indo-Europese w ortel, die W aken betekent ;oudIndisch jagarthi = hijw aakt.

6: 1
Vaderstad. G r. 1t1X't"PLC ;;.
W ie in zijn vaderstad terugkeert, beleeft w eder sterker het Zoon-zijn,
het Zoonschap, de verhouding V ader-Zoon. D e basis waarop hetgehele
Christus-m ysterie rust ishet Vader-Zoonschap,
In plaats van zich te verdiepen in profane voorstellingen van gezinsleven en gezinsverhoudingen van Jezus,had m en zich beter kunnen verdiepen in het gebodene: N avolging door aanvaarding van Zoonschap, dat
w ilzeggen verbonden-w eten aan 'D ie in de hem elen is'alsK ind aan zijn
V ader.
D e Evangelien presenteren dit uitgangspunt, m aar bew aren het stilzw ijgen over de voleindiging. Zij herinneren ernstig aan dit M ysterie
door de w oorden bij den D oop en bij de V erheerlijking ,m aar doen er
verder hetzw ijgen toe.N a deverlatenheid, hetsterven en de O pstanding,
de Paas-stilte.

15
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6:3-6: 7

6:3
Bouwer. D e oudere vertalingen hebben aIle'tim m errnan' .H et grieks heeft
"t'EX"t'W V. Er w erd ni
et veel getim m erd. H et isvan geen groot belang. D e
specuIaties zijn vele en ijdel.
Ergerden. Er staatletterlijk: EcrXIXVO IXA~~O V"t'O EV IXU "t'W ~, datis:zijw erden in
hem ten val gebracht. N iet door hem , m aar door hun eigen restricties,
hun eigen geslotenheid van zielkw am en zijover H em 'te struikelen'.
In de vele plaatsen w aar 'ergem is' of 'aanstoot' staat m oeten w ij steeds
bedenken dat het G rieks altijd uitdrukt, dat degeen die zich ergert of
aanstoot neem t, geen 'gelijk' heeft, doch 'valt' door onvoldoende w aakzaam heid of zuiverheid.

6:4
Profeet. Ten onrechte is m en in den loop der tijden in een Profeet gaan
zien, iem and die voorspellingen deed. H et w aam em en van de essentiele
w aarde van het H eden verschaft w el het verm ogen in grote lijnen te
voorzien w at gebeuren zal,m aar het w ezenlijke van Profeet zijn iszichzelf geheel w egcijferen om te kunnen dienen als 'M ond' van G od.
D aarom heet een profeet onder de Joden N abi. D oor den m ens, die
daarvoor van hogerhand w erd (en w ordt) uitgekozen en geschikt gem aakt op een w ijze, die elk profaan oordeel tart, w ordt aan de m ensheid
datgene kenbaar gem aakt, w at tot haar heil strekt, niet zo alszijdat zelf
m eent te zien,m aar zoalshet is.
V anzelfsprekend kan de om geving van den m ens zich het m oeilijkst
losm aken van zijn persoonlijkheid en de w aarde die m en daaraan hechtte.
H oe fataaldeze restrictie w erkt, blijkt daar uit, datzelfsJezus hierdoor
geen enkele w onderkracht kon doen, dat w il zeggen, niets m eer kon
doen dan zijvan een tim m erm an verw achten konden.
Bier openbaart zich w eer de zelfhandhaving van de K udde. 1
6: 7
Twee aan Twee. D eze sim pele term verbergt een sleutelvan de verlossende
w erking der O ergestalten rnits deze V olgelingen van Christus zijn.
Elke oergestalte van openbaring heefi:een 'm aat' w aarin hij zijn Reversie vindt, w aarin dus w at aan hem niet volkom en, niet verlost, iszijn
D ieptepunt ofK eerpunt vindt, zijn 'noodw endigheid' alsnood tot w enden (bekeren); nietnoodzakelijkheid!
En elke oergestalte van openbaring heeft een 'm aat', een m ede-discipel
van den M eester, die Paasw erkend voor hem is,die zijn Paasgedachte is,
w iens Reversie hij dus zelf is.
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6: 30/31 - 6: 43

W ie nu w eet, dat de A postelen, de oergestalten zijn,die m en in de astrologie de Tekens van den D ierenriem noem t, en die deJoden vroeger
aanduidden m et de Stam m en Israels, begrijpt, dat de discipelen door
Jezus uitgezonden w erden in die paren, w elke Paasw erkend zijn.
W anneer zijin den kring geplaatst zijn, die m en ecliptica noem t, dan
isvan een bepaald Teken (A postel) die Reversie, w elke vijfTekens verder
ligt (1500verder), terw ijl het Teken dat 150° terug ligt, Paasgedachte van
het Teken van uitgang is.
20 w orden de discipelen 'tw ee aan tw ee' uitgezonden. W anneer m en
deze 'paren' m aakt, bem erkt m en, dater steeds tw ee overblijven, die niet
aldus com bineerbaar zijn, (n.1.de W achter voor de w ereld, die ter bevestiging van zijn vol Paasgedachte zijn van den H eiligen G eest, den
Paasgordel draagt en de W achter voor de aanw ezigheid van den Paaszetter.)
D e hoek van 150° doorrnidden delende vindt m en het punt van w erking van den H eiligen G eest als polariteit en loodrecht daarop het vlak
van w eerstand.
Indien m en nu Johannes en Jacobus op deze wijze ter rechter- en ter
linkerzijde van den M eester in diens heerlijkheid laatplaatsnem en, blijkt
de verlossende w erking door hun dienst volbracht, te vallen in de polariteit G em ini- Sagittarius, datis:in de G enezing door het W oord. V I :13,
X :37.) (zie bIz 215)
6: 30,31
BijJezus sam en, eenzam e plaats. W aarschijnlijk te K aphar N ahum .
W aar dit w as is onbekend, m aar vandaar m oesten zijlater naar Beth
Saida oversteken, w elk plaatsje aan de N oordelijke oever lag.
6: 38

Vijf Broden en Twee Vissen. Een gesluierde aanduiding van: de helft der
oergestalten.
6: 39
G roene gras. D it betekent, dat deze spijziging om trent Pasen geschiedt,
w ant aIleen dan ishet gras aldaar groen. D it isin harm onie m et het feit,
dat in hetJohannes Evangelie juist hier een Pasen w ordt verm eld w aarover de Synoptici zw ijgen. G roen ishet kleed der inw ijdelingen.
6: 43
Twaalf m anden. Tw aalfbetekent de (volle) m aat der dingen. D ie volheid
w as dus niet verm inderd.
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6:44-6: 56

6: 44
Vijf duizend m an 103 X 5. Bew ustw ording
geestelijk bew ustzijn.

van G eest, openbaring van

6: 45
Beth Saida. H uis der V isvangst, V orm van vergaderen der zielen.
6: 48
W ind tegen. Situatie w aarin dew erking van den G eestschijntterug tedw ingen, tegen het heil der betreffenden te zijn, zulks terbeproeving van den
H eiligen W eerstand der M ysten.
Vierde nachtwake, dat w il zeggen tussen drie en zes uur voorm iddag, de
laatste nachtw ake.

6: 50
Vreestniet! D itw ordtons altijd gezegd door den M eester, door aIleBoden
van ornhoog. V rees is de grote vijand van geestelijk bereiken, de grote
kw aal der m ensen.
6: 52
H un hartwas verhard. H et hart w as destijds m et aIleen de zetelvan het gevoel; het w erd ook beschouw d als de zetel der begeerten en het lustgeleide denken (gem oed, gezindheid).
D e 'verharding' van dithart isde gebruikelijke oudtestam entische term
voor verstoktheid, verstardheid van den m ens in het knechten van leven
in dienst der zelfverzadiging.
6: 53
Cennesareth. D e m eest gebruikelijke verklaring van ditw oord is,dar het
een verbastering isvan hetH ebr. K inneroth, om dat hetM eer van G alilea
ongeveer den vorm van een either (K innoor) had.
A nderen zien ereen sam enstelling in m et G an (Tuin). D eze kleine, beschutte vlakte aan de N oordw estzijde van het M eer iszeerliefelijk.
6: 56
Kwast van zijn Kleed. D eze betekende bijdeJoden een herinnering aan de
W et.
Cered. Er staat G r. scrc.u~O V'L"O , Lat.salvifiebant.
H oew el m en m eestal 'w erden gezond' vertaald, m ist m en dan geheel
den dieperen zin van: behouden w orden, verlost w orden.
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7: 5-7: 32

7: 5
W andelen. H et iseen van de vele gevallen, w aarin dittypisch H ebreeuw se
w oord zich en in het G rieks en in het N ederlands heeft gehandhaafd.
7: 22
Afgu~st. M en vertaalt m eestal 'boos oog', w at zelfs een heel zelfstandige
betekenis verw orven heefr, nl.het geloof, dat m en door een blik zw arte
m agie kan bedrijven.
D it heefi hierm ede echter niets te m aken, w ant in het H ebreeuw s betekende 'boos oog' nijd, afgunst.
7: 24
Tyrus. Enig bew ustzijn van Inw ijding.
7: 26
G riekse, Syro-Phoenicische. Ter aanduiding van haar geen Israeliet, noch
Judaeer zijn isdeze term gekozen, terw ijl de speciale strekking van w at zij
w el w as (en w el w ist te zijn) blijkt uit het w oord van Jezus in vers 27.
7: 27
H onden. H ond isde m ens die zich teronderscheiding van 'zw ijn' eenzijdig
laatleiden door zijn berekenend verstand; verstand dusnietin den zin van
'verstaan', m aar in dien van dor, eenzijdig, aanm atigend determ ineren
alsenige en voldoende w ijze van appreciatie, dus m et uitsluiting van gevoel en alles w at 'verstand' te boven gaat.
7: 31
Sidon. Theologen zien in het aangeven van de route Tyrus-Sidon-G alilea
het bew ijs dat de evangelist de geographie van Palestina niet kende, om dat Sidon zoveel noordelijker lag en het duseen aanm erkelijken om w eg
betekende.
Sidon betekent: vissende, visvangst.
'V an Tyrus door Sidon naar de Zee van G alilea', betekent: door de
Poort van Inw ijding naar de G rote M ysterien,

D ekapolis. D e Tien 'Steden' ten O osten van het M eer.
7:32
D ove die slechtsprak. V roeger vertaalde m en m eestal D oofstom m e, het229
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7: 33 -7: 36

geen erechter niet staat*. D e bedoeling van het G rieks is: gerem de en
onjuiste articulatie, dus iem and m et ernstige spraakgebreken.
D e m aterialistische opvatting dathet doof zijn aileen m echanistisch tot
verm indering of verdw ijnen van het spraakverm ogen leidt, is onjuist.
Zow el het doof zijn alshet stom zijn,ofslechtarticuleren hebben hun
oorzaak in de houding del'ziel.Zie verder vel'S 34.

D e H and opleggen.D e H and w erd opgelegd op het hoofd, tel'algem ene
afzondering, dan w el op het zieke lichaam sdeel, tel'verefiening van het
krachtsherstel.
D e handoplegging ishetm om ent van algeheleovergave (uw geloofheeft
u behouden).
7: 33

Vingers in zijn oren,raakte zijn tong aan. D e aanraking op het bepaalde
defect treedt in oorzakelijk verband m et zondaar en zonde.
Spuwde. Speeksel isPaasgedachte van 'afscheiden', tel'hernieuw de circulering in den Tijd.
7: 34

Ephphatha. H et w oord luidt in het A ram ees: Ethphatah, d.w .z. deethpael
im )2er.van het w erkw oord Phetah, H ebr. Phatah, openen.
. W ordt geopend!' is echter een arm zalige term , die in het geheel niet
m eer toont, w at eigenlijk gebeuren m oest.
H et G rieks daarentegen iszeerzinvol en terzake. D it luidt: 1)~cx.vOLx,lhrn.
D ianoia ishet door-denken, nadenken, dew ijze van denken, degezindheid, dus inclusiefbedoelen; het m et den w il gecom bineerde denken. H et
isgevorm d uit dia en nous (noos).
D ianoigoo, het w erkw oord, betekent openen en uitleggen.
H ierin ligt dus nog het inzicht, dat de m ens m et aileen m aar w illoos
ontvangt m et het oor, m aar 'hoort' om dat hij w il 'vatten' en in zijn
denken betrekken. D aaraan hapert het alsoorzaak van doofheid.
A naloog ishet m et stom heid gesteld.
7: 36

H et niem and te zeggen. V erbod van propaganda, daar deze steeds onheil
sticht. Propaganda iseen essentiele factor van bindende,knechtende, w erking, dat ishet om gekeerde van V erlossing, Bevrijding.

* Toch

is hier w ei stom heid bedoeld, daar hetzelfde w oord in de Septuagint steeds voor stom

staat,
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8: 6 - 8: 27

8: 6
Zeven braden. Zeven centra van G oddelijk Bew ustzijn, Zeven Lichten
voor G od's Troon, Zeven 'goden', Zeven Planeetgeesten.
8: 8
Zeven korven. O ok m er verm indert de beschikbare hoeveelheid
gelijk V I:

niet. V er-

43.

8:9
Vier duizend.

103

X 4. Bew ustzijn

van G erechtigheid.

8: 14
Ben Brood. D it ene Brood, w elks aanw ezigheid hen had do en vergeten
andere te kopen, om dat zij geen ander brood voelden nodig te hebben, is
de G estalte van den M eester.
D e m inste toetsing isechter reeds voldoende om hen ongerust te m aken.
8: 22

Beth Sai"da.H uis der V isvangst, V orm van vergaderen

van zielen.

8: 23
Ziet gij iets. D e G riekse tekst heeft vier verschillende w oorden voor hetgeen in de vertaling gew oonlijk aIleen m et 'zien' w ordt w eergegeven.
8:25
Zag H ij alles scherp. D e handschriften varieren hier tussen: Evep.E
.1tEV
'rY jA CX
uyw<;; en EV E~A E1tEV
O Y jA CX U Y'WA c;
V'
CX
. ~A E1tW
opzi
: en, gaan zien. H et eerste
is sam engesteld m et 'rY jA Ew at 'ver' betekent, het tw eede m et O Y jA O <;
w;
at
,
duidelijk betekent. 't"YJACXUYW <::; is een zeldzaam w oord. H et V aticaan kiest:
't"YJACXUYW <;; - verziend, de Protestantse theologie: O Y J/.CX U Y-Wdui
<:
del
:; ijk ziend.
In dit verb and zij gew ezen op het feit dat hier blijkbaar vanouds getw ijfeld is,alw eer om dat m en de letterlijke betekenis voor de w are hield.
H et w are ver en duidelijk Zien is: helderzien! (G r. CX O Y Y JE~<;
In ;
23
). heeft
- Wden blik opheffen; in 24 voorts:
het G r. ~A E1tW- kijken; in 24 & V CX ~A E1t
opcxw - ontw aren; in 25 O ~CX ~A E1tW -doorborend kijken; en & V CX ~A E7t
zi
We,
boven, ook: g aan zien.

8:27
Cesarea Philippi. D e aardse, w ereldse sfeer Paasgedachte
D e sfeer die gew ij dis aan O penbaring in de circuleringen
V andaar dat Jezus juist nil zijn vraag stelt!
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8:30-9:

2

8: 30

G ij zijt de Christus. H et herkennen van den M eester kan nim m er geschieden door de verm ogens van 'vlees en bloed', dan zou H ij im m ers bew ijsbaar zijn! H et kan alleen geschieden door de intuitie, m et door zintuigelijke w aarnem ing, gevoelens ofgedachten.
D ezelfde 'Petrus' die H em intultief'herkende 'valt' onm iddellijk alshij
voor de consequenties w ordt geplaatst.
Zo falen w ij allen.
8: 31
Ten derden dage.H ebr. sjilsjom ,nietna drie dagen. Zie onder IX :2.
8: 35
LevenlZiel. In de verzen 35 tim 3R w ordt voortdurend gezinspeeld op de
dubbele betekenis van het G riekse w oord Psyche, dat zow el zielalsleven
beduidt.
9: 1
Voordat zij het Koninkrijk G ods m et kracht hebben zien kom en. A ltijd w eer
heeft de theologie gedacht aan een invoering van het hem else koninkrijk
in de stoffelijke sam enleving en deze w oorden dan zo opgevat, dat som m igennogin die generatie die invoering zouden beleven; w at natuurlijk
diepe teleurstelling en eindeloos schipperen veroorzaakte. D oor zulke
opvattingen w erd den w eg gebaand voor 'christelijkheid' van m oordenaars als Constantijn 'de G rote'.
D e bedoeling isnatuurlijk datdeze enkele m ysten, dieJezus op het oog
had, nog in die zelfde incarnatie hun Inw ijding ten einde zouden doorm aken.
9 :2
Zes dagen later.In het tellen van de dagen m aakten deJoden altijd onvoldoende w erk van duidelijkheid, evenals vee1 N ederlanders; (w aardoor
de term 'tot-en-m et' ontstond). Lukas spreekt hier van A cht dagen.
H etzelfde zien w ij bij: na drie dagen voor: ten derden dage. In beide
gevallen telde m en de dies a quo zow el alsde dies ad quem m ede.
D e bedoeling in IX :2 is dus: na een w eek.
H ogen berg.Jezus deed hen een hoge verheffing van zie1beleven, zodat zij
bew ustw ording van hogere gebieden ervoeren. Zij w aren zich dit m et
bew ust, m aar w erden het gew aar, zonder te w eten, w at zijbeleefden.
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9: 2 - 9: 9

9: 2
Zijn gedaante voor hun ogen veranderd. H ier m ogen w ij gedenken het
W oord van Jesajah: 'H ij heeft geen gestalte, dat w ij H em zouden aanzien; geen gedaante, datw ij H em begeren zouden.' (LIII : 1-12)
Tevergeefs tracht de onverloste m ens zich een bee1dvan H em te m aken,
dat geen illusie is.
D aarom is zo treffend het Inzicht van den Profeet, dat als een w aarschuw ing klinkt voor aldie overpriesters en schriftge1eerden ten tijde van
Jezus, en tot op den dag van heden, die w illen beoordelen O fH ijzich hier
of daar vertoont.
M aar w ie heeft deze w aarschuw ing niet in den w ind geslagen?
V oor den discipelen groeit evenw el allengs een soort farniliariteit, een
schijn-vertrouw dheid m et den M eester.
W anneer zij door H em w orden opgenom en en den M eester w aarnem en in die V erheffing boven de aardse orientatie, dan 'verandert Zijn
G edaante voor hun ogen'. D an is Zijn K leed zo w it, dat hun ogen de
reinheid bijna niet verdragen; en dan zien zijH em niet m eer als H oge
V riend, m aar als een A anzicht der D rievuldigheid van G od.

9 :4
Elijah m et M ozes. D an w ordt 'm et H em ' als Zonnezoon of Leeuw , gezien Elijjah, de Profeet en Priester alsde Schutter, en M ozes, de H erderW etverkondiger als Ram . D at isde D riehoek van het V uur, drievuldige
openbaring van den G eest.
9: 7
W olk die hen overschaduwde. D oor de letterlijkheid der vertaling isdit een
haast rnisleidend beeld, W ant de w olk onderschept het Licht niet, m aar
islichtgevend, zelfeen lichtstraling, en het overschaduw en isdus een verlichten.
Stem . D e Stem die uit de W olk spreekt isde V ader in den hernel van den
Zoon op aarde. O nthulde deze Stem zich bij den D oop aIleen aan H em
die w erd gedoopt, in de V erheerlijking richt H ijzich tot de V olgelingen!
hen verm anende tot Luisteren!
9: 9
Verbood H ij hun aan iem and te vertellen. D at w at den leerlingen nog niet
geopenbaard is,m oeten zijniet verkondigen, opdat hun prediking 'getuigen' blijften niettotverbreiding van een w etensw aardigheid vervlakt.
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9: II

9 : 11

D at Elijah eerstm oetkom en. U it M alachi IV :5-6heeft zich in den laatsten
tijd v66r Christus het geloof ontw ikkeld, dat de K om st van den M essias
zou w orden ingeleid door de w ederkom st van Elijah. D it ishet activeren
van een 'archetype' gew eest, w ant inderdaad gaat een heraut overeenkom stig de kosm ische w et vooraf.
D e theologie verklaart het verschijnsel, dat de Joden tot heden toe
Elijah betrekken bij de belangrijkste levensm om enten uit den diepen indruk, dien deze Profeet door een tijdsperiode van 2500 jaar op dit yolk
heeft gem aakt. D it is geen verklaring.
D e Joodse ziel,en niet aileen deJoodse ziel,herkent in het historische
intuitief het eeuw ige. D e voorspelling van M al'achi w erd niet uit sleur
geform uleerd geloof, m aar om dat de ziel daarin een eeuwige waarde gestalte
krijgen zag. D at iseen arche-type (term van C .G .Jung),een oerbeeld. H et
beeld datde overlevering van dezen pro feetgeeft,w ordt 'herkend' alstot
op zekere hoogte 'identiek' m et de voltrekking van eeuw ige w etm atigheid in openbaring.
D aardoor aIleen verw acht m en Elijah, niet slechts bij de besnijdenis,
m aar bij de enkele zielschokkende gebeurtenissen in een leven. D aarom
verw acht m en hem bijhet Pascha (Pesach).H et openzetten van de straatdeur en in adem loze spanning w achten O fhijkom t, ishethoogtepunt van
deze gew ijde uren. W ant alshijkom t, dan neem t de w are tocht door de
w oestijn een aanvang! D an zalhet niet m eer zijn een sym boliek, m aar
de voltrekking van die sym boliek in het leven van den individu.
Elijah isin deJoodse m ystiek gew orden tot de ondefinieerbare 'w aarde', die een m ens hecht aan de ontm oeting m et een ander m ens,boven en
behalve de voile appreciatie voor dien m ens alsm ens; een w aarde, alshet
w are vrij-zw evende boven dat m in of m eer vertrouw de, alshorizontale
bem vlocding denkbare. Een w aarde, onaanw ijsbaar, onbew ijsbaar als de
eigenlijke 'lading' der om standigheden, zodat zijzich zelfs niet behoeft
te hechten aan de verschijning van een m ens, m aar ook onzichtbaar als
een 'kom en' en een 'tegenw oordig-zijn' w ordt w aargenom en. Een tegenw oordigheid w ier w aarde groter isdan iedere w aarde in den tijd,zodat de
zielhaar v66r hat gaan bij vader, m oeder, vrouw en kind, bij alles w at
zijn aardse leven aan w aarden kent.
D e m enselijke zielherkent die Tegenw oordigheid alsde A anvang van
het onberedeneerbare, dat de een V erlossing noem t, de ander Inw ijding,
U m w ertung ailer W erte, sterven in den tijd en geboren w orden in de
eeuw igheid.
H ierop doeltJezus, alsde discipelen H em in hun onvoldoende 'w aak234
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9: 16 - 9: 30

zaam heid' vragen: ofhet juist is,dat Elijah eerstnog kom t, terw ijl hun
volgen van den M eester juist betekent, dat Elijah er voor hen reeds is
gew eest!
9: 16
Redetwisien. M et den M eester kan niem and tw isten, alw ordt het m aar al
te vaak getracht. M et Zijn volgelingen echter w ei en deste gereder naarm ate deze enerzijds w el volgens andere w aarden leven, doch anderzijds
nog niet geheeI 'los' zijn van de w aarden del'w ereId.
D e w ereId neem t derhalve aanstoot aan hen, m aar heeft tevens nog
'houvast' aan hen.
In het 'W aarom ' ligt de oplossing.
H et betreft hier niet de genezing van 'een bezeten jongen' dan in zoverre de m ensheid eigenlijk niet m eer isdan een bezetenjongen. H et betreft hier de illusie van schuld bijanderen, w aar de schuld ligt bijden beschuldiger.
W ant w aar de M eester zeIfgeen w onderen verrichten kan, w aar geen
geIoof gevonden w ordt, daar zuIlen zijn discipeIen het nog veeI m indel'
kunnen.
9: 19
O ngelovig M ensensoort w ordt begrijpelijk in verband m et het zo juist gezegde.
Eveneens het:
9: 22
Als G ij iets kunt doen van den zogenaam den 'vader'. En het antw oord
van Jezus hierop.
9: 24
D atg.eloofik! of: Ik geIoofhet! N iet: 'Ik geIoof', w at w ei G rieks ism aar
geen N ederlands, dan in een algem enen zin, die hier heIem aal niet aan
de orde is, en zich niet laat com bineren m et het verzoek om hulp voor
zijn O ngeIoof. D aarom draait het en dat w ordt 'genezen'.
9: 27
D eed hem oprijzen, niet: richtte hem op. Zie H oofdst.

I:31.

9: 30
D at iem and hette weten kwam . O m dat hetniet om 'w eten' gaat, m aar om
openbaren. V andaar het daaropvolgende W ant H ij w as bezig zijn disci235
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9: 32- 9: 49

pelen te onderrichten. W at natuurlijk nooit anders dan openbarend geschiedde, en ... geschiedt.
9: 32
H uiverig. D e negatieve oorzaak is 'angst'; de positieve oorzaak van de
huiverigheid, ishetintuitieve w eten, dathetm eer isdan zijalsnog kunnen
dragen.
9: 34
D e Beste. G rieks: de 'rneeste' in den zin van grootste, m eest gevorderde.
D e illusie van 'ver' zijn ofgroot (datis:gegroeid) zijn vergezelt alle leerlingen op den w eg der zelfopheffing. H et isde uiterst taaie w aan, datw ij
toch op de een of andere m arrier excelleren, die ons altijd w eer de voorstelling doet handhaven van 'begerensw aardige verhoogdw ording'.
9: 42
D oet struikelen. G rieks crXa:Vaa:A~~U l, ten val brengen. Een w erkw oord gevorm d van crXa:Vaa:AO V, dathethoutje w as,w aartegen een dier 'stootte', zodat de val dichtsloeg.
In zijn figuurlijke betekerris ishet dus zo,dat een m ens 'kom t te struikelen' of 'ten valgeraakt' doordat hij 'aanstoot' neem t aan iem and ofiets.
D it kan het gevolg zijn van eigen starheid, eigen schuld, of onvolm aaktheid. M aar het kan ook opzettelijk w orden geensceneerd, w aarbij het
idee van schuld zich dan vanzelf hecht aan dien opzettelijke.
Toch ishet zow el philosophisch alsin m ystieken zin zo,dat iedere val
of aanstoot een m ens tegelijk de kans van vallen als van standhouden
biedt.
G een 'aanval' ofhij biedt de kans voor aangevallene en aanvaller om
door Reversie het bew ustzijn te verheffen tot D rakenkopbew ustzijn,
V erlossingsbew ustzijn, Christusbew ustzijn.
H et m aakt dusw einig verschilw elk N ederlands w oord gekozen w ordt,
m aar het m aakt alle verschil of m en het gegeven 'beeld' begrijpt.
9: 49
M et vuur gezouten worden. H et 'zouten' betekent: bestendig m aken. D it
kan alleen m et V uur, dat is door iets de w erking van den G eest te laten
ondergaan. (V ergelijk D em eter, die het koningskindje in het V uur hield
om het onsterfelijk te m aken.)
D it houdt in een voortdurend beproeven, opdat de ziele (zelfbehouds)
w eerstand w ordt vernietigd en de H eilige W eerstand, heilig draagverm ogen w ordt ontw ikkeld.
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10:

6-

10: 17

A is de m ysten zich daarover beklagen, en het 'zout' feitelijk sm ake1oos,
krachteloos zouden w ensen te zien, dan m oeten zijbeseffen, dat er van
bestendiging geen sprake kan zijn. Zij m oeten zelf 'zout' w orden voor
de anderen. A ls zijdatniet w orden, zijn zijvan geen nut.
10:

6

M annelijk en Vrouwelijk. Sedert M evr. Blavatsky er op w ees, dathier niet
bedoe1d w ordt (G enesis I :27) een m annetje en een vrouw tje, doch dat
in elk m ens het m anlijke en het vrouw lijke principe aanw ezig is, m aar
een van deze tw ee overheerst, ishierover vee1 gedacht en bew eerd. Intussen heeft dew etenschap ailengs geconstateerd, w at de bevooroordeeldheid derseksen niet erkennen w il,H iervoor zalde m ensheid de ogen niet
m eer kunnen sluiten en vroeg of laat zalals voorbereiding van de ophefting der seksen enig inzicht w orden verw orven in het w ezen der geslachtelijkheid, in plaats van in zijn verschijnse1en aileen.
Eerst dan zalde sluier tussen het grofstoffelijke en de aetherische sfeer
w eer w orden opgeheven, alsde m ensheid voor het leven in die herste1de
sfeer m in of m eer gereed zalzijn.
D an zullen m ensen niet m eer m enen m an ofvrouw te zijn,m aar M ens,
m et de m oge1ijkheid van vereenzijdiging in het m anlijke of in her
vrouw lijke.
Tot zolang plegen m ensen als m an en als vrouw 'overspel' door de
vrouw , resp. den m an in zich te negeren.
D e zeven 'm annen' steilen voor de Zeven Tekens van den D ierenriem
alszeven w ordingsphasen vanafhet m om ent w aarop de M ens in Ram de
levensnood (& vayx'Y)) ontstijgend op den Ram m et het G ulden V lies,zijn
zuster H eile, datishet vrouw lijk principe prijsgeeft (hetm eisje valt terug
in de w ateren van het ongeopenbaarde) tot het m om ent w aarop zinnebeeldig de M ens in de W eegschaal (Libra, het Teken van het H uw elijk)
die verloren 'w ederhelft' hervindt, en dan het H eilig H uw elijk sluitende,
w ordt gelijk de Enge1en, die niet huw en, noch ten huw elijk w orden gegeven.
10 :

17

Eeuwig Leven. Er staat in het G rieks niet: hetEeuw ige Leven. D at iseen
theologische illusie. Er staat aeonisch, dat is tijdeloos, eeuw ig Leven.
M et een lidw oord betekent het een uiterste zelfbestendiging van de persoonlijkheid. Zonder lidw oord betekent het dat O pgaan in het onpersoonlijke,w aarvan de M eester spreekt.
Bier staan de Christelijk m ystieke O vergave en de kleine, zelfzuchtige
Ik-verheerlijking lijnrecht tegenover elkaar.
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10: 21 - 10 :3 I

10 : 21

Ben ding ontbreekt u. W at niet aileen de rijken in geld en goed, m aar ieder
m ens, die nog 'veel bezit' aan zelfbestendigende rniddelen, zich gekrenkt
doet voelen, ishet acute bew ustw orden, datzijhet 'verlies' van deze w el
scherp voelen, m aar 'de schatin den hem el' niet. D eze isvoor hen niet de
vanzelfsprekend w aardevoilere. D aarom zijn zij gevangen in de illusie
dernegatieve kant: het 'afstaan'.
10: 25

Kabel(touw). In de G riekse tekst staat: XIXfL'YJAOV, dat iskam eel. Jezus gebruikte inderdaad graag sterk overdreven term en, om m aar duidelijk te
zijn en erkenning uit te lokken van zijn gehoor.
H oogstw aarschijn1ijk isZijn overdrijving hier nietzo excessiefgew eest,
en is er bij de eerste overzetting uit het A ram ees aldadelijk een vertaalfout (schrijffout) gem aakt, en had erniet XIXfL'YJAOV m aar XIXfL~AOV = kabeltouw m oeten staan.
10 : 28

W ij Zieten alles los.M eestal: W ij hebben ailes prijsgegeven! H oe w einig
Petrus het echt geheelprijsgegeven had, blijkt uitzijn pleidooi om een of
andere com pensatie.
D aarom is hier vertaald: Ziet, w ij lieten ailes los. W ant om dat 'los'
zijn gaat het.
10: 30

G oede Tijding .W ant hetisw ederom een anachronism e om hier Evangelie
te zeggen. H et gaat om die Tijding, niet om het Evangelie, w aarin die
Tijding isvervat, en datde Tijding alsN aam draagt.
Tijdenronde, Kom ende Aeoon. G rieks: XIX[pO~, Tijd als cyclus, die dus een
begin en einde heeft, een volheid van den Tijd.
N a die K airos, voor degenen, die niet in een nieuw e tijdcirculering
m oeten gaan als herhaling, doch die daaraan ontstegen zijn door 'te
sterven in den Tijd', het zijn in het Tijdeloze, dat is 'deelhebben aan
eeuw ig' Leven.
10 : 31

Bersten laatsten enz,N iet de laatsten, en de eersten alsin een kerk, enz.op
aarde, doch laatst of eerst in V erw erkelijking ten opzichte van het gebodene.
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10:

37 -

10:

44-45

Traag w ie vlug m eenden te zijn,vlug w ie voor traag golden naar aardsen m aatstaf van 'vorderen'.
37
G lorie. Bet G rieks luidt: EV 1"'{J
i)o~'{J
cou,D it doxa w ordt m eestal m et'
heerlijkheid' vertaald. H et isverw ant m et N ed. dunk. D e grondbetekenis is
dan ook: m ening, verw achting, voorstelling van iem and ofiets; en aldus
allengs: goede m ening, aanzien,roem of eer. ~o~oc1"ep8Eep, Ere (zij) G od.
D aardoor heeft het tenslotte de bijbetekenis gekregen van: glans, pracht,
lichtglans.
D e hier bedoelde glorie ofheerlijkheid m oet dus zijn: de staat, dien de
leerlingenJezus toedachten.in Zijn ontheffing aan aardse verw orpenheid
en aardse restricties in het algem een.
10:

10: ]8

Reker. In de H ebreeuw se letterkunde w erd het ondergaan van het van
hogerhand toebedeelde leed uitgebeeld als het ledigen van een toegereikte beker.
D oop. Jezus gebruikt het w oord D oop hier onm iskenbaar zelf voor de
zw aar te doorstane onderdom peling in allesw at aanrandt in overm achtigheid en onm eedogendheid.
10 : 40

Zitten aan M ijn rechter- oflinkerzijde. D it doelt op de verlossende w erking
derin opdracht van den M eester sam enhandelende O ergestalten, in paren _
die gevonden w orden door van de in een cirke1 geplaatste 'apostelen' telkens tw ee te com bineren, w elke in dien cirkel 1500 van elkaar verw ijderd
zijn. (Zie voorts op de 'uitzending' in H oofdstuk III.)
D at hetzo ter rechter- en terlinkerzijde van den M eester zitten in diens
glorie niet aIleen Johannes (V issen)en Jacobus M ajor (Leeuw ) w ordt bereid, spreekt vanzelf. D at de andere Tien dus verontw aardigd w aren, is
te begrijpen. M aar toch ishet goed om indachtig te zijn, dat de Zonen
Zebedei, dat w ilzeggen, de V ruchten van G od's G eschenk, dat w il zeggen G enade en Liefde,juist door dit zoonschap, w el de verhevenste V erlossende w erking uitoefenen, indien de V ader hun het aldus gezeten zijn
'bereidt'.W ant dan loopt de w erking van den H eiligen G eestin de polariteit G em ini (Tw eelingen)-Sagittarius (Boogschutter) datw il zeggen: in
de polariteit van het W oord en de G enezino;
10: 44,45
Aller Slaaf am ditD ienen, datvoor ons m ensen eeraan hetw erk van een
Slaafdan aan dat van een K necht doet denken, gaat het.
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IO :

46 -

II :I

H oe ten onrechte de kerkelijke functionarissen zich de titels van Pater,
Pastoor,V ader, H erder, of Broeder, en onder de Protestanten zelfs D om ine, dat is H eer! hebben aangem eten, behoeft w el geen betoog. H et
zijn onrniskenbare bew ijzen van fundam entele rniskenning van het w are
V olgelingzijn.
10:

46

Jericho.A ls betekenis van die naam w ordt gegeven: O ord der G euren, of
O ord van de(n) M aan(god).
Bier is de betekenis: A andachtgeven aan ingezet Paasverbinden m et
den Paaszetter.
Bar Tim eus.V erlatijnst van Bar Tim ai, datis:Zoon van den Bezoedelde.
D eze N aam isde sleutel op de genezing.
10 : 50

W ierp hijzijn m antelaf.D oor zijn 'opspringen', het afw erpen van zijn
m antel, en zijn 'kom en' toont de door bezoedeling blinde zich in zijn
w aren staaten bew ijst hij zijn bereidheid zich over te geven.
10: 51

Rabbouni. D it is een sam ensm elting van tw ee Chaldeeuw se w oorden:
Ribboon en Rabbaan, die beide H eer, M eester, betekenen. H et w ordt
gebruikt alsversterking van Rabbi, w at w el w at 'gem akkelijk' w erd gebruikt.
10 : 51

D at ik zien m ooe!
H et G riekse w erkw oord & Vct.~AE7t(i) drukt zow el 'gaan
o:
zien' uit als 'opzien', den blik verheffen, de ogen opslaan. D it te bedenken bij het zich realiseren van de dubbele betekenis, die ook deze
'genezing' heeft. M en kan ook zeggen: u/eer zien.
D at de 'blinde' deze w ens belijdt alshet eigenlijke zielsverlangen, erkennende dathijniet 'ziet' en erkennende datzien datgene isw at hijvan
den M eester zalkunnen ontvangen, dat iszijn 'behouden w orden'.
H et afw erpen van den M antel (tfLct.:toV) houdt in het 'w egdoen' van al
die ondeugdelijke zelfverzadigings- en zelfbestendigingsfactoren, die
hem tot blinde bezoedelde m aken en hem als zodanig kw ijnend laten
voortbestaan.
11 : 1

Beth-Phage en Beth-Anij. D e theologie acht 'en Bethanie' een toevoegsel,
datonder invloed van Lukas-evangelie tot stand kw am .
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II :2 - II :10

H et evangelie van M attheus verm eldt alleen Beth-phage. V an Jericho
naar Jerusalem gaande, kom t m en eerst aan Bethanie, dan aan Bethphage. Bet gaathier echter m et om de geographie, m aar om de betekenis
der vorm ensfeer w aardoor de M eester Jerusalem nadert!
Beth-Phage betekent: H uis der (onrijpe) vijgen. Beth-A nij: H uis der
D adels.
Beth-Phage is dus onm isbaar.
11 : 2

Veulen. Jonge ezel(in). D oor de overzetting in het G rieks isin het Evangelie van M attheus de onzinnige dubbelheid ontstaan van ezelin en veulen.D eze verm inking van de tekstvan Zachariah 9 :9 iste danken aan de
Septuagint.
D e betekenis is: dat de M eester bij zijn intocht in het H art gedragen
w ordt door hetjonge licham elijke (ezel) dat de leedingen zelf m oeten
vinden en halen in de sfeer van onrijpe vruchten der K leine M ysterien,
11 : 9

Verlos toch,nut H ebreeuw s: H osjiah na,V erlos toch, nu! Schenk nu heil!
In Psalm lI8 :25-26 w ordt G od's heil afgesm eekt voor zijn yolk;
ook bijhet zingen van deze psalm bijhet vieren van het Pascha.
'In den naam des H eren' behoort nietbij 'kom en' m aar bij 'G ezegend'.
N u het in ditcitaat evenw cl isgenom en alste behoren bij 'kom en' m oet
het afgesm eekte heilook zijn voor Bern die kom t; dus dan ishetde vraag
of H osjia-na ook niet beter vertaald w are m et: W ees w elgezind, of
Schenk heil! H et geheel is gedw ongen, m aar zinvol. W ant m en blijft
voelen, dat het ten behoeve van het volk is,alshet vedossingsw erk van
den M eester G od's rechtstreekse steun heeft.
D e Joden hielden ervan te citeren op een w ijze, die thans als bepaald
ontoelaatbaar w ordt beschouw d; m en zocht niet naar zuivere analogie,
m aar verheugde zich over een ongedacht, verrassend, betrekken van een
geheel ander aspect bij het oorspronkelijke. Zelfs logisch onverenigbare
ding en w erden op die w ijze in verband m etelkaar gebracht.
11 : 10

In den H em e!. M eestal: in den hoge. W at traditioneel is gew orden, doch
onzin is.H et ishet gevolg van letterlijk overzetten.
H ebreeuw s M aroom , betekent hem el. D it w erd in de Septuagint in
Jesajah 57: IS letterlijk in het G rieks vertaald m et 'ro( U ~Lcr'ro(, hoew el natuurlijk in die taal het w oord oupO(vo~, juist ook alsw oonplaats van de
goden, beschikbaar w as.
16
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II :II - II :13

D eze kunstterm : "t"1X uljncr"t"lX, m eerv. hier: EV
w eg in hetN ederlands overgenom en.

"t"OLe;'UljiLcr"t"OLC;,

w erd dom -

11 : 11

Tem pelhof G ew oonlijk vertaalt m en voortdurend: Tem pel. D it is dan
echter bepaald m isleidend,w ant dan denkt deIezeraanhethoofdgebouw .
M aar daarin w erd natuurlijk niet gehandeld en gew isseld. D aar kw am en
aileen de bedienende priesters. Zie Zacharjah in Lukas Ev. I:5-25.
D e Tem pel van H eredes, w aaraan m en 46 jaar gebouw d had toen
Jezus er kw am in 26 n. Chr. dat w il zeggen op dertig-jarigen Ieeftijd
(w ant H ij w as geboren 5 O ctober 4 v66r Chr.) bestond uiteen N aos, het
eigenlijke tem pelgebouw (H eilige en H eiligste). In het H eilige w as de
G ouden K andelaar en het Reukaltaar. Terw eerszijden van het N aos w as
de V oorhof derJoden; aan de oostelijke zijde w as de voorhof der vrouw en. D eze voorhoven w aren door hekw erk afgesloten. Langs trappen
daalde m en daarvan naar het Zuiden, O osten en N oorden af naar den
zeer ruim en V oorhof der heidenen, w elke op zijn beurt w as om geven
door w andelgangen. H erodes had dezen Iaatsten V oorhof Iaten plaveien
m et m arm er en er prachtige poorten Iaten bouw en. A I deze voorhoven,
het hoofdgebouw en de bijgebouw en m et w andelgangen w erden tezam en kortw eg Tem pel genoem d. In den voorhof w erden de offerdieren
verkocht. V an de opbrengst profiteerden de priesters en kort na Jezus
w erden m aatregelen getroffen, dat een m inder schandelijke w inst op
dezen handel door de priesterfam ilies w erd genoten.
11 : 13

Vijgeboom . Zoals de W ijnstok staat voor de G rote M ysterien, zo staat de
Vijgeboom voor de K leine M ysterien, een onderscheid, dat geen kw estie
isvan w eten doch van doorleven.
Een vijgeboom , die in blad staat,draagt ook vruchten. W elisw aar iser
een seizoen (A ugustus) m aar ook in Juni zijn eralenkele vruchten rijp.In
het Evangelie w as het A pril.
Te verstaan w ordt gegeven, dat de vijgeboom stond te pronken m et
zijn blad,de verw achting w ekkend, dathijvruchten had te bieden, die hij
echter (nog) niet droeg.
D e heilige plicht van ieder m ens, die ingew ijd w ordt, is om reeds van
den beginne 'vrucht' te drag en,alw orden dan andere vruchten verlangd
in den beginne, dan later.
Bier isdus getekend de onvergefelijke onvruchtbaarheid, niet zo m aar
van een plant, die norm aal gesproken enige vrucht had behoreri te dragen,
m aar van een M ens,van deM ens, die w el ontvangen had,en die zich ook
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II :15 - II :17

voordeed (doet) als 'H et' te bezitten en te kunnen bieden, m aar die 'niets'
heeft te bieden en door den M eester w ordt ontm askerd.
W ordt in hetX Ie H oofdstuk hetfalen in deK leine M ysterien getekend,
het X IIe H oofdstuk beschrijft het falen in de G rote M ysterien. Zo onthult het Evangelie zijn innerlijke structuur. (Evenals in H oofdstuk V III
het Brood der V elen, het Brood der V orm verstarden en het Brood der
M ysten in hun opeenvolging de structuur van hetEvangelie toonden, die
de exoterische inhoud nim m er te zien geeft.)
11 : 15

Verkochten en kochten. O fferdieren, Runderen, schapen w erden gekocht
door de gegoeden, duiven door de arm en, zie Leviticus 5 :7,12 : 6-8,
15 : 14,29 en N um eri 6 : IO .D ie dieren m oesten aile 'gaaf' zijn.W ie in
den buitenhofkocht, liep niet de kans dat zijn oflerdier w erd afgekeurd.
D it leidde tot den handel, w aarvan de priesters zo profiteerden.
W isselaars. Bedoeld w ordt w aarschijnlijk het w isselen van groot geld.
M aar de Tem pelbelasting kon aileen in shekelsbetaald w orden. H etisdus
ook m ogelijk, dathet w isselen van ander geld in deze m unten w ordt bedoeld.
M aar de w ezenlijke betekenis ligt in dit ailes niet. D e voorhof in den
m ens w ordt ontw ijd door het gesjacher m et betrekking tot de heilige voltrekkingen in zijn Tem pel, om dat het com bineren m et bevoordeling
ontheiligt.
11 : 16

Cerei. Evenzo hetrnisbruiken van dieplaats alsdoorgang uitgem akzucht.
H et G riekse w oord erxe:uo~ betekent ailereerst vaatw erk, m aar voorts
elk 'ding'.
11 : 17

Voor alle Volken. Zie Jesajah 56 :7.
Rovershol. G rieks: er7t'YJAcuov A7Jer't'wv. Zie Jerernijah 7: IIw aar G od vraagt:
Isdan dit H uis, dat M ijn N aam draagt, een rovershol?
U it den sam enhang blijkt, ook naar de m ening van eerlijke theologen,
datJezus den handel, alsspecifieke m ethode van zelfbevoordeling principieel veroordeelde. A ls bew uste benadeling van m edem ensen.
D es te erger ishet toelaten van deze m ethodiek in den Tem pelho£
V andaar dan ook de feile reactie der priesters en schrifigeleerden, blijkens vers 18.
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II :20 - II :23

11 : 20

Verdord.H et gaaterm et om , of de boom in dien dag verdord w as, m aar
datzij zagen, dathij 'dor' was.
H et geb1aderte w as schijn, die de w ezenlijke dorheid bedekte.
11 : 24

G elooJt datge het hebt ontvangen. Zelfs de m edische psychologic begint
(M artin K ojc, e.a.) te constateren, dat een m ens overkom t w at hij ge100ft.V andaar datJezus,dataile hem elboden altijd w eer tegen de m ensen
zeggen: V reest m et! W ant het geloofin het gevaar schept het gevaar, en
het geloof in het kw aad schept het kw aad, en het geloof in den Satan
schept den Satan,en voedt hem m et onze 1evenskracht. H et gaatm et om
een m iddeleeuw se w aan, m aar om de dynam iek der ziel.
11 : 23

Innerlijk niet twijfelt. G rieks: [L'Y) O ~IX)(P~&YlEV 't'?J )(IXPO ~CfIXU'tO U. H art als
innerlijk, p1aats w aar zich de gevoelens en w ilsgerichte gedachten afspelen.
veel tegenstrijdigs is er over Tw ijfelen gezegd. D e ene gids zegt:
Tw ijfelt m et, de andere Tw ijfel zoveel m ogelijk. W anneer w ij dit beschouw en a1seen bestendiging zonder resultaat, ishet onbegrijpelijk. D e
hang der m ensen is Of om te tw ijfelen, Of om den tw ijfel te negeren en te
doen of er geen tw ijfel in hen is.Beide neigingen zijn niets dan tactiek,
om den w aren innerlijken staatniet te zien.
D e Tw ijfel is er als obstakel en verlam m ende kracht op de heiligste
m om enten, om dat hij tevoren m et w erd te w oord gestaan! D at is het
gevo1g der m enselijke tactiek. D e M eester en aile ingew ijden gaan niet a1s
handelsreizigers of advocaten, noch als sussende m oeders en troostende
priesters te w erk. Zij zoeken niet in ons de grootste aannem elijkheid te
verschaffen, zoals iedereen doet, die een ander iets w il doen erkennen, en
inzien. M aar zij w ekken de grootst m ogelijke tw ijfel door de grootst
m ogelijke on-aannem elijkheid; en staan die Twijfel dan te woord, zodra die
zich vertoont.
D an, en dan aileen, kan Tw ijfel w orden opgeheven, als die zijn voile
kans gehad heeft, m aar het spelheeft opgegeven.
D e w ereld echter, m offelt haar tw ijfel a1tijd w eg, verdrukt die en verdringt die tot zelfsin het onbew uste. W aaruit hij dan tevoorschijn kom t
en den m ens op een kritiek m om ent in 'tw eeen' sp1ijt,w aar hij een eenheid w ezen m oest om te 'bestaan'.
M en m oet dus Tw ijfelen ... om te goeder ure m et te hoeven tw ijfelen.
Zo zijn de contrasterende aanbevelingen der G roten dan in w ezen een.
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II: 25 - 12: 1

11 : 25

Vergeeft alwatgij tegen iem and hebben m ocht, enz. V ergelijk: 'V ergeef ons
onze schulden, zoals w ij vergeven onzen schuldenaren.' uit het O nze
V ader (M atth. 6 :9-13)
O pdat uw Vader in de H em elen, enz. W ant door de verheffing van onze
zie1in de sfeerdervergeving, w orden w ijvergeving dee1achtig.En anders
kan het m et.
11 : 26

(tussen haakjes). D it iseen inlassing,die zich door de gehe1em isplaatstheid
en den toon verraadt alsproduct van een kleine, koude Phariseische ziel.
11 : 28

O p grond van welke bevoegdheid. A nderen vertalen: K rachtens. Er staat:
E~O\lcrL~, dat is: In w elk gezag. E~OUcrL(x is: bevoegdheid, m acht.
Letterlijk het buiten-zijn, d.w .z. buiten de gebondenheden die 'norm ale'
onm acht veroorzaken.
E\I 7tm ~

11 : 30

D e D oop van Johannes. H ier bew ijstJezus zelf,dat in w ezen de A anvang
der V edossing (Inw ijding) ligt in erkenning van Johannes, G od schenkt
genadig, dat w il zeggen: hetboven deparen van tegenstellingen (goed en
kw aad, zegen en vloek) uitstijgen van de ziel,die destijds van den Boom
der K ennis: 'van goed en kw aad' gegeten had, en daardoor 'vie1'in de
illusie der paren van tegenstelling.
D e uiterlijke overw eging der toegesprokenen is dus m aar een argum ente ring van het ontzettende ]a ofNeen. H ier isD e V alvan de H oeders
der K leine M ysterien. D aarom isdithet slotvan dithoofdstuk.
12 : 1

In G elijkenissen. In Versluiering. Er isallesaan ge1egen hier m et te denken
aan een m orele analogie, m aar aan een parabool, die in vertrouw de w aarden het onbeschrijfelijke tegelijkertijd doet voe1en.
W ijngaard. O veral w aar van W ijn, w ijnstok en w ijngaarden w ordt gesproken issprake van de G rote M ysterien, Schepping, bereiding, schenking van het Levenswater.
Pachters zijn de H oeders der G rote M ysterien,
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12:

6-

12: 12

6

M ijn Zoon zullen zij ontzien. D e toets der H oeders is dus op hun Liefde,
eerbiediging uitLiefde.
12 : 10

D e Steen dien de bouwlieden verworpen hadden.Zie Psalm IIS :22-23 en
bedenk dat ditde slotpsalm w as van de lofuederen die m et het Pascha der
Joden gezongen w erden. (Zie ook 14 :26.)
H oeksteen.G rieks: de:;xEcpaA'Y)v y<.U VLae:;,datis:tothoofd van een hoek. D it
isvertaald uithet H ebreeuw s: Rosj pinah.
Rosj betekent hoofd en pinah betekent hoek m et inbegrip van W ending van een lijn.D us niet zoals bijv. in het H ollands de w aarde van 'uitsteken'.
D e theologie heeft in deze passage (die in de psalm op het Y olk Israel
slaat) altijd genoegen genom en m et het besef van eerbiedw aardigheid
van 'sluitstuk', sluitsteen, te zijn.
G eestelijk ligt de w aarde in het D e W ending belicham en.
12 : 11

D eze isvan G odgekom en.M en vertaalt gew oonlijk: 'van den H ere is dit
geschied', w aarbij het indrukw ekkende dan beperkt w ordt tot de M acht
van G od. W at goed aansluit bijhet daarop volgende: 'het isw onderlijk
in onze ogen'. M aar allesingelijkenis, d.w .z. gesluierd, laat.
Toch zijn er ook theologen, die vertalen: 'D eze (hoeksteen) kw am van
den H eer'.
.
Er staatnam elijk: 7tapa XU pLO U eyEvETo aU TIj, w aarin evm (dezelve)m eet
slaan op den hoeksteen. 'EYEVE't"O kan zow el door: 'is het geschied', als
door: 'ishij gekom en', w orden vertaald. W ant het betekent: G ew orden.
Erisgeen W ending ofdeze isdoor ingrijpen van om hoog, door N oodw endigheid zoal niet door N ood-zakelijkheid 'gew orden', tot stand gekom en m et behulp van m enselijke responsie.
W onderlijk in onze ogen.D at w il zeggen: onbegrijpelijk voor ons Verstand!
12: 12

W ant zij begrepenenz.D it betekent, dathier 'Zonde tegen den H eiligen
G eest' begaan w ordt. D e H oeders der G rote M ysterien, hier letwel: D e
O verpriesters, Schriftgeleerden en ouderlingen (zie H fds!. II :27) beseffen de w aarde van hetgeen hun ten laste w ordt gelegd door Jezus, en
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12: 13 - 12: 18

beseffen dat zijhet niet kunnen loochenen. N ochtans vertonen zijgeen
schuldgevoe1 (dan H aat) en geen berouw , m aar om de K udde laten zij
H em ongem oeid.
12: 13

Phariseeen en H erodianen. D e fanatici en de van tw ee w allen etende land(volks)verraders. H et fanatism e en de sluw e trouw e1oosheid zijn de 'fim cties'in de m enselijke zie1 (en in de w ere1d, gepersonifieerd als m ensen),
die aan de hoogheid, zuiverheid, of heiligheid w aaraan zij aanstoot
nem en, om dat die hen zw ijgend beschuldigt, trachten 'schuld' of'sm et'
te vinden, w aarm ee zij'houvast' zouden kunnen krijgen voor hun drang
om aan te randen en te vernietigen.
12: 14

D en Keizer schatting te betalen. N atuurlijk richten zijzich daarheen, w aar
hun kracht ligt: aardse verhoudingen.
12: 15

W aarom steltgij M ij boosaardig op den proef. K ortere vertalingen brengen de
w aardevanhet G rieks niet voldoende tot uiting. Jezus verw ijst hen naar
de oorzaak van hun vijandschap. D it ishet w are 'kw aad m et goed verge1den'.
12: 16

Beeltenis en opschrift. H et gaatnatuurlijk niet am het vaststellen van aardsen.eigendom , om juridische verplichting, m aar om het w ijzen van de
Signatuur, de onfeilbare indicatie die als w egw ijzer, als M em ento altijd
in de voorliggende problem en aanw ezig isen den M yste he1ptden W eg
te vinden.
12: 17

D en Keizer wat des Keizers is m oet gehee1 op deze w ijze w orden verstaan,
orndat een m unt den keizer niettoebehoort, m aarw ei'diensm achtssfeer'.
N och aan den keizer persoonlijk, noch aan G od (persoonlijk), m aar aan
hun 'instrum enten' of hun K nechten, dient de M ens te geven w at hun
Signatuur vertoont. D e m ethodiek der w ereld en der kerken is heIaas
altijd gew eest: O ok w at de G oddelijke Signatuurvertoontteversjacheren
aan aardse m achten.
12: 18

Sadduceeiirs. G rieks: I;CXOOOUX.CXLOL.
D eze Joodse secte ontleende haar naam niet zoalsveelalgedacht is aan:
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12: 25

Zaddiq, dat is:rechtvaardig, doch aan een priester Zadok, W aarschijnlijk deze1fde alsin 2 Sam 15 :24 e.v.
Zijvorrnde de aristocratie derpriesters. D e Sadduceeers ontkenden het
gezag del'niet-geschreven traditie. Zij geloofden o.a.nietin O pstanding,
enge1en en geesten.
W e1 duidelijk ishet w elke ziele-trek hier isbedoe1d: hautaine verw erping van alles w at m et in een (vanze1fsprekend arrogante) cliche-voorstelling voorkom t.
W ie dit beseft, begrijpt ook hoe vernietigend, juist voor hun ze1fgenoegzaam heid het W oord van Jezus is: 'Is m et de oorzaak van uw dw aling, dat gijde Schrifien m et kent, noch de K racht G ods?' (vel's24).
12: 25

W anneer zij uit de doden opstaan. H et verhevene van dit A ntw oord ligt
daarin, datJezus hen volkom en beschaam t, en zich tach door hen m etlaat
bew egen om m ysterien te onthullen, die zij,noch de andere aanw ezigen
konden dragen. Zo doetde M eester altijd.
G elijk de Engelen in de H em elen. Toen de M ens zijn hoge eenzaam heid
m et droeg, deed G od den 'slaap' op hem neerdalen, w aarin zijn bew ustzijn van volkom enheid w erd gehalveerd in bew ustzijn van halfheid. Reeds Plato heeft den zin hiervan gezocht. D e z.g. 'val'in de paren
van tegenstellingen, m oest zich vanze1fsprekend ook hier voltrekken.
O pdat de M ens zichze1fleert kennen, projecteerde G od de he1ft,dien
hijniet kent in een schijnbare w ederhe1ft, die echter m eer is dan w ederhelft alleen. D e M ens bleef M ens, ook alverbee1dt de M ens zich aIleen
M an en aIleen V rouw te zijn.Zo w endt de een zich altijd tot de ander om
tot een G ehee1 te kom en. M aar beide seksen zijn m eer dan m an ofvrouw
aIleen.Beide drag en deandere 'helft' sluim erend in zich.En daarom vindt
geen enke1e M an en geen enke1e V rouw in hun w ederhe1ft dat wat zij
m issen. Er isaltijd m eer dan dat,erism et aIleen 'andere sekse', m aar er is
would-be m ens, M ens in Leed,M ens in gebroken staat.
D e D ierenriem bew aart in zijn sym boliek de splitsing in den Ram . D e
jonge m ens, die de 'benauw enis' ontstijgt op den G ulden Ram , verliest
zijn vrouw elijke w ederhe1ft (H elle),die terugvalt in dezee(betongeopenbaarde). En zeven m alen huw t de zie1 om deze halfheid ongedaan te
m aken (A ries,Taurus, G em ini, Cancer, Leo, V irgo, Libra) tot zijin dit
laatste Teken, dat in de profane astrologie het Teken van het H uw elijk
betekent, die verloren H e1ftvoorgoed terugvindt en dus als Vrouw sterjt,
om in de w are V olheid 'op te staan'uit den 'dood' of'slaap' en w eer gelijk de Enge1en, sekseloos te zijn.
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12: 26 - 12: 41

D at zijn de 'zeven broeders' m etw ie de Sadduceeers die 'V rouw ' lieten
huw en.
Er zijn m ensen, die de opheffm g van deze splitsing verw achten als
G od's vergeving voor aldiegenen, die Bij het w aardig acht. Er zijn er
oak, die hun verw achting beperken tot individuele gevallen van uitverkiezing.
12: 26

Abraham , Isadle enJaaqob. O ak dit is zeer gesluierd en gaat oneindig ver
boven het m in of m eer spitsvondige van den exoterischen inhoud uit.
D e strekking is,datzijdie in geen O pstanding geloven, zelfdoor zichzelf blijvend bij de 'doden' w orden ingedeeld en daa.rom den G od der
Levenden m et als de hunne kunnen beschouw en.
A braham -Isaak-Jaakob, een van de vorm en van de drie w aaruit aIle
O penbaring blijkt te bestaan.
N iet aIleen isde D rievuldigheid door een zeer groot dee!der m ensheid
aangevoeld alsinhaerent aan G oddelijke O penbaring, de M ysten w eten,
dat het gezegde: 'aIle goede dingen bestaan uit drieen' en 'driem aal is
scheepsrecht' intuitieve herkenning inhoudt van w are voltrekking.
12:

30-33

H et allereersteG ebod.H et eerste G ebod is:Bet Enig N odige. Er isalles in
begrepen, w at w aarlijk onontbeerlijk is om 'verlost' te w orden. D e
O psom m ingen varieren, H et G ebod staatin D euteronom ium 6 :4-5.H et
isvertaald in de Septuaginta. N och Jezus,noch de schriftgeleerde citeren
het w oordelijk:
D euteronom ium :
Septuagint:
Jezus:
Schriftgeleerde:

H art,
G ezindheid
H art,
Bart,

Zielen
K racht.
Ziel en
K racht.
Ziel, G ezindheid en K racht.
V erstand en
K racht.

G ezindheid staat hier voor het G riekse O~otVo~ot; verstand voor het G riekse
crU V E;(H C;.

M en kan hiervan denken w at m en w il,Jezus sluitallesin door hart en
gezindheid beide te noem en. D e schriftgeleerde laatdeziel(ljiuXYJ) w eg en
lastV erstand (crU V E;cr~C;) in.
12: 41

Kopergeld. G rieks XotAxOV, datis:m essing.
H et betekent m et noodzakelijk kopergeld, m aar ook geldstukken in
het algem een.
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13 :1-13

:2

A ls K oper indiceert het V enus, datis 'liefde'alsoorzaak van het geven.
A lsm essing liefde m eteen w einig 'tin' (geestbew ustzijn). A lstegenstelling
tot de vele rijken, een 'arrne w eduw e'. N u isditeen m ystieke term voor
de m ensenziel, w ie de aardse vervulling, het geluk op aarde, isontvailen;
die eenzaam , arm , en bedroefd 'onthecht' is,en juist daarom 'geschikt'
w ordt bevonden door G od om tot een andere w ijze van leven, tot een
ander Leven te geraken.
Zo w ordt juist de 'arrne w eduw e' liefdevol gadegeslagen door den
M eester en zij beschaam t Zijn verw achting m et. Zij geeft van haar arm oede, w aar anderen van hun overvloed geven.
Zie ook de vele Sproken, w aarin een (arm e) W eduw e verschijnt.
Twee Penningen.Tw ee koperstukjes, G rieks: A e:1t't'<X M o, dat w il zeggen
ongeveer een cent. M aar veertig cent w as een norm aal dagloon.
W at zijerin w erpt, w at zijaan den Tem pel w ijdt, ism etw at zijm issen
kan, m aar w at zijm etkan m issen voor haar zelfbestendiging, m et andere
w ooden: zijoffert haar zelfbestendiging! En daarop rust het O og van
den M eester.
13:1
W at een stenen! Inderdaad, het stuk K laagm uur, dat nog bestaatisvan
stenen van indrukw ekkende grootte, en ook de Tem pel van H erodes zal
zeker im posant gew eest zijn. D it is nu m eesterlijk gebruikt om de im posantheid van de structuur van den Tem pel der Schriftgeleerden en
Phariseeen te doen bew onderen door den V olgeling.
W ant juist de V olgeling voelt zich geconfronteerd m et de onm iskenbare grootheid en grootsheid van dezen 'Tem pel' en het ism et aileen bew ondering, m aar diepe bezorgdheid van ziel, dat dit w aardevoile toch
verw orpen w orden m oet, om dat het onbestaanbaar is m et de verw erkelijking van het ailerw aardevolste, het Beiligw aardige. Zo is zijn uitroep eigenlijk een roep om hU lp!
13:2
G een steen er van, enz. D it is de hulp, die van den M eester kom t, de
stelligheid, dat deze pracht, die m et voldaan heeft en die nooit voldoen
zal, afgebroken w orden zal, zodat geen tw ee stenen op elkander zuilen
blijven. D aarom blijft er geen zw eem van com prornis. En kiezen m oet
de V olgeling: de Tem pel van de Schriftgeleerden en de Phariseeers, of
den Tem pel G ods. M aar de m illioenen kiezen altijd w eer den Tem pel
van H erodes, zoals zijook de vrijlating van Bar-abbas verkiezen ...onder
pressie van hun slechte 'herders'.
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13 :3 - 13 :5

W ie ooitisingew ijd, w ie w erkelijk 'verlost' gew orden is,die heeft ook
de verknochtheid aan den Tem pel van H erodes ondervonden en beleden,
m aar nochtans ook de verw oesting van dien Tem pel m eegem aakt.
13:3
Petrus,Jacobus,Johannes en Andreas. H et zijn de V ier, die zich op die verw oesting bezinnen en paraat w illen trachten te zijn.
13:4
Teken. D aartoe vragen zijhetTeken, nietalseen bew ijs, m aar alssignaal,
w aarop zij 'w aakzaam ' zuilen kunnen zijn om niet door den schijn te
w orden m isleid.
13:5
Einde van den 'Tijd'. D e Rede over de laatste dingen isvanzelfsprekend
geconstrueerd m et behulp van de m aterie, w elke de verw oesting van
Jerusalem en de verstrooiing van Israelverschafi:.Terecht heefi:de m ensheid er een tw eede strekking of inhoud in gezocht.
Ziet toe datniem and u m isleidt. G een w onder, dat m en ailereerst dacht aan
een letterlijk einde van de aardse historie en een stoffelijke w ederkeer van
Jezus Christus. G een w onder, dat m en, toen w el de verw oesting plaatshad, m aar Jezus niet terugkw am , de vervulling dezer profetie verschoof,
naar het einde der eeuw , naarhetjaar 1000, naar aile kritieke ogenblikken
in de w ereldgeschiedenis, en in reserve houdt de gedachte, dar het slaat
op het einde van de geschiedenis der m ensheid op aarde in de verre verre
toekom st.
Esoteriek. D at ailesism enselijk. M aar het getuigt van volkom en afw ezigheid van enig besefvan den w aren inhoud van de Blijde Boodschap. H et
bew ijst, dat m en geen flauw benul had van de w aarde van dit X IIIe
H oofdstuk in de w ezenlijke structuur van hetEvangelie. H et bew ijst, dat
aldegenen die zo dachten en verw achtten in het geheelgeen Volgelingen
van den M eester waren.
W ant dan zouden zijbesefi:hebben, ja zelf ondervonden hebben, dat
deze Rede uitbeeldt: het Einde van het leven in den Tijd, de overgang
naar het Leven in de Eeuw igheid. Zij zouden gew eten hebben w at m et
den 'Tem pel van H eredes' w ordt bedoeld, w at diens verw oesting in de
m ensenziel tew eegbrengt, w elke oorlogen ontstaan, hoe de aardse vastigheid w ankelt en beefi:onder de voeten van den benauw den m yste, w elke
hongersnood zijn zieldoorlijdt, hoe hijw ordt overgeleverd aan de aardse
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13 :26

-

13 :33

tribunalen, hoe het dogm atisch fanatism e hem geselt, hoe hij voor koningen gesteld w ordt om van den M eester te getuigen ... en hoe dan niet
de M yste, m aar de M eester door hem spreekt.
H oe uiterlijk, en innerlijk, alsdan een broer zijn breeder overlevert en
een vader zijn kind; hoe w erkelijk 'de haat van allen' zich op den m yste
richt. H oe deze steedsw eer in verleiding w ordt gebracht terug te keren
am : iets w aardevols te halen, dathijachterliet, hoe het hem dan berouw t
nog in zoveel opzichten ongeboren ofongespeend bijzich te dragen, w at
allang in hem volgroeid had m oeten zijn; hoe ditzijn kracht verm indert
en zijn leed verzw aart. H oe G od in Zijn barrnhartigheid 'die dagen' onbegrijpelijk verkort heeft, daar hij zeker anders zou vergaan, en hoe hij
zich beschaam d voelt voor die goedertierenheid, die hij zo w einig had
verdiend. En dater niets is,w at hem zo beschaam d m aakt alshet ondervinden, dat een m ens is 'uitverkoren', zoals dit door den M eester w as
voorzegd.
13:26

In Nevelen gehuld. A ls bij de Transfiguratie, niet in licht-absorberende
m aar in licht-gevende, grensvervagende substantie ontw aren en kennen
'den Zoon desM ensen' in de grote M acht en G lorie die H em eigen is.
13: 28

W anneerzijn houtweek wordt.In de stoffelijke voltrekking in den Tijd is
het kenm erk van hetjonge de soepelheid, het kenm erk van het oude de
starheid. G eestelijk ishetjuist andersom . D aar ishet 'jonge' star en stug,
het 'oude' soepelbuigzaam en plooibaar, adapteerbaar.
D e onbruikbaarheid der m ensenzielen voor geestelijken inzet is deze
'starheid'; langzaam w ordt die door het 'rijpen', sneldoor Inw ijding veranderd in 'souplesse'.
D aarom de verw ijzing naar den V ijgeboom . (Zie op II :13)
D e grootste vrijheid, die de grootst-m ogelijke 'dienstbaarheid' betekent, vereist de grootstm ogelijke 'souplesse', niet slechts van verstand,
zoals m entale m ensen altijd denken, m aar van ziel.
'W anneer het hout w eek w ordt en de bladeren doet uitbotten' dan is
voor 'den V ijgeboom ' het 'Einde van den Tijd' nabij.
13:33

BlijJtwaakzaam ! A ltijd w eer w il de M yste rnijm eren of speuren of piekeren. A ltijd w eer m aant de M eester am ditniette doen. W ant m ijm eren
isslapen!En 'in de zorgen gaan' is schijnbaar bezig zijn, m aar w ezenlijk
totstilstand kom en. W at van den M yste w ordt gevraagd is W aken. M et
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13 :33,37- 14: 6

den M eester Cethsem ane betreden en m et H em verstillen tot: 'U w
geschiede'..

wu

13 :33,35,37
W aakt! D it isw atJew s niet aileen zijn volgelingen raadt, m aar iedereen.
W ij w eten nauw elijks w at w aken is,in dezen zin. W ij w illen het ternauw ernood beproeven. En daarom slapen w ij zo vast en w orden altijd
w eer verrast, w anneer de M eester kom t ...
14 : 1
O ver twee dagen. Bedoeld is de W oensdag voor den Sabbath van het
Pascha, de Bezinning op den A anvang van den U ittocht uit de sfeervan
duisternis en slavernij.
14 :3
Sim on den M elaatse. Sjim eon: het Luisteren (der Ziel). M elaats: O nrein!
H et H uis van het O nreine Luisteren, is de A ctuele V orm van het O nreine Luisteren.
Te Beth-Anij. In de configuratie van beleven der M ysterien.
Ben Vrouw m eteen albasten kruik volechten Nardus-olie. Een Ziel, die alseen
w are M yste dekostelijke W ijding, alsde enig-echte ziele-balsem had verzam eld in een transparanten (reine) brozen V orm .
O ver Zijn hoofd. D e hoogheid van den daad isin den D ienst. D e ziel,die
zoveel W ijding had vergaderd, w ijdt die aan den M eester, en niet aan
zichzel£
D e Evangelist Johannes laatdeV oeten van den M eester w ijden, om het
D ienen te accentueren, de andere Evangelisten spreken van het H oofd
van den M eester, om de w ijding tot Priester-K oning aan te duiden.
Jezus leidtde aandacht opzettelijk hiervan af,naar de begrafenis van zijn
lichaam .
14:4,5,6
Verontwaardigd. V erontw aardigd over deze daad is altijd nag w ie w ei
de hoogheid van het offer aanvoelt, m aar er niet bereid toe is,het zelfte
brengen. En dus zoekt naar een excuus in een beschuldiging.
14: 6
W aarom valtgij haar lastig? D it is w eer een vraag, w aarm ee de M eester
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zijn discipelen verw ijst naar de oorzaak van den 'aanstoot', naar de onreine
streving, die om genezing schreeuw t.
14 : 10

Judas Ishkarioth. D e O ergestalte die het hoogste H eil ziet als de hoogste,
zuiverste, verhevenheid van V orm , w ordt pijnlijker dan een der A nderen
getroffen door V ernietiging van V orm , door algehele over ave, door
volstrekte W ijding aan en M eester.
D at ishet U ur, w aarop hij 'valt'; w aarop hij,niet als dief ofm oordenaar, m aar alsD iscipel, door den M eester-zelf gekozen, drager wordt van
alhet Palen van zijn Broeders, Falen datin hem alsV orm verbondene, G estalte krijgen m oet.
D aarom draagt hijin schijn de grote Schuld aileen.D aarom ishet alsof
die anderen aileen m aar vluchtten in ontzetting, en aileen m aar treurden
tot de M eester hun verscheen.
In w aarheid faalden,en in w aarheid falen allen,zodatJudas falen m oest,
66k door hun Schuld.
D it m ogen w ijalsM ysten dan gedenken, dathetogenblik, waarop wij aan
de O vergave aan den M eester 'aanstoot' nem en, onze ziel zich aanstonds in de
richting van de O verpriesters spoedt.
W ant dan zijn w ij bereid, om dat ons Bee1dvan H em w ordt aangerand,
Zijn W aarheid in de m acht van dogm atiek en fanatism e te verkopen.
D it isw at aile M ysten doen, om dat zijzw ak en nog zelfzuchtig zijn.
M aar alsdeD ertig onbegeerde zilverlingen in hun handen branden, w eten
zij: 'Ik heb onschuldig bloed verraden'. H etJudas-loon isdeze w anhoop.
V oor iedereen die V olgeling w il zijn,ishijhet beeld van Zw ichten voor
(
de norm en dezer aarde.

I

14 : 12

Bersten dag van hetfeest derongezuurde broden.D at isD onderdag, 12 N isan.
D e Joden telden de dagen van zons-ondergang tot zons-ondergang.
H et Pascha. M en athet Pascha m et zijn gezinsleden terherdenking van de
U ittocht uitEgypte. H ierrnede bekende m en zich tot bereidheid om zichzelfalsLam te offeren,om zich over te geven aan de Leiding van G od,den
G oeden H erder, die de Kudde (schapen) uit hun 'knechtschap' naar de
V rijheid voert.
D oor de W oestijn. N og altijd w ordt de m ens aileen gevoerd uit zijn
geknechtheid aan de m acht der stof,alshijbereid is om zichzelJ aan G od
te w ijden. A lshijbereid isom te gaan door de W oestijn, die isde onherbergzaam heid, de eenzaam heid, om dathijuitdegezelligheid van hetaardse
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m echanism e heengaat. In deze W oestijn hongert en dorst hem . D aarin
lijdt en w anhoopt hij,en verlangt hij terug naar het 'goede' dat de aardverslaafdheid bood. D aarin 'sterft' hij als w at hij w as, m aar w at hem
onderw eg geboren w ordt, dat blijft. A llengs w ordt hem de W et des
H em els daarin openbaar, en te goeder ure zalhijingaan in het Beloofde
Land, Erets Israel,dat niet iseen stuk grond op aarde, m aar dat de.O rde
van het K oninkrijk desH em els is.
D it Pascha niet m ethet gezin,m aar m et den M eester eten,ism etH em ,
die de G estalte van G od's Redding is,de Eenzaam heid betreden, en de
V ia D olorosa gaan, die door den dood van alle lagere vorm en naar het
Ene, geestelijke Leven leidt.
14 : 13
Twee van Zijn discipelen.D an zendt H ij tw ee Paasw erkend sam engaande
Leerlingen, die het voorbereidend W erk verrichten.
In het Lukas-evangelie w orden Petrus en Johannes genoem d, als de
tw ee zo uitgezondenen, dus H et Luisteren der zielen de G enade.
D it isevenw el juist geen Paasw erkend Paar doch een opvolgend Paar.
H et bestek van ditV ocabularium laatniettoe verder op de betekenis van
deze U itzending in te gaan.
W aterkruik.V orm w aarin het Levensw ater w ordt gedragen.
14 : 14
H eer van hetH uis.D atgene w at den V orm regeert, w aarin de D rager van
het Levensw ater binnentreedt, In de bestaande aan bestendiging gew ijde
vorm en treedt te goeder ure een andere vorm binnen, die zelfD rager van
Levensw ater is.D it geeft op zichzelf reeds een ver gaande aantasting van
het bestendigingsprincipe.
Eetzaal. D an gaan de Paasw erkend-verbonden Leerlingen in dien V orm
en vinden 'alles' gereed om het Paasm aal van den m eester voor te bereiden.
14 : 15
Bovenzaal.H et isde 'H eer' van den V orm w aarin zow el de Levensw aterdrager als de Leerlingen binnen zijn gegaan, die hun de Bovenzaal, den
hogergelegen, w ijdser V orm , zaltonen, die zich uitstekend leent tot het
houden van het Paasm aal.
N iet zonder angsten beven, nietdan m et gevoelens van nabijen ondergang w ordt deze Zaal, deze hogeren vorm door den 'H eer van het H uis'
gew ezen.
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14: 18

O verleveren: 1tocpococucreL,niet 1tpOocucreL (verraden).
D e O verlevering, het O verdragen van den V erhevene, het heilige
M ysterie, in handen van onverloste m ensen, tot hun heil, m aar m et het
vreselijke risico van: H aat, nijd, verw erping, m ishandeling en doding
van de Levende G estalte, deze O verlevering isde voorbestem de Taak van
cen der Tw aalven, nam elijk de G estaltegeving, Judas Iskarioth, de Steenbok van den Zodiak. In ditw oord O verlevering isde sluierw el zeer dun,
m aar nog altijd dicht genoeg gew eest om de w ereld te verblinden en
blind te laten zoeken naar m isdadigheid, naar psychologische verklaringen, enz.G een profanerende dram atiek isnodig om het fatale derO verlevering gloed en kleur te geven. A lleen, w ie m et den M eester aten van
het Brood en m et H em dronken uit den enen Lijdensvorm beseffen,w ant
herinneren zich,hoe snelG ethsernane volgt op den Lofzang na het M aal.
H oe elk van hen zich ieder van de Tw aalven en dus ook die Judas w eet,
die aanstoot nam en naar de O verpriesters ging ... m aar later inzag dathij
'O nschuldig Bloed' verraden had, en zich verdeed, juist op dien A kker
dien hijm et het bloedgeld had gekocht, of zich verhing.
14 :21

G elijk van hem geschreven staat: N iet in m isplaatst gedw eee onderw erping aan eenm aalneergeschreven bedeling, m aar om dat het W oord
van G od, het G oddelijke W oord, het W oord datdoor den m ond van de
Profeten kom t, de beelding isvan de voltrekking van den G oddelijken
W il.
Zodat in aile tijden de ontw ikkeling in geestelijken Zin zich afspeelt niet langs de lijnen die de w ijzen en verstandigen m et w etenschap en
redenering m enen te ontdekken - m aar in de onbegrepen bedeling van
het G oddelijke W oord.
D aarin isuitgedrukt w at zich illet zeggen ofbeschrijven laat dan door
degenen die hetLevend W oord ontvingen van den M eester.
M aar zij, die zich verm eten hebben om te doen alsof zij Ingew ijden
zijn,w rochten geen Profetenw oord, m aar een Paleisvan hoog-verstandelijke ijdelheid, w aarin hun ongelouterd zieleleven alseen daem onkoning
troont. (D ivina Com m edia van D ante, Faust van G oethe.)
14: 22

Brood. A anzittend m et den M eester aan het Paasm aal, ontvangt de M yste
natuurlijk geen ouw el oftarw ebrood.
H et Brood, dat H ij breekt ishet Bovenstoffelijke Brood, het W oord

ESO TERISCH

V O CA BU LA RIU M

14:23

-

14:27

dat uitgaat uit G od's M ond, datvan den H em el nederdaalt en dat de ziel
voedt als de enig onvergankelijke spijs.
D it ishetLichaam van den Christus, de enige gestalte van den overigens
aan niem and ooit geopenbaarden G od.
W ie die G estalte, die aldus geboden w ordt, aanvaardt, heeft deel aan
Christus. G od is G eest en die in H em geloven m oeten H em aldus vereren,m aar nietalseen W eeshuisvader, alseen Staatsm an ofeen Econoom .
En alhet andere is blindw eg spelen m et een onverstaan sym bool, dat
aan gem akzucht, hunkering naar m agische ontduiking van het zelf-beleven appeIleert.
14: 23
Beker. D e Beker is een oud, joods-poetisch beeld voor een V orm van
Leed. In Leed w ordt aan den M yste door zijn M eester Levensw ijn geboden. A Ileen w ie dezen W ijn zelf drinkt, w eet dat dit is het Levendragend Bloed, w aarm ede H ij bew erkt, datin hethart der M ysten w ordt
vervuld: D e W et van G od, zoals door Jerem iah isvoorspeld.
14: 26
Lofzang. M en zong Psalm II4-II8 (som m igen zeggen: IIS-II8) eindigende m ethet G root H allel (Lof), om dat hetgehele M aaleen opw ekking
isom te loven, te aanvaarden w at den m ens geboden w ordt, die het H uis
der K nechtschap verlatend, de W oestijn betreedt. (Zie het verhaal 'H et
Lofued' in de bundcl D e G ezegenden door A art van der Leeuw .)
O lijfberg. Berg isV erheffm g der Ziel.
O lijfolie isw at de pijn van w onden lenigt en in W ijding door m ensen
w ordt gebruikt, daar het de Chakra in kw estie op een bepaalde w ijze
prepareert.
D e O lijfberg isde verheffing van de zie1in de sfeerw aarin de M eester
dit verricht.
14: 27
Aanstoot nem en. H et aanstoot nem en aan den M eester is ten val geraken
door ons dw aze oordeel over Zijn M ethode.
D en H erder slaan. Zolang de M eester onze H erder is,zijn w ij nog steeds
gevangen in de dynam iek der Kudde, w illig ofonw illig.
W ij zouden altijd K udde blijven, alsG od ons den H erder nietontnam .
W ant zo aIleen w ordt in de zielde K udde w erkelijk verstrooid. D an
blijven er vooreerst slechts radeloze 'enke1ingen', die den M eester en
17

257

ESO TERISCH

V O CA BU LA RIU M

14: 29 - 14 :32

zichzelf verloren w anen, tot H ij hun verschijnt en voorgaat in den Ring
der O ergestaleen, die de K ring der O penbaring is.
14: 29
Al zouden allen aan U aanstoot nem en ... H et Luisteren der zieldenkt dathet
nooit ten valzalkom en door de m acht der zelfbestendigings-tactiek,
M aar alsde levende gestalte van G od's Redding in die m acht gegeven
w ordt, dan zw icht het Zieleluisteren m aar alte licht voor deze m acht en
w arm t zich aan den gloed der slaven van den H ogepriester.
H et kraaien van den haan. Sym boliseert het D agen van het Inzicht.
D riem aal verloochenen. O m dat elke volledige gestaltekrijging drievuldig
is.H ierop (nietop kerkelijk gebruik),berusten gezegden als: 'A lle goede
dingen bestaan uit drieen"; evenzo: D riem aal isscheepsrecht', aIle rationele historische verklaringen ten spijt.
14: 32
G ethsem ane. H ebreeuw s: G eth-sjem ani, oliepers.
M et G od's Redding gaan in dezen H of, ism et H em de sfeerbetreden,
w aarin het O nafw endbare dat G od verlangt, beseftw ordt alsnabij.
H et U ur beleven van de confrontatie m et het Zw ijgend V ragen van
het O ffer, datvoor ons aIleen m aar de ontzetting heeft van het niet-vaneen-m ens-te-vergen vreselijke: gehele ondergang, en dan nog tevergeefs!
D aar vallen aIle volgelingen van verdriet in doffen 'slaap'.
D aar w ordt in stervensdroeve eenzaam heid door de gestalte van G od's
Redding in ons gesm eekt om hiervoor gespaard te m ogen blijven, en
nochtans het hoofd gebogen voor den W il van G od.
D aar w ordt het Zoonschap eindelijk reserveloos beleden en daardoor
bestendigd boven de beleving van den stoffelijken dood.
Eerst de bereidheid om het eigen leven prijs te geven, niet alsruilvoor
beter, m aar als de aanvaarding van een troostelozen ondergang door de
triom f in schijn van alles w at niet goed is,op het ogenblik dat G od dit
allerzw aarste O ffer vraagt, eerstditperst uitde zielde O lie, die de w onden
dezer w ereld heelt.... en die tot Priester w ijdt.
Zoals de pasgedoopte, levende G estalte van G od's Redding drievoudig w ordt beproefd, zo w ordt de m yste die zijn M eester voIgt, drievuldig beproefd, en w ei: op M od, op Trouw en op Zelfoffering.
En iedere volgende beproeving eistrneer M oed en m inder Tw ijfel en
dieper overw inning van den drang naar zelfbehoud.
Eniederem yste faalt. En tach w ordt niem and door den M eester ooit
m eer losgelaten, ondanks lafheid, ontrouw en laaghartig egoism e,
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D e M eester w eet, dat onze geest, hoew el gew illig en bereid, toch nog
gebonden isaan de restricties van het aardse apparaat.
En H ij beproeft ons nim m er zw aarder dan tot de lim iet, die H em bekend isen ons niet.
O pdat wij treden buiten de begrenzing van ons Ik, ZQ lang, ZQ ver, totergeen
Ik m eer is.
D aarom w ordt vroeg of laat van ons verlangd, dat w ij zelfs geven,
(afstand doen, van) wat ons totden M eester brengt... opdat w ij iets van de
V erlatenheid, die H ij doorleed, ervaren en doorstddn.
A lleen alsin die U re het Zieleluisteren, de Liefde voor hetLeven en de
G enade, W aken, w ordt G od's Redding in ons niet 'verraden' aan degenen
die H em haten!
14: 43
Schare m et zwaarden en stokken. Schare: onverloste structuren der ziel,
kudde-dynam iek, 'gew apend' m et zwaarden, dat is m et G eweld, en m et
Stokken, datisdogm atism e. D e dode Stok ofStaf, w aarop de m ens die niet
vrij staan kan, leunt, ishet universele sym bool voor verstard geloo£
Eerst als die dorre Staf w eer levend w ordt en bloeit... dan is de m ens,
w iens zielbesm et is m et een 'dodelijke' zonde, door G odzelf vergeven!
(Tannhauser)
14: 48
Als tegen een rover. Zo trekken nog altijd de m achten dezer w ereld uit
tegen eJke m anifestatie van den M eester, om dat zij beseffen, dat Zijn
triom f hun ondergang beduidt.
D ag in dag uit ishun streven erop gericht H em m etgeweld en dogm atism e te overw eldigen, Zijn W erk teniet te doen door hette verdraaien en
te verm inken tot een com prom is, en zo hun overw oekering der m ensheid te bestendigen.
14: 51
Een jongeling. G rieks: \lEIX \lLuX O l;', Latijn: A dolescens (= 17-30 jaar).
W ellicht Johannes M arkos zelf,w iens m oeder in haar huis teJerusalem
de discipelen ontving.
Linnen kleed. G rieks: uL\laO \lO I; = linnen kleed door gegoeden gedragen.
D at een gegoede jongem an in dien nacht slechts een linnen kleed zou
dragen, terw ijl enkele uren later Sim on Petrus zich m et de slaven van
den hogepriester bijeen vuur zou w arm en, isniet w aarschijnlijk.
H et kan betekenen, dat hij zijn opperkleed reeds dadelijk in den hof
had achtergelaten om sneller te kunnen vluchten.
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14:

53 - 14:

61

O ok is verondersteld, dat bij onraad speurend haastig uit Jerusale•
w as geko• en o• den M eester te w aarschuw en voor de bende aankw a• .
Sy• bolisch staat linnen kleed voor het so• a psychikon. A ls dit bedoeld is, betekent het datJohannes M arkos bier belijdt, dat bij op dit
ogenblik de vrijheid van zijn stoffelijke lichaa• heeft verzekerd door zijn
zielte verloochenen, in dehanden van dog• atis• e en gew eld te laten.
14: 53

H ogepriester,Sanhedri• .W ie dit is, kan niet alleen verstandelijk w orden
geconcludeerd. Slechts w ie er zich van bew ust is,datin het door gew eld
onderw orpen 'Israel' de • acht zodanig is gelaten aan de Ik-constructie,
herkent daarin het Sanhedri• , sa• engesteld uit O verpriesters (dog• a),
schriftgeleerden (kennis) en ouderlingen (gew oonte, vor• -verstardheid)
de • acht-struetuur van het Ik, de Persona, en in deze laatste den 'hogepriester'.
H et is deze structuur die ter handhaving van zichzelf en de door haar
gedragen Ik-illusie G od's Redding, die de Ik-opheff• g predikt, en bevordert • et Zijn 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. O ok kan een niet-volgeling nooit geheel
juist for• uleren, dat de kunst• atige Te• pel der Phariseeers en Schrifigeleerden door den M eester geheelw ordt afgebroken voor door H e• den
Te• pel G ods in het • ensenhart w ordt opgericht ... in drie 'tijden', als
drie phasen.
14: 61

Zwijgen. H et Zw ijgen van den M eester, van de vleesgew orden Redding
dus ook, isde rechtstreekse verw ijzing naar de Schuld van hen, die H e•
beschuldigen. W ie H e• beschuldigt, klaagt zichzelf aan.W ie H e• veroordeelt, oordeelt over zichzel£ W ie Zijn zw ijgen als antw oord krijgt,
• oet zonder een w oord van hulp ofaanduiding het A ntw oord vinden in
zichzelf.
D aaro• , o• dat dit Zw ijgen het ten laste gelegde naar den spreker
terugkaatst, verdraagt het Ik die stilte niet.

En in zijn vraagishetgedoe• d datuittespreken,wathetnieterkennen wil!
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14:65- 15:2

14 : 65
D ienaren, bedienden. N og altijd 'slaan'delaffebedienden derIk-eonstructie
slechts,w anneer de steunpilaren dier constructie eerst den M eester slaan
en H em bespuw en.
14: 66-72
Slavin van den hogepriester, Verloochening doorPetrus. H et Luisteren der ziel
behoort niet tem idden van de Slaven van het Ik en als het zich tot dat
m ilieu vernedert, zalhet altijd aanstoot geven. D e slaven van het Ik getuigen,w at het Luisteren der Ziel m aar alte gauw vergeet: dathet G od's
Redding vergezelde en bij den M eester hoort. En als het Luisteren dit
openlijk verloochent om den gunst der Ik-verslaafden ... gaathet W oord
desM eesters in vervulling.
M aar hetbittere berouw ontstaat eerstdoor het Inzicht in ditfalen door
bezinning op dit W oord gew ekt.
W oo rd. G rieks: 1"0 p1JfLa, expressie van geestelijke w aarheid.
Indachtig. G rieks: clVE:W "1Jcr& 1J, her-innerde, bezon zich 0p,w erd indachtig.
15:2
Pilatus is de m acht, die door 'barbaars gew eld' (Rom e) tot 'V oogd' gem aakt isin Jerusalem , het m ensenhart, w aar de V ader in den H em el niet
gediend w erd, noch erkend, en dat daarom geslaafd w erd en overheerst
'door hen die erniethoorden'.
Pilatus ishet apparaat desoverw eldigers, w aar zelfsde Ik-structuur zich
am te houden heeft, en die belangrijke decisiesvan die Ik-structuur m oet
sanctioneren, voor zijm ogen w orden uitgevoerd.
Pilatus ishetvan gevoel gescheiden denken datalsvreem de overheerser
in het H art regeert; het arrogante, op zijn beurt geknechte, opportunistische verstand. N iet het V erstaan in hoger zin, m aar het berekenend
laveren tussen krachten, die het eigenlijk niet m eester is,de blinde, duistere drangen in de ziel.
O ndervroeg H em . O ok het verstand verdraagt het hoge Zw ijgen van den
M eester niet.
W aar ook ter w ereld door den M eester-zelf of door een volgeling de
onverloste m ens geconfronteerd w ordt m et aanw ezigheid van den V erhevene,daarw erpt de kuddem ens zijn Ik-constructie op alsdobbelstenen
voor het K ruis, om het G ew aad te w innen. D aar ishet dan de taak van
den discipelom den valder dobbelstenen te begrijpen en den kuddem ens
te hoeden voor den 'val', die daaruit spreekt.
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15 :2 - 15 :3,5

Koning derJudaeers. Judaeers is een gesluierde term voor m ysten in de
M ysterien van den M essias,inw ijdelingen dus.Jezus, de vleesgew orden
Redding G ods in ons,isde M eester, H eer ofKoning alier inw ijdelingen.
H oe zou het anders kunnen?
In de Evangelie-vertalingen w ordt dus ten onrechte gesproken van
Joden, dat een gew oonteaanduiding is voor de nakom elingen van diegenen uitde stam m en van Judah, Benjam in en Levie,die ontkw am en aan
de m assam oord bijde verw oesting van Jerusalem in 70 na Chr.H etw oord
Jood, Jehudi, is w e1 van Judah, Jehudah, afgeleid, m aar heeft geen betrekking op judaeers alieen, nog m inder op de Tien Stam m en, die het
K oninkrijk Israel vorm den, of op de Tw aalf Stam m en, (Zonen) van
Jakob (Israel).
Israelishet niet door aardse organisatie zichtbare Volk, w aarin de belofie
van G od in vervulling gaat.
Tevergeefs tracht een deelderm ensheid, zw ichtend voor denatuurlijke
drang naar tastbaarheid en aanw ijsbaarheid, de Stam m en Israels te identificeren m et een politieke eenheid, een staatkundig yolk of groep van
volken. W ie den zin van de verhalen der D rie A artsvaders verstaat, zal
deze dw aasheid nooit begaan.
15: 2
Zoals gij zegt. In het H ebreeuw s en in het G rieks letterlijk: G ijzegt het.
M aar ditw as het taaleigen, dat de betekenis droeg van het N ederlandse:
Zoals ge zegt.
D it is dus een van de ve1e gevalien, w aarin m en gew oonlijk letterlijk
vertaalt en daarrnede niet het equivalent geeft van het origineel. A nderzijds ishet w aar, dat door juiste vertaling in dit geval de (opzettelijke)
tw eede betekenis: ge zegthetzelf,verloren gaat.M aar ditgeldt voor ve1e
tw eede, derde en vierde betekenissen, die bij vertaling onm ogelijk over
te brengen zijn. H ierbij dient te w orden bedacht, dat om gekeerd ook in
het N ederlands w e1 eens m eervoudige zin,gehee1 in den geestvan Jezus
is te leggen in de vertaling van de Evangelie-tekst. V ertalen isniet aileen
m aar w eergeven in verarm de vorm en.
D och zoals slechts een w aar dichter verzen in vreem de talen kan vertalen in de eigen taal, en niet een philoloog 1,zo kan de Evangelie-tekst
slechts w orden vertaald door hen, die ze1fhet Levende W oord enigerm ate kunnen hanteren. En dit leert m en niet door theologie te studeren,
noch philologie.
15:3-5
Niet antu/oorden. D it is het Zw ijgen (zie 14 :61) dat de V olgeling van
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15 :6 - 15 :13

Jezus allengs leert, naarm ate hij verleert zich te rechtvaardigen, geirriteerd te zijn door aanvallen op zijn persoon en hetvoor die persoon op te
nem en.
D ie 'aardse' neiging heet Pestilentie. V ergelijk het bekende: Zie geen
kw aad, hoor geen kw aad, spreek geen kw aad (uit een tem pel in achterIndie) alsook het: W edersta het kw ade niet!
H et verstand kan daar nietbij.V andaar dat 'Pilatus' zich verwondert.
15: 6
Ben gevangene vrijlaten. D e kuddegeest handhaaft zich door hetaggressieve
in te kapselen en zo van zijn verm ogen om aan te randen te beroven.
N aarm ate de kudde zich m eer bedreigd voelt, gaat zij over tot m eer
'arrestaties' (vergelijk de m assa-arrestaties door dictatoriale regeringen,
en de verdringingen der neurotici). O ok de ziel heeft de voor haar
'systeem ' gevaarlijke individuen. W at de kerken veelal anarchisten of
antichristen noem en en de dictator-regeringen 'staatsvijanden'.
O p een 'feest', dat is op een hoogtij van quasi-zelfverw ezenlijking,
hoogtepunt daarom van veiligheids-illusie, is zow el de staat als de ziel
bereid een of m eer 'gevangenen' vrij te laten.
15:7
Bar-Abbas. (A ram . Bar = Zoon, A bbas = V ader) dus Zoon van een
vader, m et andere w oorden, w at iedereen isalsuit een vrouw geborene,
een herhaling van hetgeen eerder w as, in andere com binatie; het is dus
een treffende term om aan te duiden bestendiging van circulering in den
Tijd, herhaling in plaats van progressie.
D it nu verkiezen boven den Zoon desM ensen isde grote zonde, die in
de zielde lk-constructie, in de w ereld der collectiviteit de aardverkochte
Leiders,hetV olk:(de onm ondigen, diezijm ondig m oesten laten w orden!)
doen begaan.
15:10
W ant H i} wist enz.H et verstand kent het drijven van het fanatism e, ook
in de eigen ziel,en reageert daar aldus 0p,m aar zwicht ondanks zijn veelgeprezen logica.
15 :13
Kruisig H em ! D e grondbetekenis is,gelukkig ook volgens de grote theologische dictionnaires, vem ielen, verm orzelen, verbrijzelen; structuurvernietigen, dus.
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IS :IS - IS :17

H et K ruis is de oerbeelding van blootstelling aan de kosm ische voltrekking van ontm oeting tussen K racht en V lak van w eerstand.
H ier verder op in te gaan leidt tot het scheppen van m entale bouw sels,
die juist de grootste belem m ering vorm en voor den M yste. A ile geestelijke
system en verraden hun falen in het substitueren van V oorstellingen,
hogerm entale paleizen voor de echte zelf-ontgrenzing. D oor het zw ichten voor den drang zulke Bouw sels te m aken, verhardt en verdicht een
m ens het plafond zijner persoonlijkheid, terw ijl dit plafond juist verbroken m oet w orden.
Tailoze stelselsverleiden hun aanhangers om zichzelf aldus afte sluiten
voor Inw ijding, terw ijl zij m enen ailes te doen w at hun Inw ijding bevordert.
15 :15
Pilatus achtte hetgeraden het Volk zijn zin te geven. H ier is het zw ichten
voor de onreine, onbevrijde kudde-krachten, dat typerend is voor het
verstand. (Zie IS : ro)
15: 17
Purperen m antel. In de beelding van het Evangelie is dit de hoon van het
schijnbaar om hangen m et koningsm acht. D ieper is de betekenis van de
hoon, die het aardse opw erpt tegen het bovenaardse, w aar dit zich dan
ook openbaart.
W ant het bovenaardse draagt de synthese van w at 'hier' in paren van
tegenstellingen aileen gezien w ordt en erkend. Zo is het purper dan de
signatuur van de vereniging van m an en vrouw tot M ens, die 'opgestaan' is en dus niet m eer huw t, noch ten huw elijk w ordt gegeven, de
vereniging van Rood (m anlijk) en Blauw (vrouw lijk). D aarom w ordt
ook M aria voorgesteld als gekleed in Rood m et Blauw e m antel.
M aar in de ogen van de aardgebondenen ispurper tegelijk de K oningsdracht en K leed der Schande.
(D at de Rom einse chlam ys rood w as, w ordt door theologen w el eens
gereleveerd, m aar heefihierm ede niets te m aken.) Er zijn w el m eer zogenaam de 'fouten' in historisch, chronologisch, w etenschappelijk opzicht
in de evangelieen aan te w ijzen. W ie daarvan heil verw acht, m oet het
vooral niet laten.
15:17
Kroon die zij van doorntwijgen gevlochten hadden. D at iedere vorm van
hoon toch onbew ust ook erkenning van w aarde en w aardigheid inhoudt,
bew ijzen zow el de purperen m antel als de doom enkroon.
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19 -

IS: 24

D e beleving van deze vorm en van hoon w ordt voor den m yste w erkelijkheid, zoals zij,om dat zij,ditisvoor de G estalte van G od's Redding
in de m enselijke ziel.
15:19
Sloegen H em m et een rietstok en spogen op H em . Zo is ook het slaan op het
'hoofd' m et een rietstok, het treffen van het denkapparaat m et starre
vorm en van leerstelligheid, w at altijd nog geschiedt, w aar de gestalte
van G od's Redding w ordt gegrepen en gehoond.
En zo is ook het spuw en door de onverlosten typisch: den A nder, den
H eiligw aardige, bezoedelen w illen m et heteigen onverteerde beeindigen
van het o~de ~n beginnen van het nieuw e, w at den in Tijd gebonden
m ens zo elgen IS.
15: 21
Sim on van Cyrene. Sjim eon, het Luisteren, dat zich tem idden der nietluisterenden (Cyrene-kolonie) staande heeft gehouden, w ordt, alshetvan
het Paasland w ederkeert, gedw ongen door de aardse m achten om het
K ruis te dragen, datde levende gestalte van G od's Redding toegedacht is.
15: 22
G olgotha. H ebreeuw s: G ilguleth - hoofdschedel, niet hoofdschedelplaats,
hoew el erin het G rieks -ronD e;' (plaats)bijverm eld w ordt.
D e gebruikelijke verklaring, dat de heuvelw aarop hetK ruis w erd opgericht, den vorm had van een schedel, is natuurlijk zeer oppervlakkig,
en typisch vrucht van verklaring door indenking.
D e Zoon desM ensen w ordt nog steedsgekruisigd door Zijn sm artelijke
Verhoging: boven hetplafond der verstandelijke zelfgenoegzaam heid. D e
Redding G ods gestalte nem end in den m ens, brengt hem den 'm arteldood' van de ontgrenzing van de zieldoor de verheffing dw ars door deze
zelfafronding heen, die zich als Schedelheeft gekristalliseerd in de sto£
H et doorlijden hiervan tart aile voorstelling door het verstand, dat
im m ers juist 'teboven' w ordt gegaan!
15: 23
W ijn m et M irre. D e levensw ijn die opw ekt verm engd m et de M irre die
bedw elm t.
15: 24
Zijn klederen verdeelden zij enz,D e aardse krachten w erpen steeds het lot
om te verdelen w at zich nietverdelen laat,het onaantastbare G ew aad des
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25 - IS: 34

M eesters, dat de w ereld door de eeuw en heen heeft w illen roven, stelen,
kopen, nem en en toew ijzen, ontw ijden en bezoedelen, en dat toch onbezoedeld, onaantastbaar is gebleken.
15: 25
Tegen negen uur. D e derde U re. Ten tijde van Jezus verdeelden deJoden
den D ag, aanvangende zesuur 'sm orgens, totzesuur 'savonds, in Tw aalf
U ren.
D e nacht w erd in nachtw aken verdeeld, door de Rom einen in 4 W aken van 3 uur, door deJoden in 3W aken van 4 uur,doch deJoden narnen
de Rom einse indeling over.
15: 26
Koning der[udaeers. Zie op IS : 2.
15: 28
Citaat vanJesajah. G een der Profeten heeft zulk een diep inzicht gehad en
getoond in zijn geschriften om trent het kenm erkende van den M essias in
aardse norm en van appreciatie, alsJesajah.
H ij w as de eerste, en w ellicht de enige destijds, die voorhield, dat H ij
geen gestalte heeft, datw ij H em zouden aanzien, geen gedaante, datw ij
H em begeren zouden. D at H ij zo is,dat m en H em m aar liefstniet ziet!
En dat H ij tot de m isdadigen gerekend w ordt,
V an het Y olk Israelkom t de Pro feet tot het Beeld van den Enkeling
als 'K necht' des A llerhoogsten. V an de historische verw orpenheid van
zijn volk, kom t hij tot volk als gestalte, en daardoor tot den M ens, den
boven tijd en ruim te en getal verheven goddelijken M ens, den Zoon des
M ensen, als V erlosser door de openbaring van den W il van G od, het
spreken van het W oord van G od en de verrichting van het W erk van
G od.
15:34
Bioi" Bioi" lam m d sabachthdni? Bedoeld is de eerste regel van Psalm 22 :2.
D aar staathet in het H ebreeuw s. D it isechter A ram ees, het dialect, datin
den tijd van Jezus algem een gesproken w erd in Palestina; het H ebreeuw s
w erd circa 400 jaar v66r Chr. 'dode taal'.
El, Eloha, is G od in Zijn aanzicht van K racht. D e i daarachter is het
bezittelijk voom aam w oord, m ijn.
Lam m a is sam engesteld uit La = tot, naar, enz. als aanduiding van
doel. M a = w ad G rieks: d~ 't'L;Eveneens: Tot w ad = W aartoe? hetgeen een geheel andere zielehouding aangeeft dan het: W aarom ?
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15: 35- 15 :43

15: 35
Elijah. Zie onder 9 :4, II, 12,13·
15 :36

Zuren wijn. D ezelfde 'K udde' die H em eerstw ijn m et m irre w ilde geven
om H em te bedw elm en, w il H em nu juist opw ekken, om nog iets aan
H em te beleven, w at aile discretie tart.
15:38

H etgordijn desTem pels.W at in den Tem pel van H erodes hetA ilerheiligste
scheidde van het H eilige, w aar het reukaltaar stond, datscheidt deze tw ee
ook in den onverlosten m ens.
H et scheuren van het 'voorhangsel' in den m ens ishet vaneenscheuren
van het grauw e vlies, dat hem in duisternis en blindheid doet gaan.
D e sm artelijke gang van den Zoon voert door de duisternis van uiterste
verlatenheidsbeleving tot vereniging m et den V ader, die H em nooit verlaten had.
15:39

Zoon van G od. D eze term w as ook onder de Rom einen gangbaar, m aar
in den lossen zin van: G od's K ind te m ogen heten, op grond van edele
daden oflevenshouding.
Er staat in het G rieks dan ook niet de Zoon G ods, m aar Zoon G ods,
hetgeen m et of zonder onbepaald lidw oord in het N ederlands kan w orden vertaald; dus Een Zoon van G od, een G odszoon, of: kortw eg predicatief 'G odszoon'.
15: 42

Voorsabbath.W at w ij V rijdagavond zouden noem en.
15: 43
Ram athaim = A rim athea, w at w el de gebruikte vorm is,m aar dan zinloos is.
Ram athaim betekent tw eew erf-verheven.
H et is deze Tw eew erfverhevene, die volgens de legende enige 'druppels'van het Bloed van Jezus opving in de G raal,en die alsvoorw erp van
denhaat der 'Joden' levend werd begraven,m aar nochtans niet stierf en ongedeerd bleek toen de genezen, bekeerde K eizer van Rom e hem liet opgraven.
D it ailes is sym bolentaal. D e m ens die enkele druppels van het Bloed
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15: 46 - 16: I

van Christus 'opvangt' door zijn w ake aan het K ruis, kan die slechts m et
zich dragen in zijn 'graal' en w ordt daardoor ook drager van den haat
dien Christus droeg. A ltijd w ordt deze m ens levend begraven door de
Christus-Ioochenaren (niet:Joden!) en altijd w ordt hij te goeder ure opgegraven en blijkt dan ongedeerd.
15: 46
Linnen. Zie onder 14 :51.Zielew eefseL
15: 47
M aria M agdalena. M agdalena iseen verbastering, w aarschijnlijk van M agdala,een plaatsje aan de W estelijke oever van het M eer van G alilea.
M aria M agdalena is als door zeven boze m achten bezeten vrouw , het
beeld van de volledig in zinnen gevangen ziel, die door den V erlosser
w ordt gereinigd en dan het Lustbevrijde is.
M aria de m oeder vanJ oses.M aria M iriam = 0 standi ,dezieldieopstandifL
is te en de roofdierm echaniek w aarin de m ens verstrikt is,heeft veel
aspecten, w elke in het Evangelie alsafzonderlijke 'vrouw en' zijn gebeeld.
A ls 'M eeder' van Joses, is zijhet deel der ziel, de faculteit der ziel,
w elke tot inzicht isgekom en (niettot kennis of begrip, ook niet tot volledig Inzicht) van G od's w ijze van G even; dat dit nam elijk altijd nem en
inhoudt. D at Zijn w erken daarom altijd boven de Paren van tegenstelling
uitgaat, m aar w ij Zijn w erk desondanks altijd van een zijde w illen zien
en beoordelen, d.w .z. valueren.
D e M eeder van Joseph (joses)isdegeen die w eet datG od in Zijn geven
neem t en in Zijn nem en geeft.
D eze tw ee faculteiten van de zielzien en onthouden w aar de dode gestalte van de G oddelijke Redding in de zielw ordt w eggeborgen.
Zij zijn het, die dien vorrn de laatste eer bew ijzen w illen en die daarom
de Tijdeloze gestalte in hetgraf ontwaren, .die hen zegt waar de levende, verrezen, Redding G ods te vinden is,voor elke volgeling die ditgelooft en zelf naar
G alilea gaat! !!
16:1
M aria M agdalena en M aria de m oeder van Jacobus en Salom e. D oor het 'en'
in het G rieks isniet te zien ofhier tw ee dan w el drie 'vrouw en' bedoeld
zijn.A ls m en denkt aan de m oeder van Jacobus enJohannes, ziet m en in
Salom e een aparte figuur. D an is het vreem d, dat zijniet als zodanig is
aangeduid, w aar toch reeds M aria, m oeder van den 'anderen' Jacobus
isgenoem d.
Sjaloom is W elzijn, in hoogsten zin.
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16:

3,4-

16: 20

16:3-4
Steen.D at dit zw are obstakel van kristallisatie in starren vorm reedsw eggew enteld is,iseen van de hevig ontroerende ervaringen van den m yste
in deze situatie.
16:8
Rillingen van ontzetting. Er staat in het G rieks Ietterlijk bevingen of rillingen van Extase, het buiten zichzelf zijn.
H et niets zeggen is de natuurlijke reactie tegenover het overm achtige.
16: 12
Naar hetLand gingen.D it slaatop de Tw ee Em m aus-gangers.
In het Lukas-evangelie is dit beeld in quasi-geografische rechtvaardiging uitgew erkt tot een zeer roerend verhaal. V elen zijn op hun beurt
door dit beeld 'gew ekt', hebben aidus door dit beeld de toegang gevonden tot Beleving van hetgeen al te zeer uitsluitend ais Voorstelling
w ordt beschouw d. W ant door zelf m et een m iller in Paasw erkende
verbondenheid te gaan in diepe versiagenheid, kan m en beleven, dat de
O nbekende bij ons kom t en m et ons m eegaat, en ons die dingen openbaart, die steeds verborgen w aren.
N aar het Land gaan, isnaar het Paasland, naar de Paassfeer gaan.D aar
vindt een m ens den M eester.
16: 14
D e Biven.Bier de zielzonder den V orm gevenden Judas; hier dus de gehele m ens ontdaan van datgene, dathem steeds doet vaIlen.
D e m ens, de ziel,die niet bereid iste geloven, w at hem door de m eest
ontvankelijke faculteiten w ordt gerapporteerd als 'echt beleven'. En die
daarom berispt w ordt door den M eester om zijn ongeloof.
D e altijd w eer naar organisatie strevende geestelijke zoeker kan nooit
deze Eiven zijn.W ant hijblijft steeds de Tw aalven m et hun Judas.
A lleen de hunkerende, gelovende vorm -arm e zielbeleeft verschijning
van den V errezene.
16: 20
Zij. D e Biven,w ant tot deze isgezegd: G aatheen, in de gehele w ereld en
verkondigt de G oede Tijding. A lleen zijdie de G oede Tijding kennen,
w ien deze Tijding isgeopenbaard, die zelfdie Tijding hebben doorleden
en doorleefd, tot en m et de O pstanding, aIleen deze kunnen en m oeten
prediken.
O p alde anderen rust de onzaligheid die hun geijver m aakt tot propaganda van hetgeen hun nog in w ezen vreem d is.
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